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1. กำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์ 
 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะต้องติดตามและ
ประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น พ.ศ.
2548 แก้ไข เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และในการประเมินแผนนั้นจะต้องด าเนินการประเมินคุณภาพของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว
5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
2. กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะต้องติดตามและ
ประเมินยุทธศาสตร์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 แก้ไข เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  หมวด 6  ข้อ 29  และในการประเมินผลแผนนั้นจะต้องด าเนินการ
ประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ระบบการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  เทศบาลเมืองสัตหีบ  จะน าการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( e-plan ) มาใช้ในการประมวลผลในภาพรวมของเทศบาลเมืองสัตหีบ คือ 
      1.    ส่วนปัจจัยน าเข้า ( Input )   คือปัจจัยที่เทศบาลเมืองสัตหีบจะต้องมี  เพ่ือน าเข้าสู่ระบบติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสัตหีบ  ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการ ประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561 - 
2564)  ได้แก่  แบบรายงานต่างๆ ที่ได้น าออกจากระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
( e-plan )  เช่น แบบรายงานการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล  แบบรายงานการจัดท างบประมาณ  แบบรายงานการ
ลงนามสัญญา แบบรายงานการเบิกจ่าย เป็นต้น    
      2.    ส่วนของกระบวนการติดตาม  ( Process )   คือ  เป็นการติดตามผลขั้นกลางของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561 - 2564)   ว่าเป็นไปตามวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองสัตหีบหรือไม่  ซึ่งในการติดตาม
ขั้นตอนนี้เป็นช่วงที่ท าให้ทราบว่า  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561 - 2564)  ที่ได้ก าหนดไว้ดีหรือไม่  สามารถวัด
ได้จริงหรือเปล่า  นอกจากนี้  การติดตามในทุกช่วงของแผนยังสามารถเป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า ว่าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)   เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่  เครื่องมือที่ ใช้ในการติดตามผลการ
ด าเนินงาน  ได้แก่  ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและการประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) 
ซึ่งจะมีการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  การติดตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 
       3.   ส่วนของการประเมินผล ( Output )  เป็นการติดตามผลช่วงสุดท้ายหรืออาจถูกเรียกว่า  การประเมิน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ซึ่งจะได้แสดงให้เห็นว่าเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561 - 
2564) ของปีงบประมาณ 2561  ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมินผล  ได้แก่  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  โดยเนื้อหาที่ส าคัญในการประเมิน
ได้แก่  ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง  ต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลเมืองสัตหีบในภาพรวม 
 
 
 



3. สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในภำพรวม 
 1. การวัดผลในเชิงปริมาณ 
 การที่เทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลให้บรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดท าแผนพัฒนานั้น
จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไข เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  หมวด 6  ข้อ 29  โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ด าเนินการก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี เทศบาลเมืองสัตหีบจะด าเนินการติดตามและประเมินผลแผน ปีละสาม
ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 ในเดือนกุมภาพันธ์ (โครงการที่ด าเนินการเสร็จสิ้น ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนธันวาคม 
2561 

ครั้งที่ 2 ในเดือนสิงหาคม (โครงการที่ด าเนินการเสร็จสิ้น ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนมิถุนายน
2561)  

ครั้งที่ 3 ในเดือนพฤศจิกายน (โครงการที่ด าเนินการเสร็จสิ้น ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน
2561) เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ   โดยการประมวลข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผน และประเมินผล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) 
 2. การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
 เทศบาลเมืองสัตหีบ ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพ โดยภาพรวม ได้มีการประเมิน
ความพึงพอใจ ท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม 
 
4. ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นในอนำคต 
 จากการด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองสัตหีบ ท าให้ทราบถึง 
 1. ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

(เดือน ตุลาคม 2560 -เดือนมิถุนายน 2561) 

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

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 ก าหนดให้ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ 
รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559 ข้อ  
29 (3) ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น ดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี 

ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 )  พ.ศ.2559 ข้อ 29 (3) 
เทศบาลเมืองสัตหีบ  จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน 
รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 ครั้งที่ 2 ตั้งแต่
ตุลาคม 2560  - เดือนมิถุนายน 2561 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการ
บริหารจัดการของ เทศบาลเมืองสัตหีบ ดังนี้  

ก. วิสัยทัศน์ 

"เทศบาลเมืองสัตหีบเป็นเมืองน่าอยู่ น่าเยี่ยม มีมาตรฐานทางกายภาพ คือ สะอาด สงบ  สง่างาม     
มีเอกลักษณ์และเสน่ห์ของความเป็นประตูสู่ราชนาวีไทย โดยมีสังคมอบอุ่นและเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็ง 
ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนโดยถ้วนหน้า" 

ข. พันธกิจ 

มุ่งมั่นที่จะพัฒนาเมืองสัตหีบ  ให้เป็นเมืองที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ทั้งในด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชุมชน โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วน        
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 



ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำยุทธศำสตร์ไว้ 5 ยุทธศำสตร์ ดังน้ี

1.กำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร และโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
   1.1 ก่อสร้ำง ปรับปรุงถนน ทำงเท้ำ รำงระบำยน้ ำ สะพำน เข่ือนและท่ำเทียบเรือ
   1.2 ปรับปรุง และติดต้ังไฟฟ้ำสำธำรณะและสัญญำณไฟจรำจร
   1.3 กำรพัฒนำกำรใช้ท่ีดิน
   1.4 ส่งเสริมกำรท่องเท่ียวในเขตเมือง

2. กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต รณรงค์ป้องกันและต่อต้ำนยำเสพติด
   2.1 กำรบริกำรสำธำรณสุขและส่งเสริมสุขภำพ
   2.2 กำรรณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรค
   2.3 กำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
   2.4 ส่งเสริมอำชีพและรำยได้แก่ประชำชน
   2.5 สนับสนุนกำรช่วยเหลือด้ำนสวัสดิกำรสังคม

3.กำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมและกำรจัดกำรชำยฝ่ัง
   3.1 ศึกษำออกแบบกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม
   3.2 กำรป้องกันและจัดกำรอันตรำยท่ีเกิดข้ึนจำกธรรมชำติและมนุษย์สร้ำงข้ึน
   3.3 กำรป้องกัน ฟ้ืนฟูและจัดกำรให้เกิดควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและท่ีอยู่อำศัยของสัตว์
   3.4  ลดภำวะมลพิษ และกำรจัดกำรของเสียท่ีเกิดข้ึนท้ังบนบกและในทะเล
   3.5 กำรจัดระบบประมง สร้ำงควำมม่ันคงด้ำนอำหำร และส่งเสริมกำรด ำรงชีพ
   3.6 บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำอย่ำงย่ังยืน

4.กำรพัฒนำกำรศึกษำ ศำสนำ   และวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน
   4.1 กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ
   4.2 ส่งเสริมกำรกีฬำ นันทนำกำรและกิจกรรมเด็กเยำวชน
   4.3 กำรอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน

5.กำรพัฒนำระบบบริหำร ส่งเสริมควำมรู้ด้ำนระเบียบกฎหมำย และกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนและกำร

บริกำรประชำชนท่ีมีคุณภำพมำตรฐำน
   5.1 กำรส่งเสริมให้ประชำชนและองค์กรต่ำง ๆ มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ
   5.2 กำรส่งเสริมให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน รวมถึงกำรตรวจสอบกำรบริหำร           

เป็นควำมโปร่งใสและเป็นธรรม
   5.3 กำรส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินงำนของเทศบำล
   5.4 กำรพัฒนำบุคลำกร
   5.5 กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
   5.6 กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมม่ันคง
   5.7 กำรพัฒนำกำรจัดเก็บรำยได้

   5.8 กำรปรับปรุง พัฒนำเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้และสถำนท่ีปฏิบัติงำน



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

1.การพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และ

73 401,313,000.00 102 433,633,000.00 74 364,232,200.00 69 365,007,000.00

2. การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต รณรงค์ป้องกัน

และต่อต้านยาเสพติด 40 28,909,119.00 41 29,490,419.00 41 29,910,419.00 40 29,797,919.00

3.การพัฒนาระบบการ

จัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมและ

การจัดการชายฝ่ัง

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

4.การพัฒนาการศึกษา 

ศาสนา   และ

วัฒนธรรมประเพณี

ท้องถ่ิน

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

5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริมความรู้

ด้านระเบียบกฎหมาย 

และการมีส่วนร่วมใน

การบริหารงานและ

การบริการประชาชนท่ี

มีคุณภาพมาตรฐาน

96 27,748,000.00 66 25,105,200.00 50 7,989,100.00 48 14,521,700.00

รวม 244 495,535,156.00 245 529,507,656.00 201 443,410,756.00 192 450,505,656.00

2564

            เทศบาลเมืองสัตหีบ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไว้ใน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 โดยผ่าน

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของ

ประชาชนในพ้ืนท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ท้องถ่ิน 4  ปี ต่อไป

            เทศบาลเมืองสัตหีบ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม 2559 โดยได้ก าหนดโครงการท่ีจะ

ด าเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)

  กำรวำงแผน

ยุทธศำสตร์
2561 2562 2563



ยุทธศาสตร์ โครงการ
งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ

1.การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้าง

พ้ืนฐาน
20 6,945,590.00

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต รณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด 36 31,947,500.00

3.การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

และการจัดการชายฝ่ัง
9 5,660,000.00

4.การพัฒนาการศึกษา ศาสนา   และวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน 24 15,951,400.00

5.การพัฒนาระบบบริหาร ส่งเสริมความรู้ด้านระเบียบกฎหมาย 

และการมีส่วนร่วมในการบริหารงานและการบริการประชาชนท่ีมี

คุณภาพมาตรฐาน

73 13,038,150.00

รวม 162 73,542,640.00

             ผู้บริหารเทศบาลเมืองสัตหีบ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ เม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2560 โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยู่

ในเทศบัญญัติงบประมาณ จ านวน 162 โครงการ งบประมาณ 73,542,640.00 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังน้ี        

 การจัดท างบประมาณ



ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ

วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

1 1.การพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และ

โครงสร้างพ้ืนฐาน

ขยายผิวจราจรแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต หรือ

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน

 ภายในเขตเทศบาล

รายได้จัดเก็บเอง 1,200,000.00  - เพ่ือให้ประชาชนในเขต

เทศบาลได้มีถนนส าหรับ

ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง

สะดวกรวดเร็ว    

ขนาดผิวจราจร        

ค.ส.ล.ประมาณ 

3,000.00 ตร.ม. และ

วางท่อระบายน้ า     

ค.ส.ล. 1.00 ม.

2 1.การพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และ

โครงสร้างพ้ืนฐาน

จ้างเหมาท าความ

สะอาดท่อระบายน้ าใน

เขตเทศบาลเมืองสัตหีบ

เงินอุดหนุนท่ัวไป 1,000,000.00  - เพ่ือให้ประชาชนในเขต

เทศบาลและใกล้เคียงได้

ใช้ถนนในช่วงฤดูฝนอย่าง

ปลอดภัยและใช้สัญจรไป

มาได้สะดวก 

 - เพ่ือเป็นการป้องกันน้ า

ท่วมในเขตเทศบาล 

ท าความสะอาดท่อ

ระบายน้ าในเขต

เทศบาลระยะทาง

ประมาณ 3,000 ม.

3 1.การพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และ

โครงสร้างพ้ืนฐาน

ติดต้ังป้ายบอกช่ือซอย

ในเขตเทศบาลเมือง

สัตหีบ -  ป้ายช่ือซอย

 -  ป้ายช่ือซอยย่อย - 

ฯลฯ(เสนอโดยชุมชน

ทุกชุมชน)

รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00  -  เพ่ือให้ประชาชนในเขต

เทศบาลและผู้ใช้เส้นทาง

ได้รู้เส้นทาง 

 - ก่อสร้างป้ายช่ือ

บอกซอยหลักและ

ซอยย่อยในเขต

เทศบาลเมืองสัตหีบ 

ตามแบบแปลน

เทศบาลก าหนด

4 1.การพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และ

โครงสร้างพ้ืนฐาน

ซ่อมแซมบ่ารับและฝา

บ่อพัก บริเวณถนน

และซอย ในเขต

เทศบาลเมืองสัตหีบ

รายได้จัดเก็บเอง 1,000,000.00  - เพ่ือให้ประชาชนในเขต

เทศบาลได้มีถนนส าหรับ

ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง

ปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว 

ซ่อมแซมบ่ารับและฝา

บ่อพักถนนในซอย

ต่างๆ ในเขตเทศบาล

เมืองสัตหีบ จ านวน70

 ฝา ตามแบบแปลนท่ี

เทศบาลเมืองสัตหีบ

ก าหนด

รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ เทศบาลเมืองสัตหีบ  มีดังน้ี



ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ

วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

5 1.การพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และ

โครงสร้างพ้ืนฐาน

ปรับปรุงซ่อมแซมผนัง

ก้ันคลองดาดคลอง

และขุดลอกคลอง

สาธารณประโยชน์

บริเวณคลอง กม. 5

รายได้จัดเก็บเอง 530,000.00  - เพ่ือให้ประชาชนในเขต

เทศบาล มีระบบระบาย

น้ าท่ีดี 

เพียงพอ มีมาตรฐานและ

ป้องกันริมตล่ิงพัง 

ซ่อมแซมผนังก้ันคลอง 

(ดาดคลอง)ยาว 90.00

 ม. สูงเฉล่ีย 3.50 ม.

รายละเอียดตามแบบ

แปลนเทศบาลเมือง

สัตหีบก าหนด

6 1.การพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และ

โครงสร้างพ้ืนฐาน

ก่อสร้างรางระบายน้ า

รูปตัวยูพร้อมฝาปิด 

บริเวณซอยหมู่บ้าน

สามัคคี 23

รายได้จัดเก็บเอง 500,000.00  -  เพ่ือให้ประชาชนในเขต

เทศบาลและใกล้เคียงได้มี

ระบบระบายน้ าท่ีเพียงพอ

และมาตรฐาน 

รางระบายน้ า ค.ส.ล. 

กว้าง 0.60  ม.สูง  

0.60  ม.  ยาว  

150.00 ม.พร้อมฝา

ตะแกรงเหล็ก

รายละเอียดตามแบบ

แปลนเทศบาลเมือง

สัตหีบ

7 1.การพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และ

โครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวในเขต

เทศบาลเมืองสัตหีบ

รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00  -  เพ่ือสนองนโยบายการ

ถ่ายโอนภารกิจ ของ

คณะกรรมการการ

กระจายอ านาจฯ 

 - เพ่ือส่งเสริมและ

พัฒนาการท่องเท่ียวในเขต

เทศบาลเมืองสัตหีบ 

 -  จัดกิจกรรม

เก่ียวกับการส่งเสริม

การท่องเท่ียวในเขต

เทศบาลเมืองสัตหีบ  

เช่นการประชาสัมพันธ์

,การจัดท าแผนการ

ท่องเท่ียว,การจัดอบรม

เก่ียวกับการท่องเท่ียว

 -  จัดท าคู่มือการ

ท่องเท่ียวจดหมายข่าว

 รายไตรมาส



ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ

วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

8 1.การพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และ

โครงสร้างพ้ืนฐาน

ดาดคลอง

สาธารณประโยชน์

บริเวณล าห้วยในซอย

สัตหีบสุขุมวิท 105 

ช่วงสะพานเทศบาล

เมืองสัตหีบ

รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00  - เพ่ือให้ประชาชนเขต

เทศบาล 

มีระบบระบายน้ าท่ีดี 

เพียงพอ 

มีมาตรฐานและป้องกันตล่ิง 

ล าห้วยพัง 

ดาดคลองกว้าง 1.80 -

 5.00 ม.ยาว 20.00 ม.

 สูง 1.80 ม.

รายละเอียดตามแบบ

แปลนเทศบาลเมือง

สัตหีบ

9 1.การพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และ

โครงสร้างพ้ืนฐาน

ติดต้ัง Rumble 

Stripsบริเวณถนน

และซอยต่าง ๆในเขต

เทศบาลเมืองสัตหีบ

รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00  - เพ่ือให้ประชาชนในเขต

เทศบาล และผู้ใช้เส้นทาง

มีความปลอดภัยในการ

เดินทาง 

 - ติดต้ังและตีเส้น 

Rumble Stripsสี

เทอร์โมพลาสติกสีขาว

 หนา 5 มม.กว้าง 

2.00 - 3.00 ม.

(คร่ึงหน่ึงของผิว

จราจร) จ านวน 10

แถบ/ 1 จุด ตามแบบ

แปลนเทศบาลเมือง

สัตหีบ

10 1.การพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และ

โครงสร้างพ้ืนฐาน

ก่อสร้างก าแพงกันดิน

 บริเวณศูนย์ซ่อมบ ารุง

เทศบาลเมืองสัตหีบ

รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00  - เพ่ือป้องกันการ

พังทลายและกันการทรุด

ตัวของอาคาร

อเนกประสงค์ เทศบาล

เมืองสัตหีบ 

 - ก าแพงกันดิน สูง 

1.50 ม.ยาว 36.00 ม.

 หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการ

ไม่น้อยกว่า 54.00ตร.

ม.ตามแบบแปลน

เทศบาลเมืองสัตหีบ

11 1.การพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และ

โครงสร้างพ้ืนฐาน

ปรับปรุงและซ่อมแซม

ระบบบ าบัดน้ าเสีย 

บริเวณโรงฆ่าสัตว์ 

เทศบาลเมืองสัตหีบ

รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00  - เพ่ือให้ระบบบ าบัดน้ า

เสียสามารถใช้งานได้เต็ม

ประสิทธิ 

ภาพ 

 - ปรับสภาวะแวดล้อมใน

โรงฆ่าสัตว์ให้ถูก

สุขลักษณะข้ึน 

ปรับปรุงระบบบ าบัด

น้ าเสีย โดยการขุด

ลอกกากและดินท่ี

ตกค้าง อุดตันออก 

เดินระบบท่อใหม่ให้ใช้

งานได้ตามปกติตาม

แบบแปลนเทศบาล

เมืองสัตหีบ



ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ

วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

12 1.การพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และ

โครงสร้างพ้ืนฐาน

ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้า

เพดานบริเวณดาดฟ้า

ทางข้ึนกองวิชาการ

และแผนงานเทศบาล

เมืองสัตหีบ

รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00  - เพ่ือซ่อมแซมอาคาร 

บริเวณช่วงหลังคาช้ัน 3 

ให้ใช้งานได้ปกติ 

 - มีทัศนียภาพท่ีสวยงาม 

ซ่อมแซมหลังคา      

ค.ส.ล. กว้าง 3.00 ม.

ยาว 7.00 ม. หรือมี

พ้ืนท่ี 21.00 ตร.ม.

ตามแบบแปลน

เทศบาลเมืองสัตหีบ

13 1.การพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และ

โครงสร้างพ้ืนฐาน

ติดต้ังหลังคา Metal 

Sheet และก่อสร้าง

ถนนทางเข้าอาคารฯ

บริเวณอาคารศูนย์ฝึก

อาชีพหลังธนาคาร

กสิกรไทยเทศบาล

เมืองสัตหีบ

รายได้จัดเก็บเอง 130,000.00  - เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้

อาคารฝึกอาชีพ ได้มี

หลังคา คลุมกันแดดและ

ฝน บริเวณรอบอาคาร 

 - ป้องกันรอบบอาคาร

ไม่ให้มีน้ าท่วมขัง 

ติดต้ังหลังคา Metal 

Sheet พ้ืนท่ี 42.00 

ตร.ม.พร้อมรางน้ าฝน 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

กว้าง 1.40 - 3.00 ม. 

ยาว 16.00 ม.หรือ

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

33.00 ตร.ม.ตามแบบ

แปลนเทศบาลเมือง

สัตหีบ

14 1.การพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และ

โครงสร้างพ้ืนฐาน

ติดต้ังโคมไฟถนนแบบ

โคม LEDขนาด 100 

วัตต์ บริเวณถนน

เทศบาล 8 (ถนน

ควินนิน)เทศบาลเมือง

สัตหีบ

รายได้จัดเก็บเอง 340,000.00  - เพ่ือเป็นการปรับปรุง

ระบบไฟฟ้า,แสงสว่าง 

บริเวณถนน 

เทศบาล 8 (ถนนควินนิน)

ให้มีความสว่างมากข้ึน 

 - ประหยัดค่าไฟฟ้าลด

ค่าใช้จ่ายของเทศบาล

เมืองสัตหีบ 

ติดต้ังโคมไฟ LED 

ขนาด 100 Wattก่ิง

โคมไฟถนน &#216; 1

 1/2



ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ

วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

15 1.การพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และ

โครงสร้างพ้ืนฐาน

ปรับปรุงไฟฟ้าแสง

สว่างชนิดก่ิงคู่ บริเวณ

เกาะกลางถนนหน้า

ไปรษณีย์สัตหีบถนน

เทศบาล 10 (ถนน

เลียบชายทะเล) 

เทศบาลเมืองสัตหีบ

รายได้จัดเก็บเอง 89,000.00  - เพ่ือเป็นการปรับปรุง

ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 

บริเวณถนน 

เทศบาล 10 (ถนนเลียบ

ชายทะเล) ให้มีความสว่าง

มากข้ึน 

 - เพ่ือความปลอดภัยใน

การขับข่ียานพาหนะ เพ่ิม

ทัศนียภาพในการมอง 

ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 

โดยการเปล่ียนอุปกรณ์

เดิม เปล่ียนสายไฟ

เป็นชนิดใช้ภายนอก 

(กันน้ า) ตู้ควบคุมเปิด

 - ปิด จ านวน 1 ชุด

ตามแบบแปลน

เทศบาลเมืองสัตหีบ

16 1.การพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และ

โครงสร้างพ้ืนฐาน

ปรับปรุงระบบไฟฟ้า

ส่องสว่างป้าย

ประชาสัมพันธ์ 

บริเวณแยกเตาถ่าน 

เทศบาลเมืองสัตหีบ

รายได้จัดเก็บเอง 76,000.00  - เพ่ือเป็นการปรับปรุง

ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 

บริเวณป้าย 

ประชาสัมพันธ์ แยกเตา

ถ่านให้มีความสว่างมากข้ึน 

 - เพ่ิมศักยภาพในการ

มองป้ายประชาสัมพันธ์ 

ให้มองชัดข้ึนในยาม

กลางคืน 

โคม Flood Light 

400 Wattขายึดโคม

 &#216; 1 1/2

17 1.การพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และ

โครงสร้างพ้ืนฐาน

ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ

แบบเสาเหล็กกลม

ปลายเรียวFlood 

Light บริเวณวงเวียน

หน้าธนาทรัพย์อพาร์

ทเมนต์ถนนรอบหนอง

ตะเคียน

รายได้จัดเก็บเอง 500,000.00  - เพ่ือเป็นการปรับปรุง

ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 

บริเวณวงเวียน 

หน้าธนาทรัพย์อพาร์

ทเมนต์ถนนรอบหนอง

ตะเคียนให้สว่างข้ึน 

 - เพ่ือความปลอดภัยใน

การขับข่ียานพาหนะ เพ่ิม

ทัศนียภาพในการมอง 

เสาไฟฟ้าเหล็กปลาย

เรียว หนา 4 มม.สูง 

12.00 ม. โคมไฟ 

Flood light400 

Watt มีตู้ควบคุม ปิด -

 เปิดพร้อมมิเตอร์

ไฟฟ้า 1 Phaseตาม

แบบแปลนเทศบาล

เมืองสัตหีบ



ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ีมา
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18 1.การพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และ

โครงสร้างพ้ืนฐาน

ปรับปรุงระบบไฟฟ้า

หอพระพุทธสิหิงส์

และศาลา

อเนกประสงค์หน้า

ท่ีว่าการอ าเภอสัตหีบ

รายได้จัดเก็บเอง 150,000.00  -เพ่ือเป็นการเพ่ิม

ประสิทธิภาพไฟฟ้าแสง

สว่าง บริเวณหอ 

พระพุทธสิหิงส์และศาลา

อเนกประสงค์หน้าท่ีว่า

การอ าเภอ 

สัตหีบ ให้สว่างข้ึน 

 - ส่งเสริมการท่องเท่ียว 

ติดต้ังโคมไฟฟ้าแบบ

ครอบอะคริลิค จ านวน

 12 ชุด โคมเพดาน

กลม จ านวน 9 ชุด

โคมดาวน์ไลน์ จ านวน

 4 ชุด โคมหลอด PAR

 38 จ านวน 8 ชุดเสา

ไฟดวงโคม จ านวน 12

 จุดพร้อมอุปกรณ์ 

ฯลฯตู้ควบคุมเปิด - 

ปิด จ านวน 1 ชุด

ติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้า 1 

Phaseตามแบบแปลน

เทศบาลเมืองสัตหีบ

19 1.การพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และ

โครงสร้างพ้ืนฐาน

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง

ป้ายบอกช่ือซอยแบบ

โคม LED พลังงาน

แสงอาทิตย์ บริเวณ

ถนนและซอยในเขต

เทศบาลเมืองสัตหีบ

รายได้จัดเก็บเอง 570,590.00  - เพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทาง

มองเห็นป้ายช่ือซอยในเขต

เทศบาลฯ 

ได้ชัดเจน 

 - ส่งเสริมการท่องเท่ียว 

ติดต้ังโคม Flood 

Light ขนาด 5 Watt 

และแผงพลังงาน

แสงอาทิตย์ ขนาดไม่

น้อยกว่า120 Watt มี

ตู้เหล็กเก็บอุปกรณ์จับ

ยึด มีคอลโทรลชาร์จ

ขนาด 10 A จ านวน 

74 ป้าย

20 1.การพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และ

โครงสร้างพ้ืนฐาน

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 

บริเวณซอยแยกจาก

ซอยรุ่งโรจน์แยกซ้าย 

(บ้านฝร่ัง) เทศบาล

เมืองสัตหีบ

รายได้จัดเก็บเอง 240,000.00  - เพ่ือให้ประชาชนในเขต

เทศบาลและใกล้เคียงได้มี

ถนน 

ส าหรับใช้ในการคมนาคม

ได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย 

ผิวจราจร กว้าง 5.00 

ม.ยาว 65.00 ม. หนา

 0.15 ม.หรือมีพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า325.00 

ตร.ม.
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21 2. การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต รณรงค์ป้องกัน

และต่อต้านยาเสพติด

โครงการอบรมและ

ศึกษาดูงาน

อาสาสมัครสาธารณสุข

เก่า/ใหม่

รายได้จัดเก็บเอง 580,000.00  -  เพ่ือส่งเสริมความรู้

และศึกษาดูงานด้าน

สาธารณสุขแก่ อสม. ใน

พ้ืนท่ีเขตเทศบาลเมืองสัต

หีบ 

อาสาสมัคร

สาธารณสุขจ านวน  

150 คน  ได้รับ

การศึกษาดูงาน 

จ านวน 1  คร้ัง

22 2. การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต รณรงค์ป้องกัน

และต่อต้านยาเสพติด

โครงการอบรมและ

ศึกษาดูงานผู้สูงอายุ

รายได้จัดเก็บเอง 500,000.00  -  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ

ได้แลกเปล่ียนความคิด 

และ 

ประสบการณ์ความรู้จาก

การศึกษาดูงาน 

 -ผู้สูงอายุ จ านวน 

250 คน ได้รับ

การศึกษาดูงานจ านวน

  1  คร้ัง

23 2. การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต รณรงค์ป้องกัน

และต่อต้านยาเสพติด

ค่าจ้างครูฝึกสอนออก

ก าลังกาย(แอโรบิค, ไท

เก๊ก,ลีลาศ ฯลฯ)

รายได้จัดเก็บเอง 220,000.00  - เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ

ร่างกายประชาชนให้

สมบูรณ์แข็งแรง 

 -สร้างความเข้มแข็งให้

ชุมชนเกิดการรวมกลุ่ม

สร้างลานกีฬาภายในชุมชน 

 -สร้างความสัมพันธ์และ

ความสามัคคีในการมีส่วน

ร่วมระหว่างหน่วยงาน 

 - ประชาชนในพ้ืนท่ี

เขตเทศบาลเมือง     

สัตหีบจ านวน 5,500 

คน/เดือน

24 2. การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต รณรงค์ป้องกัน

และต่อต้านยาเสพติด

โครงการตรวจสุขภาพ

เคล่ือนท่ี

รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00  - เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

บริการคัดกรองสุขภาพ

และวินิจฉัยโรคเบ้ืองต้น 

 - เพ่ือให้ประชาชนได้

ทราบภาวะสุขภาพของ

ตนเองและหากพบอาการ

เจ็บป่วยได้รับการรักษาได้

ทันเวลา 

 - ประชาชนในพ้ืนท่ี

เขตเทศบาลเมือง     

สัตหีบจ านวน 300  คน
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25 2. การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต รณรงค์ป้องกัน

และต่อต้านยาเสพติด

โครงการอบรมฟ้ืนฟู

พัฒนาศักยภาพ

อาสาสมัครสาธารณสุข

 เก่า / ใหม่

รายได้จัดเก็บเอง 220,000.00  -  เพ่ือก าหนดแผนการ

ปฏิบัติงานของอสม. ใน

พ้ืนท่ีเขตเทศบาลเมืองสัต

หีบ 

 -  อบรมให้ความรู้  

และทบทวนงานด้าน

สาธารณสุขให้แก่ อส

ม.จ านวน 150 คนต่อ

เดือน  จ านวน  12 คร้ัง

26 2. การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต รณรงค์ป้องกัน

และต่อต้านยาเสพติด

โครงการอบรม

ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

รายได้จัดเก็บเอง 400,000.00  -  เพ่ือให้ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ี

เขตเทศบาลเมืองสัตหีบได้

ท ากิจกรรมร่วมกัน 

 -  เพ่ือเป็นการส่งเสริม

สุขภาพกายและใจของ

ผู้สูงอายุ 

 -  เพ่ือเป็นการสร้าง

สัมพันธภาพท่ีดีระหว่าง

ภาครัฐและประชาชน 

 -จัดกิจกรรมส่งเสริม

สุขภาพให้ผู้สูงอายุ  

จ านวน300  คน / 

เดือนจ านวน  12  คร้ัง

 / ปี

27 2. การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต รณรงค์ป้องกัน

และต่อต้านยาเสพติด

โครงการส่งเสริม

สุขภาพ และอนามัยใน

โรงเรียน

รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00  - เพ่ือให้นักเรียนได้รับ

การตรวจสุขภาพเบ้ืองต้น 

 - เพ่ือให้นักเรียนได้รับ

ทราบภาวะสุขภาพของ

ตนเองและได้รับการรักษา

ได้ทันเวลา 

 - นักเรียนในเขต

เทศบาลจ านวน 6  

โรงเรียน - ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กฯจ านวน  1  

แห่ง

28 2. การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต รณรงค์ป้องกัน

และต่อต้านยาเสพติด

โครงการส่งเสริม

อนามัยแม่และเด็ก

และการวางแผน

ครอบครัว

รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00  - เพ่ือส่งเสริมความรู้ใน

การดูแลอนามัยแม่และ

เด็กให้แก่หญิงต้ังครรภ์

ก่อนและหลังคลอด 

 - เพ่ือติดตามเย่ียมมารดา

และเด็กหลังคลอดพร้อม

ให้สุขศึกษา 

 -หญิงและชายวัยเจริญ

พันธ์มีความรู้เร่ืองการ

วางแผนครอบครัว 

 - อบรมให้ความรู้แก่

ประชาชนท่ีสนใจใน

การดูแลและวางแผน

ครอบครัวจ านวน  50 

 คน



ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ

วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

29 2. การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต รณรงค์ป้องกัน

และต่อต้านยาเสพติด

โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการส่งเสริมการ

ใช้สมุนไพร

รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00  - เพ่ือส่งเสริมให้ความรู้

ด้านสมุนไพรแก่ประชาชน 

 - เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมใน

การใช้สมุนไพร และ

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรใน

ครัวเรือน 

 - รณรงค์ให้ปลูกพืช

สมุนไพร เพ่ือใช้ใน

ครัวเรือน 

 - อบรมให้ความรู้แก่

ประชาชน จ านวน 

150 คน - อบรม  2 วัน

30 2. การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต รณรงค์ป้องกัน

และต่อต้านยาเสพติด

โครงการส่งเสริมการ

ใช้จักรยานใน

ชีวิตประจ าวัน

รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00  - เพ่ือเป็นการส่งเสริม

สุขภาพประชาชนในชุมชน 

 - เพ่ือเป็นแบบอย่างแก่

ประชาชนในพ้ืนท่ีและ

สังคม 

 - เพ่ือเป็นการรักษา

ส่ิงแวดล้อมโดยการลดใช้

รถยนต์ 

 - .เพ่ือส่งเสริมให้

ประชาชนใช้จักรยานใน

ชีวิตประจ าวัน  

 -ประชาชนในพ้ืนท่ี

เขตเทศบาลเมืองสัต

หีบ จ านวน 500 คน

31 2. การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต รณรงค์ป้องกัน

และต่อต้านยาเสพติด

โครงการรณรงค์วัน

เอดส์โลก

รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00  -เพ่ือให้เยาวชนและ

ประชาชนในชุมชนได้รับ

ความรู้ความรู้ความเข้าใจ

ท่ีถูกต้องเก่ียวกับเอกส์ 

 -เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้

ประชาชนเกิดความ

ตระหนักในการร่วมกัน

และแก้ไขปัญหาเอดส์ 

 -เยาวชนและ

ประชาชนเข้าร่วม

โครงการจ านวน 200 

คน



ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ

วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

32 2. การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต รณรงค์ป้องกัน

และต่อต้านยาเสพติด

โครงการเสริมสร้าง

ภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน

รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00  -เพ่ือให้นักเรียนได้รับการ

ฉีดวัคซีน 

ป้องกันโรค 

 -เพ่ือให้นักเรียนได้รับ

ความรู้เก่ียวกับ 

การฉีดวัคซีนเบ้ืองต้นและ

ได้รับ 

สุขศึกษาเก่ียวกับการดูแล

สุขภาพ 

ตนเองในชีวิตประจ าวัน 

 - นักเรียนใน

สถานศึกษาในพ้ืนท่ี

เขตเทศบาลเมืองสัตหีบ

33 2. การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต รณรงค์ป้องกัน

และต่อต้านยาเสพติด

โครงการฝึกอบรมการ

รณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์

รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00  - เพ่ือให้เด็กและเยาวชน

ได้รับความรู้ความเข้าใจท่ี

ถูกต้องเก่ียวกับเอดส์ 

 - เพ่ือให้เด็กและเยาวชน

มีความตระหนักในการ

ร่วมกันและแก้ไขปัญหา

เอดส์ 

 - เด็กและเยาวชนเข้า

ร่วมโครงการ  จ านวน 

 200 คน

34 2. การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต รณรงค์ป้องกัน

และต่อต้านยาเสพติด

โครงการรณรงค์

ป้องกันและควบคุม

โรคไข้เลือดออก

รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00  - เพ่ือเผยแพร่ความรู้

ความเข้าใจเก่ียวกับโรค

ไข้เลือดออกให้ประชาชน

ตระหนักถึงความส าคัญ

และอันตรายจากโรค

ไข้เลือดออก 

 - ประชาชนในพ้ืนท่ี

เขตเทศบาลเมืองสัต

หีบมีอัตราการ

เจ็บป่วยและอัตราการ

เสียชีวิตจากโรค

ไข้เลือดออกลดลง



ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ

วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

35 2. การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต รณรงค์ป้องกัน

และต่อต้านยาเสพติด

โครงการอบรม

สุขาภิบาลอาหาร

ให้แก่ผู้ประกอบการ

รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00  - เพ่ือประชาชนมีความรู้

ความเข้าใจเก่ียวกับ

สุขาภิบาลอาหารให้ได้

มาตรฐาน 

 - เพ่ือให้เกิดสุขลักษณะท่ี

ดีแก่ประชาชนผู้ใช้บริการ

ร้านค้าท่ีผ่านการอบรม

และได้ป้ายประกาศClean

 Food Good Test 

 -จัดอบรมให้ความรู้

แก่ผู้ประกอบการใน

เขตเทศบาลจ านวน  

50  คน

36 2. การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต รณรงค์ป้องกัน

และต่อต้านยาเสพติด

โครงการป้องกันและ

ควบคุมโรคติดต่อใน

ชุมชน

รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00  - เพ่ือลดอัตราการเกิด

โรคระบาดในชุมชน 

 - เพ่ือส่งเสริมความรู้ใน

การป้องกันและควบคุม

โรคติดต่อให้กับประชาชน 

 - อัตราการเกิดโรค

ระบาดในชุมชนลดลง 

 หรือไม่พบ -  

ประชาชนเข้าร่วม

โครงการ  จ านวน  

200 คน

37 2. การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต รณรงค์ป้องกัน

และต่อต้านยาเสพติด

โครงการป้องกันโรค

พิษสุนัขบ้าในชุมชน  

โรงเรียน  และวัด

รายได้จัดเก็บเอง 105,000.00  - เพ่ือป้องกันการเกิดโรค

พิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาล 

 - บริการฉีดวัคซีน ท า

หมันให้กับสุนัข/แมว -

 จัดซ้ืออาหาร จัดท าท่ี

พักให้กับสุนัขจรจัด

38 2. การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต รณรงค์ป้องกัน

และต่อต้านยาเสพติด

โครงการเยาวชนวัยใส

ห่างไกลยาเสพติด

รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00  - เพ่ือให้เด็กและเยาวชน

ได้รู้ถึงผลของยาเสพติด 

ผลเสียของยาเสพติด

ตลอดจนความรู้ความ

เข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับยา

เสพติด 

 -เด็กและเยาวชนใน

สถานศึกษา  จ านวน  

100 คน

39 2. การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต รณรงค์ป้องกัน

และต่อต้านยาเสพติด

โครงการวันต่อต้านยา

เสพติดโลก

รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00  - เพ่ือให้กลุ่มพลังมวลชน

ทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกัน

รณรงค์สร้างกระแสพ้ืนท่ี

สังคมต่อต้าน ป้องกัน 

และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 - กลุ่มพลังมวลชนทุก

หมู่เหล่าในพ้ืนท่ี



ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ

วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

40 2. การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต รณรงค์ป้องกัน

และต่อต้านยาเสพติด

โครงการส่งเสริมและ

พัฒนาศักยภาพของ

ผู้น าชุมชน

รายได้จัดเก็บเอง 850,000.00  - เพ่ือให้ชุมชนมีวิสัยทัศน์

จากการศึกษาดูงาน

แลกเปล่ียนความคิดเห็น

และน ามาพัฒนาชุมชน

ของตนเอง 

 - คณะกรรมการ

ชุมชนในเขตเทศบาล

เมืองสัตหีบ

41 2. การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต รณรงค์ป้องกัน

และต่อต้านยาเสพติด

โครงการส่งเสริมและ

พัฒนาอาชีพเพ่ือสร้าง

เศรษฐกิจชุมชน

รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00  - เพ่ือเพ่ิมทักษะและ

ความรู้ในการผลิตสินค้า

และสร้างมูลค่าทาง

เศรษฐกิจและสังคมใน

ชุมชน 

 - ผู้ว่างงาน 

ผู้ด้อยโอกาสและ

ประชาชนในชุมชน

42 2. การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต รณรงค์ป้องกัน

และต่อต้านยาเสพติด

โครงการสร้างงาน 

สร้างรายได้ ให้กับ

เยาวชนและประชาชน

รายได้จัดเก็บเอง 250,000.00  - เพ่ือส่งเสริมรายได้ และ

สร้างอาชีพให้กับเยาวชน 

และประชาชน 

 - เยาวชนและ

ประชาชนในเขต

เทศบาลเมืองสัตหีบ

43 2. การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต รณรงค์ป้องกัน

และต่อต้านยาเสพติด

โครงการส ารวจข้อมูล 

จปฐ.และ กชช.2 ค.

ชุมชนในเขตเทศบาล

รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00  - เพ่ือช้ีวัดคุณภาพชีวิต

ของประชาชนในชุมชน

เมืองสัตหีบ 

 - เพ่ือให้การวางแผน

แก้ไขปัญหาและพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชน

เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

 - ชุมชนในเขต

เทศบาลเมืองสัตหีบ

44 2. การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต รณรงค์ป้องกัน

และต่อต้านยาเสพติด

โครงการประกวด

กิจกรรมชุมชนดีเด่น

รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00  - เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา

ศักยภาพของ

คณะกรรมการชุมชนและ

การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในชุมชน 

 - ชุมชนในเขต

เทศบาลเมืองสัตหีบ

45 2. การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต รณรงค์ป้องกัน

และต่อต้านยาเสพติด

โครงการสนับสนุน

กองทุนสวัสดิการ

ชุมชนเทศบาลเมือง

สัตหีบ

รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00  - เพ่ือสนับสนุนการ

ด าเนินงานของกองทุน

สวัสดิการชุมชน เทศบาล

เมืองสัตหีบ 

 - สมาชิกกองทุน

สวัสดิการชุมชน

เทศบาลเมืองสัตหีบ



ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ

วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

46 2. การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต รณรงค์ป้องกัน

และต่อต้านยาเสพติด

โครงการช่วยเหลือ

สงเคราะห์ครอบครัวผู้

มีรายได้น้อยและ

ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

รายได้จัดเก็บเอง 200,000.00  -เพ่ือให้ความช่วยเหลือ

เคร่ืองอุปโภคบริโภคให้แก่

ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมใน

ชุมชน 

 - ผู้ด้อยโอกาสได้รับ

การช่วยเหลือเคร่ือง

อุปโภคบริโภค จ านวน

 300 คน

47 2. การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต รณรงค์ป้องกัน

และต่อต้านยาเสพติด

โครงการยุติความ

รุนแรงต่อเด็กและสตรี

รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00  -เพ่ือรณรงค์ป้องกันและ

แก้ไขปัญหาการกระท า

ความรุนแรงต่อเด็กและ

สตรีในชุมชน 

 - ผู้เข้าร่วมโครงการ

จ านวน  60  คน

48 2. การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต รณรงค์ป้องกัน

และต่อต้านยาเสพติด

โครงการส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิต

ของคนพิการในชุมชน

รายได้จัดเก็บเอง 200,000.00  - เพ่ือให้คนพิการในชุมชน

ได้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

 - การจัดกิจกรรมเพ่ือ

ส่งเสริมและพัฒนาคน

พิการ

49 2. การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต รณรงค์ป้องกัน

และต่อต้านยาเสพติด

โครงการพัฒนา

ศักยภาพผู้ด้อยโอกาส

ทางสังคม

รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00  - เพ่ือให้ผู้ด้อยโอกาสทาง

สังคมได้รับการพัฒนา

คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่

ท่ีดีข้ึนและสามารถสร้าง

ตนให้อยู่ในสังคมได้อย่าง

ปกติสุข 

 - การจัดอบรมและ

กิจกรรมส่งเสริมและ

พัฒนาศักยภาพ

ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

เทศบาลเมืองสัตหีบ

50 2. การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต รณรงค์ป้องกัน

และต่อต้านยาเสพติด

เงินสมทบกองทุน

สวัสดิการชุมชน

รายได้จัดเก็บเอง 400,000.00  -เพ่ือให้ประชาชนมี

กองทุนสวัสดิการชุมชนท่ี

สามารถช่วยเหลือเก้ือกูล

ผู้ท่ีต้องได้รับการดูแลใน

ชุมชน และเป็นการ

ส่งเสริมให้ประชาชนได้

รวมตัวกันเพ่ือพัฒนา

ชุมชนท้องถ่ิน 

 -  กองทุนสวัสดิการ

ชุมชนจ านวน  1  

กองทุน

51 2. การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต รณรงค์ป้องกัน

และต่อต้านยาเสพติด

โครงการสร้าง

หลักประกันรายได้แก่

ผู้สูงอายุ

เงินอุดหนุนท่ัวไป 22,000,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นเบ้ียยังชีพ

ผู้สูงอายุ 

จ่ายเป็นเบ้ียยังชีพ

ผู้สูงอายุแบบข้ันบันได



ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ

วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

52 2. การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต รณรงค์ป้องกัน

และต่อต้านยาเสพติด

โครงการสนับสนุนการ

เสริมสร้างสวัสดิการ

ทางสังคมแก่คนพิการ

หรือทุพพลภาพ

เงินอุดหนุนท่ัวไป 4,500,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นเบ้ียยังชีพ

ความพิการ 

จ่ายเป็นเบ้ียยังชีพ

ความพิการ

53 2. การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต รณรงค์ป้องกัน

และต่อต้านยาเสพติด

โครงการจัดสวัสดิการ

เงินสงเคราะห์เพ่ือการ

ยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์

เงินอุดหนุนท่ัวไป 300,000.00  - เพ่ือเป็นการบรรเทา

ปัญหาความเดือดร้อน  

ด้านค่าครองชีพให้แก่

ครอบครัวของผู้ป่วยเอดส์ 

ให้สามารถครองชีพได้

ตามอัตภาพ 

 -ให้การสงเคราะห์

ผู้ป่วยเอดส์ในเขต

เทศบาลรายเก่า 29

ราย รายใหม่ 20 ราย

รายเก่า49ราย ราย

ใหม่20 รายรายเก่า69

 ราย รายใหม่ 20 ราย

54 2. การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต รณรงค์ป้องกัน

และต่อต้านยาเสพติด

อุดหนุนส านักงาน

จังหวัดชลบุรี  

โครงการเพ่ิมศักยภาพ

ป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดของ

ศูนย์อ านวยการ

ป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด 

จ.ชลบุรี

รายได้จัดเก็บเอง 130,000.00 เพ่ือให้การด าเนินงาน

ป้องกันและแก้ไขปัญหายา

เสพติดของจังหวัดชลบุรี

เป็นเอกภาพและเกิด

ประสิทธิภาพ

ส านักงานจังหวัดชลบุรี

 ได้รับการอุดหนุนตาม

โครงการเพ่ิมศักยภาพ

ป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดของ

ศูนย์อ านวยการ

ป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด 

จ.ชลบุรี  จ านวน 1 

คร้ังต่อปี

55 2. การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต รณรงค์ป้องกัน

และต่อต้านยาเสพติด

อุดหนุนส านักงาน

เหล่ากาชาด จ.ชลบุรี  

เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม

เหล่ากาชาด จ.ชลบุรี

รายได้จัดเก็บเอง 130,000.00 เพ่ือสนับสนุนการ

ด าเนินงานของเหล่า

กาชาด ให้ท่ัวถึง

ครอบคลุมด้านการ

สาธารณสุข

ส านักงานเหล่ากาชาด

 จ.ชลบุรี ได้รับการ

อุดหนุน ปีละ 1 คร้ัง



ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ

วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

56 2. การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต รณรงค์ป้องกัน

และต่อต้านยาเสพติด

โครงการส่งเสริมตรวจ

สุขภาพเบ้ืองต้นแก่

ประชาชนในชุมชนเขต

เทศบาลเมืองสัตหีบ

จ านวน 15 ชุมชน

รายได้จัดเก็บเอง 112,500.00  - เพ่ือให้ประชาชนในเขต

เทศบาลเมืองสัตหีบมีการ

ตรวจคัดกรอง

โรคเบาหวาน ความดัน

โลหิตสูง 

 - เพ่ือค้าหาโรคเบาหวาน

และโรคความดันโลหิตราย

ใหม่ในชุมชน 

 - ประชาชนในชุมชน

เขตเทศบาลเมืองสัต

หีบ 15 ชุมชน จ านวน

 2,500 คน

57 3.การพัฒนาระบบ

การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมและ

การจัดการชายฝ่ัง

โครงการฝึกอบรมซ้อม

แผนการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00  - เพ่ือให้บุคลากรงาน

ป้องกันฯในเขตพ้ืนท่ี

อ าภอสัตหีบ ตลอดจน

มูลนิธิและหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องมีความรู้ความ

เข้าใจ  รวมถึงวิธีปฏิบัติท่ี

ถูกต้องเก่ียวกับด้านการ

ป้องกันและ 

บรรเทาสาธารณภัยเป็นไป

ในแนวทางเดียวกัน 

 - เพ่ือลดความเสียหายท่ี

เกิดข้ึนจากสาธารณภัย

ต่างๆ 

 - จัดฝึกอบรมซ้อม

แผนการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

ให้แก่บุคลากรงาน

ป้องกันฯและ

หน่วยงานข้างเคียง

ตลอดจนเจ้าหน้าท่ี

มูลนิธิฯ

58 3.การพัฒนาระบบ

การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมและ

การจัดการชายฝ่ัง

โครงการเยาวชนรุ่น

ใหม่รักและใส่ใจ

ส่ิงแวดล้อมชายฝ่ังทะเล

รายได้จัดเก็บเอง 80,000.00  - เพ่ือสร้างผู้น าเยาวชน

ในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

ชายฝ่ังทะเล 

 - เพ่ือให้เยาวชนได้รับ

ความรู้เก่ียวกับ

ส่ิงแวดล้อมชายฝ่ังทะเล 

 - จัดอบรมและทัศน

ศึกษาดูงานปลูกป่า

ชายเลนให้แก่เยาวชน

ในเขตเทศบาลจ านวน 

 120  คน



ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ

วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

59 3.การพัฒนาระบบ

การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมและ

การจัดการชายฝ่ัง

โครงการติดตาม

ตรวจสอบและ

ประเมินผลคุณภาพน้ า

รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00  - เพ่ือตรวจสอบและ

ประเมินผลคุณภาพน้ า 

 - น้ าอุปโภค บริโภคมี

คุณภาพ

60 3.การพัฒนาระบบ

การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมและ

การจัดการชายฝ่ัง

โครงการบริหาร

จัดการขยะระดับ

ชุมชน/โรงเรียน

รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00  - เพ่ือสร้างจิตส านึกให้กับ

ชุมชนในการคัดแยกขยะ

และน าขยะมาใช้ให้เกิด

ประโยชน์ 

 - ประชาชนในชุมชน

มีการคัดแยกขยะ

61 3.การพัฒนาระบบ

การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมและ

การจัดการชายฝ่ัง

โครงการเทศบาล

สะอาด  สดใส  ใส่ใจ

ส่ิงแวดล้อม

รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00  - เพ่ือส่งเสริมการรักษา

ความสะอาดและความ

เป็นระเบียบเรียบร้อยบน

ถนนและไหล่ทาง 

 - เพ่ือรักษาอนุรักษ์

ส่ิงแวดล้อมในเขตเทศบาล 

 - ล้างท าความสะอาด

ถนนไหล่ทาง และถัง

ขยะในเขตเทศบาล

62 3.การพัฒนาระบบ

การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมและ

การจัดการชายฝ่ัง

โครงการจ้างเหมา

เอกชนจัดเก็บ ขนถ่าย

และฝังกลบขยะมูลฝอย

รายได้จัดเก็บเอง 5,000,000.00  - เพ่ือด าเนินการก าจัด

ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล

ให้ถูกสุขลักษณะ 

 - เพ่ือด าเนินการจัดเก็บ 

และขนถ่ายขยะมูลฝอย 

 - จ้างเหมาเอกชนฝัง

กลบขยะมูลฝอย  - 

จ้างเหมาเอกชนเก็บ

รวบรวมและขนถ่าย

63 3.การพัฒนาระบบ

การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมและ

การจัดการชายฝ่ัง

โครงการเมืองสะอาด

คนในชาติมีสุข

รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00  - เพ่ือส่งเสริมบทบาท

หน่วยงานของรัฐ 

ภาคเอกชนเครือข่ายต่างๆ

และประชาชนในการร่วม

รณค์รักษาความสะอาด

บ้านเมือง 

 - พนักงานเทศบาล 

ทหารอสม.ผู้สูงอายุ ครู

 นักเรียนกลุ่มประมง 

และประชาชนจ านวน

 350 คน



ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ

วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

64 3.การพัฒนาระบบ

การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมและ

การจัดการชายฝ่ัง

โครงการพัฒนา

สภาพแวดล้อมหน้า

บ้านน่ามอง

รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00  - เพ่ือท าให้หน้าบ้านน่า

มองและชุมชนสะอาด

สวยงามย่ิงข้ึน 

 - ชุมชนในเขตเทศบาล

65 3.การพัฒนาระบบ

การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมและ

การจัดการชายฝ่ัง

โครงการบริหาร

จัดการขยะมูลฝอย

ชุมชน"จังหวัดสะอาด"

ของเทศบาลเมืองสัตหีบ

รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00 1.เพ่ือให้เกิดการลดการ

เกิดขยะมูลฝอย 

2.เพ่ือส่งเสริมคัดแยกขยะ

 ณ แหล่งก าเนิดขยะ 

3.เพ่ือส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมในการจัดการขยะมูล

ฝอยในทุกภาคส่วน 

4.เพ่ือด าเนินการคัดแยก

ขยะมูลฝอยและรักษา

ความสะอาดบนถนน 

1.ปริมาณขยะมูลฝอย

ท่ีเข้าสู่ระบบก าจัดท่ี

ปลายทางลดลง2.ขยะ

อันตรายได้รับการคัด

แยกเพ่ิมข้ึน

66 4.การพัฒนาการศึกษา

 ศาสนา   และ

วัฒนธรรมประเพณี

ท้องถ่ิน

โครงการจัดซ้ืออาหาร

เสริม(นม)

เงินอุดหนุนท่ัวไป

,รายได้จัดเก็บเอง

4,327,700.00  - เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ

อนามัยของนักเรียน 

 - โรงเรียนและศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กในเขต

เทศบาล

67 4.การพัฒนาการศึกษา

 ศาสนา   และ

วัฒนธรรมประเพณี

ท้องถ่ิน

โครงการอุดหนุน

อาหารกลางวัน 

โรงเรียนบ้านสัตหีบ

เงินอุดหนุนท่ัวไป 2,384,000.00  - เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ

อนามัยของนักเรียน 

 - โรงเรียนบ้านสัตหีบ

ได้รับการอุดหนุน 

อาหารกลางวัน 2  คร้ัง

68 4.การพัฒนาการศึกษา

 ศาสนา   และ

วัฒนธรรมประเพณี

ท้องถ่ิน

โครงการอาหาร

กลางวันของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

เทศบาลเมืองสัตหีบ

เงินอุดหนุนท่ัวไป

,รายได้จัดเก็บเอง

1,445,700.00  - เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ

อนามัยและภาวะ

โภชนาการของเด็กเล็ก 

 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ในสังกัดเทศบาลเมือง

สัตหีบ



ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ

วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

69 4.การพัฒนาการศึกษา

 ศาสนา   และ

วัฒนธรรมประเพณี

ท้องถ่ิน

โครงการจัดกิจกรรม

เพ่ือพัฒนาการด้าน

ต่างๆ ของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กในสังกัด

เทศบาลเมืองสัตหีบ

รายได้จัดเก็บเอง 200,000.00  - เพ่ือส่งเสริมและ

สนับสนุนพัฒนาการใน

ด้านต่างๆของเด็กเล็กให้

เหมาะสมกับวัย 

 - จัดกิจกรรมต่างๆ 

เพ่ือพัฒนาเด็กเล็ก

ของศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กในสังกัดเทศบาล

เมืองสัตหีบ

70 4.การพัฒนาการศึกษา

 ศาสนา   และ

วัฒนธรรมประเพณี

ท้องถ่ิน

โครงการอบรมสัมมนา

ครู และบุคลากร

ทางการศึกษา

เงินอุดหนุนท่ัวไป

,รายได้จัดเก็บเอง

200,000.00  - เพ่ือพัฒนาความรู้ความ

เข้าใจในการปฏิบัติงานให้

เพ่ิมมากข้ึนและทันสมัยอยู่

เสมอ 

 - จัดอบรมสัมมนาให้

ความรู้เพ่ิมเติมแก่

คณะกรรมการศูนย๋

พัฒนาเด็กเล็ก  ครู 

และบุคลากรทางการ

ศึกษาในสังกัดเทศบาล

เมืองสัตหีบ

71 4.การพัฒนาการศึกษา

 ศาสนา   และ

วัฒนธรรมประเพณี

ท้องถ่ิน

โครงการฝึกทักษะ

ด้านกีฬา

รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00   -เพ่ือให้เยาวชนรู้ทักษะ

การออกก าลังกายและใช้

เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

 - จัดกิจกรรมฝึก

ทักษะด้านกีฬาให้แก่

เยาวชนในเขตเทศบาล

72 4.การพัฒนาการศึกษา

 ศาสนา   และ

วัฒนธรรมประเพณี

ท้องถ่ิน

โครงการค่ายเยาวชน

เทศบาลเมืองสัตหีบ

รายได้จัดเก็บเอง 200,000.00  - เพ่ือให้เยาวชนได้ฝึก

ความอดทนการร่วมกับ

ผู้อ่ืนในสังคมและอยู่

ร่วมกับธรรมชาติด้วยการ

เก้ือกูลซ่ึงกันและกัน 

 - น าเยาวชนในเขต

เทศบาลเข้าค่าย

เยาวชน

73 4.การพัฒนาการศึกษา

 ศาสนา   และ

วัฒนธรรมประเพณี

ท้องถ่ิน

โครงการจัดกิจกรรม

ลานคนรักดนตรี

รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและ

เยาวชนมีความรักดนตรี 

ตลอดจนใช้เวลาว่างให้

เกิดประโยชน์ ห่างไกลยา

เสพติด 

 -  จัดกิจกรรมคนรัก

ดนตรี -  เพ่ือส่งเสริม

เยาวชนท่ีมี

ความสามารถทางด้าน

ดนตรี



ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ

วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

74 4.การพัฒนาการศึกษา

 ศาสนา   และ

วัฒนธรรมประเพณี

ท้องถ่ิน

โครงการแข่งขันกีฬา

เยาวชน และประชาชน

รายได้จัดเก็บเอง 750,000.00  - เพ่ือให้เยาวชนและ

ประชาชนรักการออก

ก าลังกายและใช้เวลาว่าง

ให้เป็นประโยชน์  ห่างไกล

จากยาเสพติด 

 -  จัดแข่งขันกีฬา

ประเภทต่างๆ  ตลอด

ปีงบประมาณ

75 4.การพัฒนาการศึกษา

 ศาสนา   และ

วัฒนธรรมประเพณี

ท้องถ่ิน

โครงการส่งนักกีฬาเข้า

ร่วมการแข่งขันกีฬา

กับหน่วยงานอ่ืน

รายได้จัดเก็บเอง 80,000.00  -  เพ่ือเป็นการส่งเสริม

การเล่นกีฬาและ

ความสามารถทางกีฬา

ประเภทต่างๆ ของ

บุคลากรสังกัดเทศบาล

เมืองสัตหีบ 

 -  ส่งนักกีฬาเข้าร่วม

การแข่งขันกับ

หน่วยงานอ่ืนๆ

76 4.การพัฒนาการศึกษา

 ศาสนา   และ

วัฒนธรรมประเพณี

ท้องถ่ิน

โครงการอุ่นกาย อุ่นใจ

 สร้างสายใยครอบครัว

รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00  - เพ่ือกระตุ้นสายสัมพันธ์

ในครอบครัวให้มีความ

อบอุ่นและ 

เข้มแข็ง 

 - ครอบครัวในชุมชน

จ านวน  24  ครอบครัว

77 4.การพัฒนาการศึกษา

 ศาสนา   และ

วัฒนธรรมประเพณี

ท้องถ่ิน

โครงการจัดงานวัน

เด็กแห่งชาติ

รายได้จัดเก็บเอง 300,000.00  - เพ่ือให้เด็กเป็นเยาวชน

ท่ีดีและสังคมรู้คุณค่าของ

เด็กไทย 

 - จัดงานวันเด็ก

แห่งชาติ

78 4.การพัฒนาการศึกษา

 ศาสนา   และ

วัฒนธรรมประเพณี

ท้องถ่ิน

โครงการจัดงานวัน

สงกรานต์

รายได้จัดเก็บเอง 300,000.00  - เพ่ือส่งเสริมให้

ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน

กิจกรรมมีความรักมีความ

ซาบซ้ึงใจ และสามารถสืบ

สานประเพณีและ

วัฒนธรรมให้ชนรุ่นหลังได้

อนุรักษ์สืบต่อไป 

 - จัดงานวัน

สงกรานต์พิธีรดน้ าด า

หัวผู้สูงอายุสรงน้ าพระ

และจัดการแสดง

มหรสพให้แก่ประชาชน



ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ

วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

79 4.การพัฒนาการศึกษา

 ศาสนา   และ

วัฒนธรรมประเพณี

ท้องถ่ิน

โครงการบรรพชา

สามเณรภาคฤดูร้อน

รายได้จัดเก็บเอง 120,000.00  - เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้

เยาวชนมีคุณธรรม

จริยธรรมและสืบสาน

ขนบธรรมเนียมประเพณี

และวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบ

ต่อไป 

 - จัดงานบรรพชา

สามเณรภาคฤดูร้อน 

เพ่ือเยาวชนในเขต

เทศบาลและใกล้เคียง

80 4.การพัฒนาการศึกษา

 ศาสนา   และ

วัฒนธรรมประเพณี

ท้องถ่ิน

โครงการส่งเสริม

ประเพณีแห่เทียน

พรรษา

รายได้จัดเก็บเอง 250,000.00  - เพ่ือส่งเสริมประเพณี

และวัฒนธรรมไทยให้

ประชาชน 

รู้จักอนุรักษ์และรักษา

ประเพณีอันดีงามไว้ 

 - จัดงานแห่เทียน

พรรษา

81 4.การพัฒนาการศึกษา

 ศาสนา   และ

วัฒนธรรมประเพณี

ท้องถ่ิน

โครงการจัดงาน

ประเพณีลอยกระทง

รายได้จัดเก็บเอง 650,000.00  - เพ่ือส่งเสริมประเพณี

และวัฒนธรรมไทยให้

ประชาชน 

รู้จักอนุรักษ์และรักษา

ประเพณีอันดีงามไว้ 

 - จัดให้มีการประกวด

กระทง  นางนพมาศ

การแสดงดนตรี

มหรสพและอ่ืน ๆ

82 4.การพัฒนาการศึกษา

 ศาสนา   และ

วัฒนธรรมประเพณี

ท้องถ่ิน

โครงการจัดกิจกรรม

อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00  - เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชน

และประชาชนมีจิตส านึก

ในการร่วมกันอนุรักษ์

มรดก ทางศิลปะ และ 

วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม

 ประเพณีของไทย 

 - จัดให้มีกิจกรรม

อนุรักษ์มรดกไทย

83 4.การพัฒนาการศึกษา

 ศาสนา   และ

วัฒนธรรมประเพณี

ท้องถ่ิน

โครงการส่งเสริม

คุณธรรมและ

จริยธรรมแก่เด็ก

นักเรียนในเขตเทศบาล

รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00  -เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนมี

จิตส านึกและคุณธรรม

และจริยธรรมเป็นคนดี

ของสังคม 

 - อบรมคุณธรรม

จริยธรรมให้แก่เด็ก

นักเรียนในเขตเทศบาล

84 4.การพัฒนาการศึกษา

 ศาสนา   และ

วัฒนธรรมประเพณี

ท้องถ่ิน

โครงการจัดงานรัฐพิธี

และงานส าคัญต่างๆ

รายได้จัดเก็บเอง 150,000.00  - เพ่ือให้การจัดงานรัฐพิธี

และงานส าคัญอ่ืน ๆ 

เป็นไปอย่างส าเร็จลุล่วง

และสมพระเกียรติ 

 - จัดให้มีการจัดงาน

รัฐพิธีและงานส าคัญ

ต่างๆ



ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ

วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

85 4.การพัฒนาการศึกษา

 ศาสนา   และ

วัฒนธรรมประเพณี

ท้องถ่ิน

อุดหนุนการจัดงานรัฐ

พิธีให้อ าเภอสัตหีบ

รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00 เพ่ือให้การจัดงานรัฐพิธี

สมพระเกียรติและให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

ในการถวายความ

จงรักภักดีและเฉลิมฉลอง

ในวันส าคัญของ

พระมหากษัตริย์และ

ราชวงศ์

อ าเภอสัตหีบได้รับการ

อุดหนุนด้านงานรัฐพิธี

 ปีละ 1 คร้ัง

86 4.การพัฒนาการศึกษา

 ศาสนา   และ

วัฒนธรรมประเพณี

ท้องถ่ิน

โครงการแข่งขันกีฬา

ท้องถ่ินคัพ

รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00 1.เพ่ือเสริมสร้างความ

สามัคคี ความสัมพันธ์อันดี

และสร้างเคร่ือข่ายการ

ปฎิบัติงานร่วมมือกัน

ระหว่างองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ิน ภายใน

อ าเภอสัตหีบ 

2.เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหาร

ท้องถ่ินและเจ้าหน้าท่ี

ประชาชนในแต่ละ อปท.

ร่วมเป็นเครือข่ายในการ

ท างานซ่ึงกันและกัน 

จัดการแข่งขันฟุตบอล 

(9 คน) ระหว่าง

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน 8 แห่ง ใน

อ าเภอสัตหีบ

87 4.การพัฒนาการศึกษา

 ศาสนา   และ

วัฒนธรรมประเพณี

ท้องถ่ิน

โครงการจัดงานเฉลิม

พระเกียรติสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง

กรบดินทรเทพยวรางกูร

รายได้จัดเก็บเอง 200,000.00 เพ่ือแสดงออกความ

จงรักภักดีต่อสถาบัน

พระมหากษัตริย์ 

 - เพ่ือให้ข้าราชการ

และประชาชนมีส่วน

ร่วมในการแสดงออก

ถึงความจงรักภัคดีต่อ

สถาบันพระมหากษัตริย์

88 4.การพัฒนาการศึกษา

 ศาสนา   และ

วัฒนธรรมประเพณี

ท้องถ่ิน

โครงการจัดงานพระ

ราชพิธีเฉลิมพระ

ชนมพรรษา  12  

สิงหามหาราชินี

รายได้จัดเก็บเอง 200,000.00   - เพ่ือสร้างจิตส านึกให้

ประชาชนเกิดความ

จงรักภักดี 

 - จัดงานพระราชพิธี

เฉลิมพระชนมพรรษา 

12   สิงหามหาราชินี



ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ

วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

89 4.การพัฒนาการศึกษา

 ศาสนา   และ

วัฒนธรรมประเพณี

ท้องถ่ิน

โครงการอุดหนุน

อาหารกลางวัน 

โรงเรียนอนุบาลบ้าน

เตาถ่าน

เงินอุดหนุนท่ัวไป 3,564,000.00 เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ

อนามัยของนักเรียน

โรงเรียนอนุบาลบ้าน

เตาถ่าน ได้รับการ

อุดหนุนอาหาร

กลางวัน 2 คร้ัง

90 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริม

ความรู้ด้านระเบียบ

กฎหมาย และการมี

ส่วนร่วมในการ

บริหารงานและการ

บริการประชาชนท่ีมี

คุณภาพมาตรฐาน

โครงการเทศบาล

เคล่ือนท่ี

รายได้จัดเก็บเอง 200,000.00  - เพ่ือจัดบริการ

สาธารณะของเทศบาล

ให้กับประชาชนในชุมชน

อย่างท่ัวถึง 

 -   ชุมชนในเขต

เทศบาลเมืองสัตหีบ

91 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริม

ความรู้ด้านระเบียบ

กฎหมาย และการมี

ส่วนร่วมในการ

บริหารงานและการ

บริการประชาชนท่ีมี

คุณภาพมาตรฐาน

โครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการ

คณะกรรมการชุมชน

รายได้จัดเก็บเอง 200,000.00  - เพ่ือจัดท าแผนชุมชน

และส ารวจปัญหาความ

ต้องการของชุมชน 

 -   ชุมชนในเขต

เทศบาลเมืองสัตหีบ

92 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริม

ความรู้ด้านระเบียบ

กฎหมาย และการมี

ส่วนร่วมในการ

บริหารงานและการ

บริการประชาชนท่ีมี

คุณภาพมาตรฐาน

โครงการจัดเวที

ประชาคมเคล่ือนท่ี

รายได้จัดเก็บเอง 150,000.00  - เพ่ือส ารวจปัญหาของ

ประชาชนและหาแนว

ทางแก้ไข 

 - ชุมชนในเขต

เทศบาลเมืองสัตหีบ



ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ

วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

93 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริม

ความรู้ด้านระเบียบ

กฎหมาย และการมี

ส่วนร่วมในการ

บริหารงานและการ

บริการประชาชนท่ีมี

คุณภาพมาตรฐาน

โครงการจัดท าส่ือเพ่ือ

การประชาสัมพันธ์

รายได้จัดเก็บเอง 270,000.00  - เพ่ือเผยแพร่ผลงานของ

เทศบาล 

 -  จัดท าป้าย

ประชาสัมพันธ์ -  

จัดท าสปอร์ต

ประชาสัมพันธ์

94 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริม

ความรู้ด้านระเบียบ

กฎหมาย และการมี

ส่วนร่วมในการ

บริหารงานและการ

บริการประชาชนท่ีมี

คุณภาพมาตรฐาน

โครงการจัดท า

รายงานกิจการ

เทศบาลเมืองสัตหีบ

รายได้จัดเก็บเอง 190,000.00  - เพ่ือเผยแพร่ผลงานของ

เทศบาล 

 -  รายงานกิจการ

เทศบาลเมืองสัตหีบ 

ตามจ านวนครัวเรือน

ประจ าปี

95 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริม

ความรู้ด้านระเบียบ

กฎหมาย และการมี

ส่วนร่วมในการ

บริหารงานและการ

บริการประชาชนท่ีมี

คุณภาพมาตรฐาน

โครงการจัดท าปฏิทิน

ปีใหม่

รายได้จัดเก็บเอง 140,000.00  -  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์

อันดีระหว่างเทศบาลกับ

ประชาชน 

 -  จัดท าปฏิทินปีใหม่

ตามจ านวนครัวเรือน



ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ

วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

96 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริม

ความรู้ด้านระเบียบ

กฎหมาย และการมี

ส่วนร่วมในการ

บริหารงานและการ

บริการประชาชนท่ีมี

คุณภาพมาตรฐาน

โครงการอบรมและ

ศึกษาดูงานเทศบาล

เมืองสัตหีบ

รายได้จัดเก็บเอง 500,000.00  - เพ่ือให้เป็นการสร้าง

เสริมประสบการณ์และน า

ความรู้ท่ีได้ไปปฏิบัติให้

เกิดประโยชน์ 

 - จัดอบรมผู้บริหาร 

สมาชิกสภาเทศบาล 

หัวหน้าส่วนราชการ

และทัศนศึกษาดูงาน -

 จัดอบรมพนักงาน

เทศบาลลูกจ้างประจ า

 และ พนักงานจ้าง

และทัศนศึกษาดูงาน

97 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริม

ความรู้ด้านระเบียบ

กฎหมาย และการมี

ส่วนร่วมในการ

บริหารงานและการ

บริการประชาชนท่ีมี

คุณภาพมาตรฐาน

โครงการจัดงานวัน

เทศบาล

รายได้จัดเก็บเอง 15,000.00  - เพ่ือกระตุ้นให้บุคลากร

เกิดความรักและความ

ผูกพันต่อสถาบันของตนเอง 

 - คณะผู้บริหาร  

สมาชิกสภาเทศบาล 

พนักงานเทศบาล

ลูกจ้างประจ า 

พนักงานจ้างและ

พนักงานสถานธนานุ

บาล

98 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริม

ความรู้ด้านระเบียบ

กฎหมาย และการมี

ส่วนร่วมในการ

บริหารงานและการ

บริการประชาชนท่ีมี

คุณภาพมาตรฐาน

โครงการรณรงค์

ป้องกันและลด

อุบัติเหตุทางถนน ช่วง

เทศกาล

วันหยุดราชการและ

วันหยุดนักขัตฤกษ์

รายได้จัดเก็บเอง 125,950.00  - เพ่ือลดความสูญเสียท้ัง

ชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน

ภายในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

 - ประชาชนผู้ใช้รถใช้

ถนนภายในเขตพ้ืนท่ี

รับผิดชอบ



ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ

วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

99 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริม

ความรู้ด้านระเบียบ

กฎหมาย และการมี

ส่วนร่วมในการ

บริหารงานและการ

บริการประชาชนท่ีมี

คุณภาพมาตรฐาน

โครงการฝึกอบรมและ

ให้ความรู้ด้านการ

ป้องกันและระงับ

อัคคีภัยให้แก่เยาวชน

ในสถานศึกษา

รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00  - เพ่ือให้เยาวชนและ

บุคลากรในสถานศึกษา มี

ความรู้ ความเข้าใจรวมถึง

วิธีปฏิบัติท่ีถูกต้องเบ้ืองต้น

เก่ียวกับด้านการป้องกัน

และระงับอัคคีภัย 

 -จัดฝึกอบรมให้แก่

เยาวชนและบุคลากร

ในสถานศึกษาภายใน

เขตเทศบาลฯ

100 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริม

ความรู้ด้านระเบียบ

กฎหมาย และการมี

ส่วนร่วมในการ

บริหารงานและการ

บริการประชาชนท่ีมี

คุณภาพมาตรฐาน

โครงการฝึกอบรมและ

ให้ความรู้ด้านการ

ป้องกันและระงับ

อัคคีภัยให้แก่ชุมชน 

หน่วยงานราชการ 

และสถานประกอบการ

รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00  - เพ่ือให้ประชาชนและ

บุคลากรในหน่วยงาน

ต่างๆมีความรู้ ความเข้าใจ

รวมถึงวิธีปฏิบัติท่ีถูกต้อง

เบ้ืองต้นเก่ียวกับด้านการ

ป้องกันและระงับอัคคีภัย 

 - จัดฝึกอบรมให้แก่

ผู้น าชุมชน บุคลากร

ในหน่วยงานของรัฐ

และสถานประกอบการ

101 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริม

ความรู้ด้านระเบียบ

กฎหมาย และการมี

ส่วนร่วมในการ

บริหารงานและการ

บริการประชาชนท่ีมี

คุณภาพมาตรฐาน

โครงการฝึกอบรม  

ศึกษาดูงาน และ

พัฒนาประสิทธิภาพ

ของพนักงานเทศกิจ

รายได้จัดเก็บเอง 180,000.00  - เพ่ือเป็นการเสริมสร้าง

ความเข้าใจในอ านาจ

หน้าท่ี ท่ีเก่ียวกับการ

ปฏิบัติงาน 

 - จัดอบรม และ

ศึกษาดูงานพนักงาน

เทศกิจ



ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ

วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

102 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริม

ความรู้ด้านระเบียบ

กฎหมาย และการมี

ส่วนร่วมในการ

บริหารงานและการ

บริการประชาชนท่ีมี

คุณภาพมาตรฐาน

โครงการอบรมและให้

ความรู้ผู้ประกอบการ

ค้า

รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00  -เพ่ือเป็นการเสริมสร้าง

ความเข้าใจให้กับ

ผู้ประกอบการค้าในท่ี

สาธารณะท่ัวไปเข้าใจใน

อ านาจหน้าท่ีการท างาน

ของหน่วยงานเทศกิจและ

ช่วยกันดูแลท่ีสาธารณะ

ไม่ให้เกิดปัญหา  

 - จัดอบรม

ผู้ประกอบการค้าท่ี

จ าหน่ายสินค้าในท่ี

สาธารณะจ านวน  60 

 คน

103 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริม

ความรู้ด้านระเบียบ

กฎหมาย และการมี

ส่วนร่วมในการ

บริหารงานและการ

บริการประชาชนท่ีมี

คุณภาพมาตรฐาน

โครงการจัดเอกสาร

เผยแพร่รณรงค์การ

ช าระภาษีและป้าย

ประชาสัมพันธ์การ

ช าระภาษี

รายได้จัดเก็บเอง 40,000.00  - เพ่ือเร่งเร้าให้ประชาชน

มีความกระตือรือร้นใน

การช าระภาษี 

 - จัดท าเอกสาร

เผยแพร่รณรงค์การ

ช าระภาษี

104 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริม

ความรู้ด้านระเบียบ

กฎหมาย และการมี

ส่วนร่วมในการ

บริหารงานและการ

บริการประชาชนท่ีมี

คุณภาพมาตรฐาน

โครงการปรับข้อมูล

แผนท่ีภาษีและ

ทะเบียนทรัพย์สินของ

กองคลังงานแผนท่ี

ภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สิน

รายได้จัดเก็บเอง 40,000.00 1. เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้

ของเทศบาลเมืองสัตหีบ 

2. เพ่ือเป็นการรวบรวม

ข้อมูลในด้านการคลัง 

3. เพ่ือเป็นประโยชน์ใน

การบริหารงาน 

4. เพ่ือให้การจัดเก็บภาษี

มีระบบท่ีแน่นอน และ

สามารถตรวจสอบได้

โดยสะดวกรวดเร็ว 

 - จัดท าแผนท่ีภาษี

และทะเบียนทรัพย์สิน

ให้ครอบคลุมพ้ืนท่ี

ท้ังหมดของเทศบาล

เมืองสัตหีบซ่ึงมีพ้ืนท่ี 

6.22 ตารางกิโลเมตร

จ านวน 2 ต าบล คือ

ต าบลสัตหีบ และ

ต าบลพลูตาหลวง



ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ

วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

105 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริม

ความรู้ด้านระเบียบ

กฎหมาย และการมี

ส่วนร่วมในการ

บริหารงานและการ

บริการประชาชนท่ีมี

คุณภาพมาตรฐาน

โครงการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการ

จัดเก็บรายได้ของกอง

สาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม

รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการจัดเก็บ

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

ต่าง ๆ ของเทศบาลเมือง

สัตหีบ 

 - เพ่ือจัดเก็บรายได้ต่าง ๆ

 ของกองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อมให้มี

ประสิทธิภาพ 

 -ออกส ารวจ

ผู้ประกอบการเพ่ือใช้

เป็นข้อมูลในการ

จัดเก็บค่าธรรมเนียม -

 จัดหาของท่ีระลึก

ให้แก่ผู้ประกอบการ

ท่ีมาช าระ

ค่าธรรมเนียมและ

ใบอนุญาต

106 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริม

ความรู้ด้านระเบียบ

กฎหมาย และการมี

ส่วนร่วมในการ

บริหารงานและการ

บริการประชาชนท่ีมี

คุณภาพมาตรฐาน

เคร่ืองปรับอากาศ

ขนาด 13,000บีทียู

พร้อมติดต้ัง จ านวน 1 

เคร่ือง

รายได้จัดเก็บเอง 23,000.00 -เพ่ือจัดซ้ือจัดหาเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ใน

การปฏิบัติงาน เพ่ือให้

สามารถบริการประชาชน

และอ านวยความสะดวก

ในการปฏิบัติงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

เคร่ืองปรับอากาศ

ขนาด 13,000บีทียู

พร้อมติดต้ัง จ านวน 1 

เคร่ือง

107 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริม

ความรู้ด้านระเบียบ

กฎหมาย และการมี

ส่วนร่วมในการ

บริหารงานและการ

บริการประชาชนท่ีมี

คุณภาพมาตรฐาน

จัดซ้ือสายดับเพลิง 

จ านวน   5   เส้น

รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00 -เพ่ือจัดซ้ือจัดหาเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ใน

การปฏิบัติงาน เพ่ือให้

สามารถบริการประชาชน

และอ านวยความสะดวก

ในการปฏิบัติงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

จัดซ้ือสายดับเพลิง 

จ านวน   5   เส้น



ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ

วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

108 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริม

ความรู้ด้านระเบียบ

กฎหมาย และการมี

ส่วนร่วมในการ

บริหารงานและการ

บริการประชาชนท่ีมี

คุณภาพมาตรฐาน

จัดซ้ือเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ

พร้อมอุปกรณ์  จ านวน

 1 ชุด

รายได้จัดเก็บเอง 29,000.00 เพ่ือจัดซ้ือจัดหาเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ใน

การปฏิบัติงาน เพ่ือให้

สามารถบริการประชาชน

และอ านวยความสะดวก

ในการปฏิบัติงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

จัดซ้ือเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ

พร้อมอุปกรณ์  จ านวน

 1 ชุด

109 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริม

ความรู้ด้านระเบียบ

กฎหมาย และการมี

ส่วนร่วมในการ

บริหารงานและการ

บริการประชาชนท่ีมี

คุณภาพมาตรฐาน

จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ 

 ส าหรับคอมพิวเตอร์  

 จ านวน 1 เคร่ือง

รายได้จัดเก็บเอง 3,200.00 -เพ่ือจัดซ้ือจัดหาเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ใน

การปฏิบัติงาน เพ่ือให้

สามารถบริการประชาชน

และอ านวยความสะดวก

ในการปฏิบัติงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ 

 ส าหรับคอมพิวเตอร์  

 จ านวน 1 เคร่ือง

110 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริม

ความรู้ด้านระเบียบ

กฎหมาย และการมี

ส่วนร่วมในการ

บริหารงานและการ

บริการประชาชนท่ีมี

คุณภาพมาตรฐาน

จัดซ้ือกล้องวงจรปิด 

พร้อมอุปกรณ์พร้อม

ติดต้ัง ภายในเขต

เทศบาลเมืองสัตหีบ

รายได้จัดเก็บเอง 500,000.00 -เพ่ือจัดซ้ือจัดหาเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ใน

การปฏิบัติงาน เพ่ือให้

สามารถบริการประชาชน

และอ านวยความสะดวก

ในการปฏิบัติงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

จัดซ้ือกล้องวงจรปิด 

พร้อมอุปกรณ์พร้อม

ติดต้ัง ภายในเขต

เทศบาลเมืองสัตหีบ



ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ
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วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

111 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริม

ความรู้ด้านระเบียบ

กฎหมาย และการมี

ส่วนร่วมในการ

บริหารงานและการ

บริการประชาชนท่ีมี

คุณภาพมาตรฐาน

จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ 

 ส าหรับคอมพิวเตอร์  

 จ านวน 2 เคร่ือง

รายได้จัดเก็บเอง 5,600.00 -เพ่ือจัดซ้ือจัดหาเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ใน

การปฏิบัติงาน เพ่ือให้

สามารถบริการประชาชน

และอ านวยความสะดวก

ในการปฏิบัติงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ 

 ส าหรับคอมพิวเตอร์  

 จ านวน 2 เคร่ือง

112 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริม

ความรู้ด้านระเบียบ

กฎหมาย และการมี

ส่วนร่วมในการ

บริหารงานและการ

บริการประชาชนท่ีมี

คุณภาพมาตรฐาน

จัดซ้ือกล้องถ่าย

ภาพน่ิง ระบบดิจิตอล

ความละเอียด  16  

ล้านพิกเซล

รายได้จัดเก็บเอง 9,000.00 -เพ่ือจัดซ้ือจัดหาเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ใน

การปฏิบัติงาน เพ่ือให้

สามารถบริการประชาชน

และอ านวยความสะดวก

ในการปฏิบัติงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

จัดซ้ือกล้องถ่าย

ภาพน่ิง ระบบดิจิตอล

ความละเอียด  16  

ล้านพิกเซล

113 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริม

ความรู้ด้านระเบียบ

กฎหมาย และการมี

ส่วนร่วมในการ

บริหารงานและการ

บริการประชาชนท่ีมี

คุณภาพมาตรฐาน

จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ

มูลฝอยแบบอัดท้าย

ชนิด6 ล้อ มีปริมาตร

ความจุไม่น้อยกว่า10 

ลูกบาศก์เมตร จ านวน 

 1  คัน

รายได้จัดเก็บเอง 2,400,000.00 -เพ่ือจัดซ้ือจัดหาเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ใน

การปฏิบัติงาน เพ่ือให้

สามารถบริการประชาชน

และอ านวยความสะดวก

ในการปฏิบัติงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ

มูลฝอยแบบอัดท้าย

ชนิด6 ล้อ มีปริมาตร

ความจุไม่น้อยกว่า10 

ลูกบาศก์เมตร จ านวน 

 1  คัน



ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ

วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

114 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริม

ความรู้ด้านระเบียบ

กฎหมาย และการมี

ส่วนร่วมในการ

บริหารงานและการ

บริการประชาชนท่ีมี

คุณภาพมาตรฐาน

จัดซ้ือชุดลูกข่าย

เคร่ืองรับ

วิทยุกระจายเสียงชนิด

ไร้สายระบบUHF-FM

 พร้อมติดต้ัง

รายได้จัดเก็บเอง 500,000.00 -เพ่ือจัดซ้ือจัดหาเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ใน

การปฏิบัติงาน เพ่ือให้

สามารถบริการประชาชน

และอ านวยความสะดวก

ในการปฏิบัติงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

จัดซ้ือชุดลูกข่าย

เคร่ืองรับ

วิทยุกระจายเสียงชนิด

ไร้สายระบบUHF-FM

 พร้อมติดต้ัง

115 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริม

ความรู้ด้านระเบียบ

กฎหมาย และการมี

ส่วนร่วมในการ

บริหารงานและการ

บริการประชาชนท่ีมี

คุณภาพมาตรฐาน

ค่าจ้างเหมาบริการ

ผู้ดูแล/ท าความ

สะอาดบริเวณหน้า

อาคารส านักงานหน้า

อาคารป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

และโรงจอดรถ

เทศบาลเมืองสัตหีบ

รายได้จัดเก็บเอง 80,000.00  -เพ่ือจ้างเหมาบุคคล

ดูแล/ท าความสะอาด

บริเวณหน้าส านักงานหน้า

อาคารป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยและ

โรงจอดรถเทศบาลเมือง

สัตหีบฯลฯ 

 -ความพึงพอใจและ

ทัศนคติท่ีดีของ

ราชการพนักงาน

เทศบาลและ

ประชาชนผู้มาติดต่อ

ราชการกับเทศบาล

เมืองสัตหีบ

116 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริม

ความรู้ด้านระเบียบ

กฎหมาย และการมี

ส่วนร่วมในการ

บริหารงานและการ

บริการประชาชนท่ีมี

คุณภาพมาตรฐาน

โครงการปรับปรุง

หลังคาอาคาร

เอนกประสงค์และ

อาคารห้องธุรการของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรี

ดรุณา

รายได้จัดเก็บเอง 700,000.00  - เพ่ือให้นักเรียนและ

คุณครูท่ีศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กศรีดรุณา 

ได้มีอาคารเอนกประสงค์

และอาคารห้องธุรการท่ีได้

มาตรฐานและปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 

ปรับปรุงหลังคาโรง

อาหารและอาคารห้อง

ธุรการศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กศรีดรุณา ตาม

แบบแปลนท่ีเทศบาล

เมืองสัตหีบก าหนด
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117 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริม

ความรู้ด้านระเบียบ

กฎหมาย และการมี

ส่วนร่วมในการ

บริหารงานและการ

บริการประชาชนท่ีมี

คุณภาพมาตรฐาน

โครงการอุดหนุน

ส านักทะเบียนอ าเภอ

สัตหีบ ตามโครงการ

พัฒนาคุณภาพการ

ให้บริการประชาชน 

ส านักทะเบียนอ าเภอ

สัตหีบ ประจ าปี2561

รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การบริการประชาชนด้าน

งานทะเบียนราษฎร

พัฒนาคุณภาพการ

ให้บริการประชาชน

ส านักทะเบียนอ าเภอ

สัตหีบ

118 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริม

ความรู้ด้านระเบียบ

กฎหมาย และการมี

ส่วนร่วมในการ

บริหารงานและการ

บริการประชาชนท่ีมี

คุณภาพมาตรฐาน

อุดหนุนอ าเภอสัตหีบ 

ตามโครงการรับเสด็จ

พระบรมวงศานุวงศ์

รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00 เพ่ือให้การเสด็จของพระ

บรมวงศานุวงศ์ทุก

พระองค์เป็นไปอย่างสม

พระเกียรติ

อ าเภอสัตหีบได้รับการ

อุดหนุนตามโครงการ

รับเสด็จพระบรมวงศา

นุวงศ์ ปีละ 1 คร้ัง

119 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริม

ความรู้ด้านระเบียบ

กฎหมาย และการมี

ส่วนร่วมในการ

บริหารงานและการ

บริการประชาชนท่ีมี

คุณภาพมาตรฐาน

เคร่ืองปรับอากาศ

ขนาด 36,000 บีทียู 

จ านวน 1 เคร่ือง 

พร้อมติดต้ัง

รายได้จัดเก็บเอง 40,000.00  -เพ่ือจัดซ้ือจัดหาเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ใน

การปฏิบัติงาน เพ่ือให้

สามารถบริการประชาชน

และอ านวยความสะดวก

ในการปฏิบัติงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

เคร่ืองปรับอากาศ

ขนาด 36,000 บีทียู 

จ านวน 1 เคร่ือง 

พร้อมติดต้ัง



ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ
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120 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริม

ความรู้ด้านระเบียบ

กฎหมาย และการมี

ส่วนร่วมในการ

บริหารงานและการ

บริการประชาชนท่ีมี

คุณภาพมาตรฐาน

เคร่ืองท าน้ าเย็น แบบ

ต่อท่อขนาด 2 ก๊อก 

จ านวน 1 เคร่ือง

รายได้จัดเก็บเอง 15,000.00  -เพ่ือจัดซ้ือจัดหาเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ใน

การปฏิบัติงาน เพ่ือให้

สามารถบริการประชาชน

และอ านวยความสะดวก

ในการปฏิบัติงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

เคร่ืองท าน้ าเย็น แบบ

ต่อท่อขนาด 2 ก๊อก 

จ านวน 1 เคร่ือง

121 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริม

ความรู้ด้านระเบียบ

กฎหมาย และการมี

ส่วนร่วมในการ

บริหารงานและการ

บริการประชาชนท่ีมี

คุณภาพมาตรฐาน

เคร่ืองดูดฝุ่นส าหรับ

ห้องประชุมสภา

เทศบาลเมืองสัตหีบ  

ขนาด 15 ลิตรจ านวน

 1 เคร่ือง

รายได้จัดเก็บเอง 13,000.00  -เพ่ือจัดซ้ือจัดหาเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ใน

การปฏิบัติงาน เพ่ือให้

สามารถบริการประชาชน

และอ านวยความสะดวก

ในการปฏิบัติงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

เคร่ืองดูดฝุ่นส าหรับ

ห้องประชุมสภา

เทศบาลเมืองสัตหีบ  

ขนาด 15 ลิตรจ านวน

 1 เคร่ือง

122 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริม

ความรู้ด้านระเบียบ

กฎหมาย และการมี

ส่วนร่วมในการ

บริหารงานและการ

บริการประชาชนท่ีมี

คุณภาพมาตรฐาน

จัดซ้ือตู้สาขาโทรศัพท์

ภายในส านักงาน

เทศบาลเมืองสัตหีบ 

จ านวน 1 เคร่ืองและ

เคร่ืองโทรศัพท์

ส านักงาน จ านวน 10 

เคร่ือง

รายได้จัดเก็บเอง 140,000.00  -เพ่ือจัดซ้ือจัดหาเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ใน

การปฏิบัติงาน เพ่ือให้

สามารถบริการประชาชน

และอ านวยความสะดวก

ในการปฏิบัติงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

จัดซ้ือตู้สาขาโทรศัพท์

ภายในส านักงาน

เทศบาลเมืองสัตหีบ 

จ านวน 1 เคร่ืองและ

เคร่ืองโทรศัพท์

ส านักงาน จ านวน 10 

เคร่ือง



ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ

วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

123 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริม

ความรู้ด้านระเบียบ

กฎหมาย และการมี

ส่วนร่วมในการ

บริหารงานและการ

บริการประชาชนท่ีมี

คุณภาพมาตรฐาน

จัดซ้ือชุดโซฟา

ส านักงานเทศบาล

เมืองสัตหีบ

รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00  -เพ่ือจัดซ้ือจัดหาเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ใน

การปฏิบัติงาน เพ่ือให้

สามารถบริการประชาชน

และอ านวยความสะดวก

ในการปฏิบัติงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

จัดซ้ือชุดโซฟา

ส านักงานเทศบาล

เมืองสัตหีบ

124 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริม

ความรู้ด้านระเบียบ

กฎหมาย และการมี

ส่วนร่วมในการ

บริหารงานและการ

บริการประชาชนท่ีมี

คุณภาพมาตรฐาน

จัดซ้ือเก้าอ้ีผู้บริหาร ขา

เหล็กบุนวมมีพนักพิง  

 จ านวน 5 ตัว

รายได้จัดเก็บเอง 40,000.00  -เพ่ือจัดซ้ือจัดหาเคร่ืองมือ 

เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ใน

การปฏิบัติงาน เพ่ือให้

สามารถบริการประชาชน

และอ านวยความสะดวก

ในการปฏิบัติงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

จัดซ้ือเก้าอ้ีผู้บริหาร ขา

เหล็กบุนวมมีพนักพิง  

 จ านวน 5 ตัว

125 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริม

ความรู้ด้านระเบียบ

กฎหมาย และการมี

ส่วนร่วมในการ

บริหารงานและการ

บริการประชาชนท่ีมี

คุณภาพมาตรฐาน

จัดซ้ือโต๊ะส านักงาน 

ขนาด 6 ฟุต จ านวน 1

 ตัว

รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00  -เพ่ือจัดซ้ือจัดหาเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ใน

การปฏิบัติงาน เพ่ือให้

สามารถบริการประชาชน

และอ านวยความสะดวก

ในการปฏิบัติงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

จัดซ้ือโต๊ะส านักงาน 

ขนาด 6 ฟุต จ านวน 1

 ตัว



ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ
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126 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริม

ความรู้ด้านระเบียบ

กฎหมาย และการมี

ส่วนร่วมในการ

บริหารงานและการ

บริการประชาชนท่ีมี

คุณภาพมาตรฐาน

จัดซ้ือชุดโต๊ะท างาน

ส าหรับผู้บริหารแบบ

ตัวแอล พร้อมตู้ ล้ินชัก

  ตู้ข้างและเก้าอ้ี    

จ านวน 1 ชุด

รายได้จัดเก็บเอง 40,000.00  -เพ่ือจัดซ้ือจัดหาเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ 

ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้

สามารถบริการประชาชน

และอ านวยความสะดวก

ในการปฏิบัติงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

จัดซ้ือชุดโต๊ะท างาน

ส าหรับผู้บริหารแบบ

ตัวแอล พร้อมตู้ ล้ินชัก

  ตู้ข้างและเก้าอ้ี    

จ านวน 1 ชุด

127 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริม

ความรู้ด้านระเบียบ

กฎหมาย และการมี

ส่วนร่วมในการ

บริหารงานและการ

บริการประชาชนท่ีมี

คุณภาพมาตรฐาน

เคร่ืองสแกน

ลายน้ิวมือชนิดบันทึก

เวลาเข้าออกงาน 

จ านวน 2 เคร่ือง

รายได้จัดเก็บเอง 18,000.00  -เพ่ือจัดซ้ือจัดหาเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ใน

การปฏิบัติงาน เพ่ือให้

สามารถบริการประชาชน

และอ านวยความสะดวก

ในการปฏิบัติงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

เคร่ืองสแกน

ลายน้ิวมือชนิดบันทึก

เวลาเข้าออกงาน 

จ านวน 2 เคร่ือง

128 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริม

ความรู้ด้านระเบียบ

กฎหมาย และการมี

ส่วนร่วมในการ

บริหารงานและการ

บริการประชาชนท่ีมี

คุณภาพมาตรฐาน

จัดซ้ือเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ

พร้อมอุปกรณ์  จ านวน

 1 ชุด

รายได้จัดเก็บเอง 29,000.00  -เพ่ือจัดซ้ือจัดหาเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ใน

การปฏิบัติงาน เพ่ือให้

สามารถบริการประชาชน

และอ านวยความสะดวก

ในการปฏิบัติงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

จัดซ้ือเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ

พร้อมอุปกรณ์  จ านวน

 1 ชุด
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แหล่งท่ีมา
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129 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริม

ความรู้ด้านระเบียบ

กฎหมาย และการมี

ส่วนร่วมในการ

บริหารงานและการ

บริการประชาชนท่ีมี

คุณภาพมาตรฐาน

เคร่ืองพิมพ์ส าหรับ

คอมพิวเตอร์จ านวน 1 

เคร่ือง

รายได้จัดเก็บเอง 7,900.00  -เพ่ือจัดซ้ือจัดหาเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ใน

การปฏิบัติงาน เพ่ือให้

สามารถบริการประชาชน

และอ านวยความสะดวก

ในการปฏิบัติงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

เคร่ืองพิมพ์ส าหรับ

คอมพิวเตอร์จ านวน 1 

เคร่ือง

130 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริม

ความรู้ด้านระเบียบ

กฎหมาย และการมี

ส่วนร่วมในการ

บริหารงานและการ

บริการประชาชนท่ีมี

คุณภาพมาตรฐาน

 เคร่ืองส ารองไฟ

ส าหรับคอมพิวเตอร์

จ านวน 1 เคร่ือง

รายได้จัดเก็บเอง 3,200.00  -เพ่ือจัดซ้ือจัดหาเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ใน

การปฏิบัติงาน เพ่ือให้

สามารถบริการประชาชน

และอ านวยความสะดวก

ในการปฏิบัติงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

 เคร่ืองส ารองไฟ

ส าหรับคอมพิวเตอร์

จ านวน 1 เคร่ือง

131 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริม

ความรู้ด้านระเบียบ

กฎหมาย และการมี

ส่วนร่วมในการ

บริหารงานและการ

บริการประชาชนท่ีมี

คุณภาพมาตรฐาน

เคร่ืองปรับอากาศ 

ขนาด 24,000บีทียู

จ านวน 1 เคร่ือง 

พร้อมติดต้ัง

รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00 -เพ่ือจัดซ้ือจัดหาเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ใน

การปฏิบัติงาน เพ่ือให้

สามารถบริการประชาชน

และอ านวยความสะดวก

ในการปฏิบัติงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

เคร่ืองปรับอากาศ 

ขนาด 24,000บีทียู

จ านวน 1 เคร่ือง 

พร้อมติดต้ัง
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132 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริม

ความรู้ด้านระเบียบ

กฎหมาย และการมี

ส่วนร่วมในการ

บริหารงานและการ

บริการประชาชนท่ีมี

คุณภาพมาตรฐาน

จัดซ้ือเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ

พร้อมอุปกรณ์  จ านวน

 1 ชุด

รายได้จัดเก็บเอง 29,000.00 -เพ่ือจัดซ้ือจัดหาเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ใน

การปฏิบัติงาน เพ่ือให้

สามารถบริการประชาชน

และอ านวยความสะดวก

ในการปฏิบัติงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

จัดซ้ือเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ

พร้อมอุปกรณ์  จ านวน

 1 ชุด

133 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริม

ความรู้ด้านระเบียบ

กฎหมาย และการมี

ส่วนร่วมในการ

บริหารงานและการ

บริการประชาชนท่ีมี

คุณภาพมาตรฐาน

เคร่ืองพิมพ์ส าหรับ

คอมพิวเตอร์จ านวน 1 

เคร่ือง

รายได้จัดเก็บเอง 7,900.00 -เพ่ือจัดซ้ือจัดหาเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ใน

การปฏิบัติงาน เพ่ือให้

สามารถบริการประชาชน

และอ านวยความสะดวก

ในการปฏิบัติงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

เคร่ืองพิมพ์ส าหรับ

คอมพิวเตอร์จ านวน 1 

เคร่ือง

134 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริม

ความรู้ด้านระเบียบ

กฎหมาย และการมี

ส่วนร่วมในการ

บริหารงานและการ

บริการประชาชนท่ีมี

คุณภาพมาตรฐาน

เคร่ืองส ารองไฟ

ส าหรับคอมพิวเตอร์

จ านวน 1 เคร่ือง

รายได้จัดเก็บเอง 3,200.00 -เพ่ือจัดซ้ือจัดหาเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ใน

การปฏิบัติงาน เพ่ือให้

สามารถบริการประชาชน

และอ านวยความสะดวก

ในการปฏิบัติงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

เคร่ืองส ารองไฟ

ส าหรับคอมพิวเตอร์

จ านวน 1 เคร่ือง
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135 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริม

ความรู้ด้านระเบียบ

กฎหมาย และการมี

ส่วนร่วมในการ

บริหารงานและการ

บริการประชาชนท่ีมี

คุณภาพมาตรฐาน

กล้องถ่ายภาพน่ิง

ระบบดิจิตอลจ านวน 2

 ตัว

รายได้จัดเก็บเอง 40,000.00 -เพ่ือจัดซ้ือจัดหาเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ใน

การปฏิบัติงาน เพ่ือให้

สามารถบริการประชาชน

และอ านวยความสะดวก

ในการปฏิบัติงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

กล้องถ่ายภาพน่ิง

ระบบดิจิตอลจ านวน 2

 ตัว

136 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริม

ความรู้ด้านระเบียบ

กฎหมาย และการมี

ส่วนร่วมในการ

บริหารงานและการ

บริการประชาชนท่ีมี

คุณภาพมาตรฐาน

จัดซ้ือเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ 

พร้อมอุปกรณ์ จ านวน

 2 ชุด

รายได้จัดเก็บเอง 60,000.00  -เพ่ือจัดซ้ือจัดหาเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ใน

การปฏิบัติงาน เพ่ือให้

สามารถบริการประชาชน

และอ านวยความสะดวก

ในการปฏิบัติงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

จัดซ้ือเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ 

พร้อมอุปกรณ์ จ านวน

 2 ชุด

137 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริม

ความรู้ด้านระเบียบ

กฎหมาย และการมี

ส่วนร่วมในการ

บริหารงานและการ

บริการประชาชนท่ีมี

คุณภาพมาตรฐาน

จัดซ้ือเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 

จ านวน 1 ชุด

รายได้จัดเก็บเอง 21,000.00  -เพ่ือจัดซ้ือจัดหาเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ใน

การปฏิบัติงาน เพ่ือให้

สามารถบริการประชาชน

และอ านวยความสะดวก

ในการปฏิบัติงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

จัดซ้ือเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 

จ านวน 1 ชุด



ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ

วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

138 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริม

ความรู้ด้านระเบียบ

กฎหมาย และการมี

ส่วนร่วมในการ

บริหารงานและการ

บริการประชาชนท่ีมี

คุณภาพมาตรฐาน

 จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน 

จ านวน  5  ตัว

รายได้จัดเก็บเอง 16,500.00  -เพ่ือจัดซ้ือจัดหาเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ใน

การปฏิบัติงาน เพ่ือให้

สามารถบริการประชาชน

และอ านวยความสะดวก

ในการปฏิบัติงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

 จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน 

จ านวน  5  ตัว

139 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริม

ความรู้ด้านระเบียบ

กฎหมาย และการมี

ส่วนร่วมในการ

บริหารงานและการ

บริการประชาชนท่ีมี

คุณภาพมาตรฐาน

จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บ

เอกสารแบบด้านบน

เล่ือนกระจกด้านล่าง

เล่ือนทึบ จ านวน 1 ตู้

รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00  -เพ่ือจัดซ้ือจัดหาเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ใน

การปฏิบัติงาน เพ่ือให้

สามารถบริการประชาชน

และอ านวยความสะดวก

ในการปฏิบัติงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บ

เอกสารแบบด้านบน

เล่ือนกระจกด้านล่าง

เล่ือนทึบ จ านวน 1 ตู้

140 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริม

ความรู้ด้านระเบียบ

กฎหมาย และการมี

ส่วนร่วมในการ

บริหารงานและการ

บริการประชาชนท่ีมี

คุณภาพมาตรฐาน

จัดซ้ือตู้เย็น จ านวน 1

 ตู้

รายได้จัดเก็บเอง 15,000.00  -เพ่ือจัดซ้ือจัดหาเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ใน

การปฏิบัติงาน เพ่ือให้

สามารถบริการประชาชน

และอ านวยความสะดวก

ในการปฏิบัติงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

 -เพ่ือเก็บรักษาวัคซีน

ป้องกันพิษสุนัขบ้า -

เพ่ือเก็บรักษาชุดน้ ายา

ตรวจอาหาร -เพ่ือเก็บ

รักษาเวชภัณฑ์

ทางการแพทย์ต่างๆ



ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ

วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

141 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริม

ความรู้ด้านระเบียบ

กฎหมาย และการมี

ส่วนร่วมในการ

บริหารงานและการ

บริการประชาชนท่ีมี

คุณภาพมาตรฐาน

 โต๊ะเหล็ก ส านักงาน

ขนาด 5 ฟุต จ านวน 2

 ตัว

รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00  -เพ่ือจัดซ้ือจัดหาเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ใน

การปฏิบัติงาน เพ่ือให้

สามารถบริการประชาชน

และอ านวยความสะดวก

ในการปฏิบัติงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

 โต๊ะเหล็ก ส านักงาน

ขนาด 5 ฟุต จ านวน 2

 ตัว

142 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริม

ความรู้ด้านระเบียบ

กฎหมาย และการมี

ส่วนร่วมในการ

บริหารงานและการ

บริการประชาชนท่ีมี

คุณภาพมาตรฐาน

เก้าอ้ีส านักงาน แบบมี

พนักพิงสูงจ านวน 2 ตัว

รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00  -เพ่ือจัดซ้ือจัดหาเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ใน

การปฏิบัติงาน เพ่ือให้

สามารถบริการประชาชน

และอ านวยความสะดวก

ในการปฏิบัติงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

เก้าอ้ีส านักงาน แบบมี

พนักพิงสูงจ านวน 2 ตัว

143 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริม

ความรู้ด้านระเบียบ

กฎหมาย และการมี

ส่วนร่วมในการ

บริหารงานและการ

บริการประชาชนท่ีมี

คุณภาพมาตรฐาน

ชุดเคร่ืองผสม

สัญญาณเสียง จ านวน

 1 ชุด

รายได้จัดเก็บเอง 15,000.00  -เพ่ือจัดซ้ือจัดหาเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ใน

การปฏิบัติงาน เพ่ือให้

สามารถบริการประชาชน

และอ านวยความสะดวก

ในการปฏิบัติงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

ชุดเคร่ืองผสม

สัญญาณเสียง จ านวน

 1 ชุด



ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ

วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

144 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริม

ความรู้ด้านระเบียบ

กฎหมาย และการมี

ส่วนร่วมในการ

บริหารงานและการ

บริการประชาชนท่ีมี

คุณภาพมาตรฐาน

โครงการจัดท าวีดิ

ทัศน์บรรยายสรุป

เทศบาลเมืองสัตหีบ

รายได้จัดเก็บเอง 60,000.00  -เพ่ือให้หน่วยงาน

ราชการและประชาชน

ท่ัวไปได้รับทราบถึงผล

การด าเนินงานของเทศบาล 

- จัดท าวีดิทัศน์

เทศบาลเมืองสัตหีบ

จ านวน 1 คร้ัง

145 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริม

ความรู้ด้านระเบียบ

กฎหมาย และการมี

ส่วนร่วมในการ

บริหารงานและการ

บริการประชาชนท่ีมี

คุณภาพมาตรฐาน

 จัดซ้ือถังบรรจุน้ า 

ขนาด 2,000 ลิตร 

จ านวน 2 ถัง

รายได้จัดเก็บเอง 14,000.00  -เพ่ือจัดซ้ือจัดหาเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ใน

การปฏิบัติงาน เพ่ือให้

สามารถบริการประชาชน

และอ านวยความสะดวก

ในการปฏิบัติงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพและมีน้ า

เพียงพอส าหรับอุปโภค 

บริโภค 

 จัดซ้ือถังบรรจุน้ า 

ขนาด 2,000 ลิตร 

จ านวน 2 ถัง

146 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริม

ความรู้ด้านระเบียบ

กฎหมาย และการมี

ส่วนร่วมในการ

บริหารงานและการ

บริการประชาชนท่ีมี

คุณภาพมาตรฐาน

โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมบ้านพัก

ข้าราชการหลังอ าเภอ

รายได้จัดเก็บเอง 500,000.00 เพ่ือบรรเทาความ

เดือดร้อนท่ีพักอาศัยของ

พนักงานเทศบาล 

ปรับปรุงซ่อมแซ่ม

บ้านพักข้าราชการ

หลังอ าเภอ



ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ

วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

147 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริม

ความรู้ด้านระเบียบ

กฎหมาย และการมี

ส่วนร่วมในการ

บริหารงานและการ

บริการประชาชนท่ีมี

คุณภาพมาตรฐาน

โครงการฝึกอบรม

อาสาสมัครป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือน

รายได้จัดเก็บเอง 200,000.00  - เพ่ือเพ่ิมศักภาพและ

ประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงานของสมาชิก อป

พร. 

 - เพ่ือให้สมาชิก อปพร.

ได้รู้เท่าทันสาธารภัยใหม่ท่ี

เกิดข้ึนในปัจจุบัน  

 - จัดฝึกอบรมทบทวน

ให้แก่อาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

148 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริม

ความรู้ด้านระเบียบ

กฎหมาย และการมี

ส่วนร่วมในการ

บริหารงานและการ

บริการประชาชนท่ีมี

คุณภาพมาตรฐาน

โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมและต่อเติม

อ่างล้างจานโรงอาหาร

ของศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กศรีดรุณา

รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00 เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมและ

ต่อเติมอ่างล้างจานโรง

อาหารท่ีช ารุดให้สามารถ

ใช้งานได้ตามปกติ

เหมือนเดิม 

ปรับปรุงซ่อมแซมและ

ต่อเติมอ่างล้างจานโรง

อาหาร

149 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริม

ความรู้ด้านระเบียบ

กฎหมาย และการมี

ส่วนร่วมในการ

บริหารงานและการ

บริการประชาชนท่ีมี

คุณภาพมาตรฐาน

โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมและต่อเติม

รางน้ าฝนรอบอาคาร

เรียนของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กศรีดรุณา

รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00 เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมและ

ต่อเติมรางน้ าฝนรอบอาคาร 

เรียนของศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กศรีดรุณาท่ีช ารุดให้ใช้

งานได้ดีไม่เกิดปัญหาน้ า

ท่วมขังรอบอาคารเรียน 

ปรับปรุงซ่อมแซมและ

ต่อเติมรางน้ าฝนรอบ

อาคารเรียนของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา

150 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริม

ความรู้ด้านระเบียบ

กฎหมาย และการมี

ส่วนร่วมในการ

บริหารงานและการ

บริการประชาชนท่ีมี

คุณภาพมาตรฐาน

โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมพร้อมปู

กระเบ้ืองผนังและทาสี

อาคารเอนกประสงค์

รายได้จัดเก็บเอง 400,000.00 ปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมปู

กระเบ้ืองผนังและทาสี

อาคารเอนกประสงค์ เพ่ือ

เป็นการรักษาทรัพย์สิน

ของทางราชการและให้อยู่

ในสภาพพร้อมใช้งานเป็น

ปกติ 

ปรับปรุงซ่อมแซมปู

กระเบ้ืองผนัง และ

ทาสีอาคาร

เอนกประสงค์



ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ

วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

151 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริม

ความรู้ด้านระเบียบ

กฎหมาย และการมี

ส่วนร่วมในการ

บริหารงานและการ

บริการประชาชนท่ีมี

คุณภาพมาตรฐาน

จัดซ้ือเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ

พร้อมอุปกรณ์ จ านวน

 1 ชุด

รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00  -เพ่ือจัดซ้ือจัดหาเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ใน

การปฏิบัติงาน เพ่ือให้

สามารถบริการประชาชน

และอ านวยความสะดวก

ในการปฏิบัติงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

จัดซ้ือเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ

พร้อมอุปกรณ์ จ านวน

 1 ชุด

152 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริม

ความรู้ด้านระเบียบ

กฎหมาย และการมี

ส่วนร่วมในการ

บริหารงานและการ

บริการประชาชนท่ีมี

คุณภาพมาตรฐาน

จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ

ส าหรับคอมพิวเตอร์ 

ขนาด 800 VA จ านวน

 1 เคร่ือง

รายได้จัดเก็บเอง 2,800.00  -เพ่ือจัดซ้ือจัดหาเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ใน

การปฏิบัติงาน เพ่ือให้

สามารถบริการประชาชน

และอ านวยความสะดวก

ในการปฏิบัติงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ

ส าหรับคอมพิวเตอร์ 

ขนาด 800 VA จ านวน

 1 เคร่ือง

153 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริม

ความรู้ด้านระเบียบ

กฎหมาย และการมี

ส่วนร่วมในการ

บริหารงานและการ

บริการประชาชนท่ีมี

คุณภาพมาตรฐาน

โครงการส่งเสริมและ

สนับสนุนการสร้าง

ความปรองดองและ

สมานฉันท์ของคนใน

ชาติ

รายได้จัดเก็บเอง 25,000.00  -เพ่ือพนักงานเทศบาล

และประชาชนในพ้ืนท่ีมี

ส่วนร่วม 

และรับรู้ด้านกฎหมายและ

ร่วมสร้างความปรองดอง

ของคนในชาติ 

 -เพ่ือให้ข้าราชการ

และประชาชนมีส่วน

ร่วมในการแสดงออก

ถึงความจงรักภักดีต่อ

ชาติ



ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ

วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

154 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริม

ความรู้ด้านระเบียบ

กฎหมาย และการมี

ส่วนร่วมในการ

บริหารงานและการ

บริการประชาชนท่ีมี

คุณภาพมาตรฐาน

โครงการจัดท า

เอกสารคู่มือทะเบียน

ราษฎร เพ่ือประชาชน

ใช้ในการติดต่องาน

ทะเบียนราษฎร

รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00 1.เพ่ือเป็นแนวทางในการ

ติดต่องานทะเบียนราษฎร 

2.เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกับระเบียบกฎหมาย

ในการติดต่องานทะเบียน

ราษฎร 

จัดท าเอกสารคู่มือ 

แผ่นพับทางทะเบียน

ราษฎร  จ านวน  300 

 ชุด

155 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริม

ความรู้ด้านระเบียบ

กฎหมาย และการมี

ส่วนร่วมในการ

บริหารงานและการ

บริการประชาชนท่ีมี

คุณภาพมาตรฐาน

โครงการติดต้ังป้าย

ประชาสัมพันธ์LED 

Full Color Outdoor

 ขนาด5.0X8.0 เมตร

หรือมีพัืนท่ีไม่น้อยกว่า

 40 ตารางเมตร 

พร้อมติดต้ัง

เงินอุดหนุนท่ัวไป 3,500,000.00 เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูล

ข่าวสารของเทศบาลให้

ประชาชนได้รับทราบ

ป้ายประชาสัมพันธ์

LED Full Color 

Outdoor ขนาด

5.0X8.0 เมตร

156 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริม

ความรู้ด้านระเบียบ

กฎหมาย และการมี

ส่วนร่วมในการ

บริหารงานและการ

บริการประชาชนท่ีมี

คุณภาพมาตรฐาน

โครงการจัดงานก่อ

ผนังอิฐและโครงเหล็ก

ส าหรับท าห้องเก็บ

และรักษาของ

ครุภัณฑ์ส านักงานของ

ส านักปลัดเทศบาลฯ

(อาคารเก็บของ)

รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 เพ่ือส าหรับการจัดเก็บ

และรักษาอุปกรณ์ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือให้

อยู่ในสภาพพร้อมใช้

งานก่อผนังอิฐ ฉาบ

เรียบขนาด 

3.50X2.50 ม. 

(ด้านหลัง) และโครง

เหล็กแบบตะแกรง

เหล็กพร้อมบานประตู

เปิด ปิด ขนาด 

1.20X2.00ม. 

(ด้านหน้า)



ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ

วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

157 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริม

ความรู้ด้านระเบียบ

กฎหมาย และการมี

ส่วนร่วมในการ

บริหารงานและการ

บริการประชาชนท่ีมี

คุณภาพมาตรฐาน

จัดซ้ือ

เคร่ืองปรับอากาศ

ขนาด 18,000 บีทียู 

จ านวน 1 เคร่ือง 

พร้อมติดต้ัง ส าหรับ

ติดต้ังห้องประชุมสภาฯ

รายได้จัดเก็บเอง 28,600.00 เพ่ือจัดซ้ือจัดหาเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ใน

การปฏิบัติงาน เพ่ือให้

สามารถบริการประชาชน

และอ านวยความสะดวก

ในการปฏิบัติงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

เคร่ืองปรับอากาศ 

ขนาด 18,000 บีทียู 

พร้อมติดต้ัง  จ านวน 1

 เคร่ือง

158 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริม

ความรู้ด้านระเบียบ

กฎหมาย และการมี

ส่วนร่วมในการ

บริหารงานและการ

บริการประชาชนท่ีมี

คุณภาพมาตรฐาน

จัดซ้ือ

เคร่ืองปรับอากาศ

ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิด

แขวน ขนาด 36,000 

 บีทียู

รายได้จัดเก็บเอง 47,000.00 เพ่ือจัดซ้ือจัดหาเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ใน

การปฏิบัติงาน เพ่ือให้

สามารถบริการประชาชน

และอ านวยความสะดวก

ในการปฏิบัติงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

เคร่ืองปรับอากาศ

ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิด

แขวน ขนาด 36,000 

บีทียู จ านวน 3 เคร่ือง

159 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริม

ความรู้ด้านระเบียบ

กฎหมาย และการมี

ส่วนร่วมในการ

บริหารงานและการ

บริการประชาชนท่ีมี

คุณภาพมาตรฐาน

จัดซ้ือจอภาพ

คอมพิวเตอร์  จ านวน 

 1  เคร่ือง

รายได้จัดเก็บเอง 3,000.00 เพ่ือจัดซ้ือจัดหาเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ใน

การปฏิบัติงาน เพ่ือให้

สามารถบริการประชาชน

และอ านวยความสะดวก

ในการปฏิบัติงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

จอภาพคอมพิวเตอร์  

จ านวน  1  เคร่ือง



ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ

วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

160 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริม

ความรู้ด้านระเบียบ

กฎหมาย และการมี

ส่วนร่วมในการ

บริหารงานและการ

บริการประชาชนท่ีมี

คุณภาพมาตรฐาน

จัดซ้ือเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ ส าหรับ

งานประมวลผล แบบ

ท่ี2  จ านวน 1 เคร่ือง

รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00 เพ่ือจัดซ้ือจัดหาเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ใน

การปฏิบัติงาน เพ่ือให้

สามารถบริการประชาชน

และอ านวยความสะดวก

ในการปฏิบัติงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

ส าหรับงานประมวลผล

 แบบท่ี2  จ านวน 1 

เคร่ือง

161 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริม

ความรู้ด้านระเบียบ

กฎหมาย และการมี

ส่วนร่วมในการ

บริหารงานและการ

บริการประชาชนท่ีมี

คุณภาพมาตรฐาน

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์

ส าหรับคอมพิวเตอร์ 

ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด

LED  จ านวน  1 เคร่ือง

รายได้จัดเก็บเอง 3,300.00 เพ่ือจัดซ้ือจัดหาเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ใน

การปฏิบัติงาน เพ่ือให้

สามารถบริการประชาชน

และอ านวยความสะดวก

ในการปฏิบัติงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

เคร่ืองพิมพ์ส าหรับ

คอมพิวเตอร์ ชนิด

เลเซอร์ หรือชนิดLED 

 จ านวน  1 เคร่ือง

162 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริม

ความรู้ด้านระเบียบ

กฎหมาย และการมี

ส่วนร่วมในการ

บริหารงานและการ

บริการประชาชนท่ีมี

คุณภาพมาตรฐาน

โครงการก่อสร่างสระ

ว่ายน้ าของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กในสังกัด

เทศบาลเมืองสัตหีบ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรี

ดรุณา

เงินอุดหนุนท่ัวไป 500,000.00 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน

พัฒนาการทางด้าน

ร่างกายให้มีสุขภาพท่ีดี

และแข็งแรงเหมาะสมกับ

วัย และให้นักเรียนว่ายน้ า

เป็นและสามารถ

ช่วยเหลือตัวเองได้

สระว่ายน้ าของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

เทศบาลเมืองสัตหีบ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรี

ดรุณา



ท่ี
ยุทธ

ศาสตร์
โครงการ

แหล่งท่ี

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ข้อบัญญัติ

วงเงินตาม

สัญญา
คู่สัญญา

วันท่ีเซ็น

สัญญา

ระยะเวลา

การด าเนิน

งาน
1 1.การพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และ

โครงสร้างพ้ืนฐาน

ติดต้ังโคมไฟถนนแบบโคม 

LEDขนาด 100 วัตต์ 

บริเวณถนนเทศบาล 8 

(ถนนควินนิน)เทศบาลเมือง

สัตหีบ

รายได้

จัดเก็บเอง

340,000.00 340,000.00 11/2561 09/03/2561 60

2 1.การพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และ

โครงสร้างพ้ืนฐาน

ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างชนิด

ก่ิงคู่ บริเวณเกาะกลางถนน

หน้าไปรษณีย์สัตหีบถนน

เทศบาล 10 (ถนนเลียบ

ชายทะเล) เทศบาลเมือง    

 สัตหีบ

รายได้

จัดเก็บเอง

89,000.00 89,000.00 719/2561 28/12/2560 30

3 1.การพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และ

โครงสร้างพ้ืนฐาน

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่อง

สว่างป้ายประชาสัมพันธ์ 

บริเวณแยกเตาถ่าน เทศบาล

เมืองสัตหีบ

รายได้

จัดเก็บเอง

76,000.00 70,000.00 720/2561 28/12/2560 30

4 1.การพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และ

โครงสร้างพ้ืนฐาน

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าหอพระ

พุทธสิหิงส์และศาลา

อเนกประสงค์หน้าท่ีว่าการ

อ าเภอสัตหีบ

รายได้

จัดเก็บเอง

150,000.00 150,000.00 12/2561 09/03/2561 60

5 1.การพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และ

โครงสร้างพ้ืนฐาน

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณ

ซอยแยกจากซอยรุ่งโรจน์

แยกซ้าย (บ้านฝร่ัง) เทศบาล

เมืองสัตหีบ

รายได้

จัดเก็บเอง

240,000.00 240,000.00 18/2561 11/04/2561 45

6 2. การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต รณรงค์ป้องกัน

และต่อต้านยาเสพติด

โครงการอบรมและศึกษาดู

งานอาสาสมัครสาธารณสุข

เก่า/ใหม่

รายได้

จัดเก็บเอง

580,000.00 3,600.00 596/2561 09/01/2561 2

148,500.00 703/2561 16/01/2561 7
391,430.00 776/2561 16/01/2561 3

รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ ท่ีมีการก่อหน้ีผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังน้ี
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7 2. การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต รณรงค์ป้องกัน

และต่อต้านยาเสพติด

ค่าจ้างครูฝึกสอนออกก าลัง

กาย(แอโรบิค, ไทเก๊ก,ลีลาศ

 ฯลฯ)

รายได้

จัดเก็บเอง

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

18,000.00 123/2561 25/11/2560 10
18,000.00 529/2561 10/01/2561 1
18,000.00 688/2561 05/02/2561 1
18,000.00 956/2561 01/03/2561 31

8 2. การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต รณรงค์ป้องกัน

และต่อต้านยาเสพติด

โครงการอบรมฟ้ืนฟูพัฒนา

ศักยภาพอาสาสมัคร

สาธารณสุข เก่า / ใหม่

รายได้

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
1,200.00 465/2561 04/11/2560 8
12,600.00 464/2561 04/11/2560 8
1,200.00 593/2561 10/01/2561 12
12,600.00 592/2561 09/01/2561 2

9 2. การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต รณรงค์ป้องกัน

และต่อต้านยาเสพติด

โครงการอบรมส่งเสริม

สุขภาพผู้สูงอายุ

รายได้

จัดเก็บเอง

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

1,200.00 124/2561 06/10/2560 31
1,200.00 591/2561 03/01/2561 7
29,400.00 590/2561 08/01/2561 2
29,400.00 779/2561 06/02/2561 2

10 2. การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต รณรงค์ป้องกัน

และต่อต้านยาเสพติด

โครงการส่งเสริมและพัฒนา

ศักยภาพของผู้น าชุมชน

รายได้

จัดเก็บเอง

850,000.00 660.00 411/2561 12/12/2560 3

34,650.00 532/2561 18/12/2560 2
11 2. การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต รณรงค์ป้องกัน

และต่อต้านยาเสพติด

โครงการส่งเสริมและพัฒนา

อาชีพเพ่ือสร้างเศรษฐกิจ

ชุมชน

รายได้

จัดเก็บเอง

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

7,460.00 692/2561 30/01/2561 2
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12 2. การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต รณรงค์ป้องกัน

และต่อต้านยาเสพติด

โครงการสร้างงาน สร้าง

รายได้ ให้กับเยาวชนและ

ประชาชน

รายได้

จัดเก็บเอง

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

31,831.00 187/2561 15/10/2560 30
13 2. การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต รณรงค์ป้องกัน

และต่อต้านยาเสพติด

โครงการสนับสนุนกองทุน

สวัสดิการชุมชนเทศบาล

เมืองสัตหีบ

รายได้

จัดเก็บเอง

30,000.00 405.00 515/2561 19/12/2560 3

26,250.00 533/2561 18/12/2560 4
14 2. การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต รณรงค์ป้องกัน

และต่อต้านยาเสพติด

โครงการยุติความรุนแรงต่อ

เด็กและสตรี

รายได้

จัดเก็บเอง

30,000.00 3,000.00 874/2561 06/03/2561 1

5,250.00 873/2561 20/02/2561 1
627.00 872/2561 14/02/2561 7

10,500.00 871/2561 16/02/2561 4
15 2. การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต รณรงค์ป้องกัน

และต่อต้านยาเสพติด

โครงการสร้างหลักประกัน

รายได้แก่ผู้สูงอายุ

เงิน

อุดหนุน

ท่ัวไป

22,000,000.00 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
1,733,700.00 529/2561 04/01/2561 1
1,731,300.00 715/2561 07/02/2561 1
1,726,900.00 982/2561 07/03/2561 1

16 2. การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต รณรงค์ป้องกัน

และต่อต้านยาเสพติด

โครงการสนับสนุนการ

เสริมสร้างสวัสดิการทาง

สังคมแก่คนพิการหรือ

ทุพพลภาพ

เงิน

อุดหนุน

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
221,600.00 517/2561 04/01/2561 1
220,800.00 713/2561 07/02/2561 1
222,400.00 890/2561 07/03/2561 1
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17 2. การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต รณรงค์ป้องกัน

และต่อต้านยาเสพติด

โครงการจัดสวัสดิการเงิน

สงเคราะห์เพ่ือการยังชีพ

ผู้ป่วยโรคเอดส์

เงิน

อุดหนุน

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
18,500.00 518/2561 04/01/2561 1
18,500.00 714/2561 07/02/2561 1
17,500.00 891/2561 07/03/2561 1

18 3.การพัฒนาระบบการ

จัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมและ

การจัดการชายฝ่ัง

โครงการบริหารจัดการขยะ

ระดับชุมชน/โรงเรียน

รายได้

จัดเก็บเอง

50,000.00 1,560.00 876/2561 16/02/2561 3

600.00 875/2561 19/02/2561 3
2,125.00 894/2561 22/02/2561 1

19 3.การพัฒนาระบบการ

จัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมและ

การจัดการชายฝ่ัง

โครงการจ้างเหมาเอกชน

จัดเก็บ ขนถ่ายและฝังกลบ

ขยะมูลฝอย

รายได้

จัดเก็บเอง

5,000,000.00 308,296.00 930/2561 10/01/2561 21

20 3.การพัฒนาระบบการ

จัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมและ

การจัดการชายฝ่ัง

โครงการบริหารจัดการขยะ

มูลฝอยชุมชน"จังหวัด

สะอาด"ของเทศบาลเมือง

สัตหีบ

รายได้

จัดเก็บเอง

100,000.00 9,200.00 474/2561 19/12/2560 2

600.00 473/2561 19/12/2560 2
21 4.การพัฒนาการศึกษา

 ศาสนา   และ

วัฒนธรรมประเพณี

ท้องถ่ิน

โครงการจัดกิจกรรมเพ่ือ

พัฒนาการด้านต่างๆ ของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

เทศบาลเมืองสัตหีบ

รายได้

จัดเก็บเอง

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

570.00 330/2561 13/12/2560 1
4,460.00 410/2561 12/12/2560 3
2,500.00 514/2561 19/12/2560 3
990.00 513/2561 19/12/2560 3
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47,820.00 774/2561 31/01/2561 7

880.00 777/2561 31/01/2561 7
16,380.00 909/2561 05/02/2561 1

22 4.การพัฒนาการศึกษา

 ศาสนา   และ

วัฒนธรรมประเพณี

ท้องถ่ิน

โครงการฝึกทักษะด้านกีฬา รายได้

จัดเก็บเอง

100,000.00 3,000.00 895/2561 15/02/2561 7

23 4.การพัฒนาการศึกษา

 ศาสนา   และ

วัฒนธรรมประเพณี

ท้องถ่ิน

โครงการจัดกิจกรรมลานคน

รักดนตรี

รายได้

จัดเก็บเอง

100,000.00 10,000.00 372/2561 06/12/2560 2

10,000.00 588/2561 05/01/2561 5
10,000.00 812/2561 05/02/2561 2

24 4.การพัฒนาการศึกษา

 ศาสนา   และ

วัฒนธรรมประเพณี

ท้องถ่ิน

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน

 และประชาชน

รายได้

จัดเก็บเอง

750,000.00 2,000.00 373/2561 14/12/2560 5

10,700.00 369/2561 08/12/2560 5
600.00 368/2561 18/12/2560 1

2,500.00 414/2561 08/12/2560 7
450.00 413/2561 08/12/2560 7

10,200.00 522/2561 09/01/2561 1
6,600.00 296/2561 24/01/2561 7
6,000.00 695/2561 24/01/2561 7
7,200.00 694/2561 24/01/2561 7
3,570.00 693/2561 24/01/2561 7

139,000.00 889/2561 06/02/2561 1
3,570.00 898/2561 02/03/2561 3
1,650.00 899/2561 02/03/2561 3
10,000.00 896/2561 24/01/2561 31
9,770.00 897/2561 24/01/2561 31
18,900.00 980/2561 09/03/2561 30

460.00 967/2561 07/03/2561 3
5,000.00 966/2561 07/03/2561 3
2,500.00 965/2561 07/03/2561 3
2,000.00 964/2561 02/03/2561 7
15,300.00 963/2561 02/03/2561 7
19,800.00 962/2561 02/03/2561 7
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16,200.00 961/2561 02/03/2561 7
10,000.00 960/2561 05/03/2561 3

25 4.การพัฒนาการศึกษา

 ศาสนา   และ

วัฒนธรรมประเพณี

ท้องถ่ิน

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม

การแข่งขันกีฬากับ

หน่วยงานอ่ืน

รายได้

จัดเก็บเอง

80,000.00 10,272.00 367/2561 07/12/2560 7

26 4.การพัฒนาการศึกษา

 ศาสนา   และ

วัฒนธรรมประเพณี

ท้องถ่ิน

โครงการจัดงานวันเด็ก

แห่งชาติ

รายได้

จัดเก็บเอง

300,000.00 10,000.00 589/2561 05/01/2561 2

12,162.00 540/2561 18/12/2560 3
27 4.การพัฒนาการศึกษา

 ศาสนา   และ

วัฒนธรรมประเพณี

ท้องถ่ิน

โครงการจัดงานประเพณี

ลอยกระทง

รายได้

จัดเก็บเอง

650,000.00 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
12,762.40 375/2561 19/12/2560 1
27,000.00 358/2561 18/12/2560 2

28 4.การพัฒนาการศึกษา

 ศาสนา   และ

วัฒนธรรมประเพณี

ท้องถ่ิน

โครงการจัดกิจกรรมอนุรักษ์

วัฒนธรรมไทย

รายได้

จัดเก็บเอง

100,000.00 25,950.00 877/2561 08/02/2561 7

40,000.00 968/2561 21/02/2561 14
29 4.การพัฒนาการศึกษา

 ศาสนา   และ

วัฒนธรรมประเพณี

ท้องถ่ิน

โครงการจัดงานรัฐพิธีและ

งานส าคัญต่างๆ

รายได้

จัดเก็บเอง

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

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

30 4.การพัฒนาการศึกษา

 ศาสนา   และ

วัฒนธรรมประเพณี

ท้องถ่ิน

อุดหนุนการจัดงานรัฐพิธีให้

อ าเภอสัตหีบ

รายได้

จัดเก็บเอง

30,000.00 30,000.00 885/2561 05/03/2561 1

31 4.การพัฒนาการศึกษา

 ศาสนา   และ

วัฒนธรรมประเพณี

ท้องถ่ิน

โครงการแข่งขันกีฬาท้องถ่ิน

คัพ

รายได้

จัดเก็บเอง

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

18,000.00 462/2561 27/11/2560 30
9,770.00 502/2561 27/11/2560 28
9,770.00 502/2561 27/11/2560 30

32 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริมความรู้

ด้านระเบียบกฎหมาย 

และการมีส่วนร่วมใน

การบริหารงานและ

การบริการประชาชนท่ี

มีคุณภาพมาตรฐาน

โครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการคณะกรรมการ

ชุมชน

รายได้

จัดเก็บเอง

200,000.00 627.00 357/2561 06/12/2560 2

1,200.00 356/2561 08/12/2560 1
29,400.00 355/2561 08/12/2560 1
28,066.05 412/2561 14/12/2560 1
28,350.00 968/2561 05/03/2561 2
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การด าเนิน

งาน
33 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริมความรู้

ด้านระเบียบกฎหมาย 

และการมีส่วนร่วมใน

การบริหารงานและ

การบริการประชาชนท่ี

มีคุณภาพมาตรฐาน

โครงการจัดเวทีประชาคม

เคล่ือนท่ี

รายได้

จัดเก็บเอง

150,000.00 99,750.00 691/2561 19/01/2561 7

34 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริมความรู้

ด้านระเบียบกฎหมาย 

และการมีส่วนร่วมใน

การบริหารงานและ

การบริการประชาชนท่ี

มีคุณภาพมาตรฐาน

โครงการจัดท าส่ือเพ่ือการ

ประชาสัมพันธ์

รายได้

จัดเก็บเอง

270,000.00 425.00 721/2561 19/01/2561 11

44,940.00 775/2561 13/12/2560 30
10,800.00 870/2561 05/02/2561 7

35 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริมความรู้

ด้านระเบียบกฎหมาย 

และการมีส่วนร่วมใน

การบริหารงานและ

การบริการประชาชนท่ี

มีคุณภาพมาตรฐาน

โครงการรณรงค์ป้องกันและ

ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วง

เทศกาลวันหยุดราชการและ

วันหยุดนักขัตฤกษ์

รายได้

จัดเก็บเอง

125,950.00 5,250.00 501/2561 26/12/2560 2

8,980.00 531/2561 27/12/2561 7
25,200.00 584/2561 28/12/2560 7



ท่ี
ยุทธ

ศาสตร์
โครงการ

แหล่งท่ี

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ข้อบัญญัติ

วงเงินตาม

สัญญา
คู่สัญญา

วันท่ีเซ็น

สัญญา

ระยะเวลา

การด าเนิน

งาน
36 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริมความรู้

ด้านระเบียบกฎหมาย 

และการมีส่วนร่วมใน

การบริหารงานและ

การบริการประชาชนท่ี

มีคุณภาพมาตรฐาน

โครงการจัดเอกสารเผยแพร่

รณรงค์การช าระภาษีและ

ป้ายประชาสัมพันธ์การ

ช าระภาษี

รายได้

จัดเก็บเอง

40,000.00 8,771.00 586/2561 14/02/2561 5

37 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริมความรู้

ด้านระเบียบกฎหมาย 

และการมีส่วนร่วมใน

การบริหารงานและ

การบริการประชาชนท่ี

มีคุณภาพมาตรฐาน

เคร่ืองปรับอากาศขนาด 

13,000บีทียูพร้อมติดต้ัง 

จ านวน 1 เคร่ือง

รายได้

จัดเก็บเอง

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

38 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริมความรู้

ด้านระเบียบกฎหมาย 

และการมีส่วนร่วมใน

การบริหารงานและ

การบริการประชาชนท่ี

มีคุณภาพมาตรฐาน

จัดซ้ือสายดับเพลิง จ านวน  

 5   เส้น

รายได้

จัดเก็บเอง

100,000.00 79,982.50 470/2561 19/12/2560 3

39 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริมความรู้

ด้านระเบียบกฎหมาย 

และการมีส่วนร่วมใน

การบริหารงานและ

การบริการประชาชนท่ี

มีคุณภาพมาตรฐาน

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ัง

โต๊ะพร้อมอุปกรณ์  จ านวน 

1 ชุด

รายได้

จัดเก็บเอง

29,000.00 29,000.00 882/2561 15/02/2561 5



ท่ี
ยุทธ

ศาสตร์
โครงการ

แหล่งท่ี

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ข้อบัญญัติ

วงเงินตาม

สัญญา
คู่สัญญา

วันท่ีเซ็น

สัญญา

ระยะเวลา

การด าเนิน

งาน
40 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริมความรู้

ด้านระเบียบกฎหมาย 

และการมีส่วนร่วมใน

การบริหารงานและ

การบริการประชาชนท่ี

มีคุณภาพมาตรฐาน

จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ  

ส าหรับคอมพิวเตอร์   

จ านวน 1 เคร่ือง

รายได้

จัดเก็บเอง

3,200.00 2,800.00 882/2561 15/02/2561 5

41 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริมความรู้

ด้านระเบียบกฎหมาย 

และการมีส่วนร่วมใน

การบริหารงานและ

การบริการประชาชนท่ี

มีคุณภาพมาตรฐาน

จัดซ้ือกล้องวงจรปิด พร้อม

อุปกรณ์พร้อมติดต้ัง ภายใน

เขตเทศบาลเมืองสัตหีบ

รายได้

จัดเก็บเอง

500,000.00 500,000.00 10/2561 04/05/2561 90

42 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริมความรู้

ด้านระเบียบกฎหมาย 

และการมีส่วนร่วมใน

การบริหารงานและ

การบริการประชาชนท่ี

มีคุณภาพมาตรฐาน

จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ  

ส าหรับคอมพิวเตอร์   

จ านวน 2 เคร่ือง

รายได้

จัดเก็บเอง

5,600.00 5,600.00 880/2561 15/02/2561 5

43 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริมความรู้

ด้านระเบียบกฎหมาย 

และการมีส่วนร่วมใน

การบริหารงานและ

การบริการประชาชนท่ี

มีคุณภาพมาตรฐาน

จัดซ้ือชุดลูกข่ายเคร่ืองรับ

วิทยุกระจายเสียงชนิดไร้

สายระบบUHF-FM พร้อม

ติดต้ัง

รายได้

จัดเก็บเอง

500,000.00 481,500.00 11/2561 15/06/2561 60



ท่ี
ยุทธ

ศาสตร์
โครงการ

แหล่งท่ี

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ข้อบัญญัติ

วงเงินตาม

สัญญา
คู่สัญญา

วันท่ีเซ็น

สัญญา

ระยะเวลา

การด าเนิน

งาน
44 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริมความรู้

ด้านระเบียบกฎหมาย 

และการมีส่วนร่วมใน

การบริหารงานและ

การบริการประชาชนท่ี

มีคุณภาพมาตรฐาน

ค่าจ้างเหมาบริการผู้ดูแล/

ท าความสะอาดบริเวณหน้า

อาคารส านักงานหน้าอาคาร

ป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยและโรงจอดรถ

เทศบาลเมืองสัตหีบ

รายได้

จัดเก็บเอง

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

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

5,700.00 520/2561 01/12/2560 30

6,300.00 187/2561 01/01/2561 30

6,000.00 893/2561 08/03/2561 1

6,300.00 687/2561 05/02/2561 1

45 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริมความรู้

ด้านระเบียบกฎหมาย 

และการมีส่วนร่วมใน

การบริหารงานและ

การบริการประชาชนท่ี

มีคุณภาพมาตรฐาน

โครงการอุดหนุนส านัก

ทะเบียนอ าเภอสัตหีบ ตาม

โครงการพัฒนาคุณภาพการ

ให้บริการประชาชน ส านัก

ทะเบียนอ าเภอสัตหีบ 

ประจ าปี2561

รายได้

จัดเก็บเอง

50,000.00 50,000.00 887/2561 06/03/2561 1

46 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริมความรู้

ด้านระเบียบกฎหมาย 

และการมีส่วนร่วมใน

การบริหารงานและ

การบริการประชาชนท่ี

มีคุณภาพมาตรฐาน

อุดหนุนอ าเภอสัตหีบ ตาม

โครงการรับเสด็จพระบรม

วงศานุวงศ์

รายได้

จัดเก็บเอง

100,000.00 100,000.00 886/2561 06/03/2561 1



ท่ี
ยุทธ

ศาสตร์
โครงการ

แหล่งท่ี

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ข้อบัญญัติ

วงเงินตาม

สัญญา
คู่สัญญา

วันท่ีเซ็น

สัญญา

ระยะเวลา

การด าเนิน

งาน
47 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริมความรู้

ด้านระเบียบกฎหมาย 

และการมีส่วนร่วมใน

การบริหารงานและ

การบริการประชาชนท่ี

มีคุณภาพมาตรฐาน

เคร่ืองปรับอากาศขนาด 

36,000 บีทียู จ านวน 1 

เคร่ือง พร้อมติดต้ัง

รายได้

จัดเก็บเอง

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

48 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริมความรู้

ด้านระเบียบกฎหมาย 

และการมีส่วนร่วมใน

การบริหารงานและ

การบริการประชาชนท่ี

มีคุณภาพมาตรฐาน

เคร่ืองดูดฝุ่นส าหรับห้อง

ประชุมสภาเทศบาลเมือง

สัตหีบ  ขนาด 15 ลิตร

จ านวน 1 เคร่ือง

รายได้

จัดเก็บเอง

13,000.00 12,500.00 12/2561 28/12/2561 7

49 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริมความรู้

ด้านระเบียบกฎหมาย 

และการมีส่วนร่วมใน

การบริหารงานและ

การบริการประชาชนท่ี

มีคุณภาพมาตรฐาน

จัดซ้ือตู้สาขาโทรศัพท์

ภายในส านักงานเทศบาล

เมืองสัตหีบ จ านวน 1 

เคร่ืองและเคร่ืองโทรศัพท์

ส านักงาน จ านวน 10 เคร่ือง

รายได้

จัดเก็บเอง

140,000.00 140,000.00 704/2561 18/12/2560 7

50 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริมความรู้

ด้านระเบียบกฎหมาย 

และการมีส่วนร่วมใน

การบริหารงานและ

การบริการประชาชนท่ี

มีคุณภาพมาตรฐาน

จัดซ้ือชุดโซฟาส านักงาน

เทศบาลเมืองสัตหีบ

รายได้

จัดเก็บเอง

20,000.00 19,900.00 969/2561 15/01/2561 20



ท่ี
ยุทธ

ศาสตร์
โครงการ

แหล่งท่ี

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ข้อบัญญัติ

วงเงินตาม

สัญญา
คู่สัญญา

วันท่ีเซ็น

สัญญา

ระยะเวลา

การด าเนิน

งาน
51 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริมความรู้

ด้านระเบียบกฎหมาย 

และการมีส่วนร่วมใน

การบริหารงานและ

การบริการประชาชนท่ี

มีคุณภาพมาตรฐาน

จัดซ้ือเก้าอ้ีผู้บริหาร ขา

เหล็กบุนวมมีพนักพิง   

จ านวน 5 ตัว

รายได้

จัดเก็บเอง

40,000.00 32,700.00 718/2561 25/01/2561 7

52 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริมความรู้

ด้านระเบียบกฎหมาย 

และการมีส่วนร่วมใน

การบริหารงานและ

การบริการประชาชนท่ี

มีคุณภาพมาตรฐาน

จัดซ้ือโต๊ะส านักงาน ขนาด 6

 ฟุต จ านวน 1 ตัว

รายได้

จัดเก็บเอง

10,000.00 9,500.00 718/2561 25/01/2561 7

53 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริมความรู้

ด้านระเบียบกฎหมาย 

และการมีส่วนร่วมใน

การบริหารงานและ

การบริการประชาชนท่ี

มีคุณภาพมาตรฐาน

เคร่ืองสแกนลายน้ิวมือชนิด

บันทึกเวลาเข้าออกงาน 

จ านวน 2 เคร่ือง

รายได้

จัดเก็บเอง

18,000.00 18,000.00 903/2561 09/02/2561 25

54 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริมความรู้

ด้านระเบียบกฎหมาย 

และการมีส่วนร่วมใน

การบริหารงานและ

การบริการประชาชนท่ี

มีคุณภาพมาตรฐาน

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ัง

โต๊ะพร้อมอุปกรณ์  จ านวน 

1 ชุด

รายได้

จัดเก็บเอง

29,000.00 29,000.00 881/2561 15/02/2561 5



ท่ี
ยุทธ

ศาสตร์
โครงการ

แหล่งท่ี

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ข้อบัญญัติ

วงเงินตาม

สัญญา
คู่สัญญา

วันท่ีเซ็น

สัญญา

ระยะเวลา

การด าเนิน

งาน
55 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริมความรู้

ด้านระเบียบกฎหมาย 

และการมีส่วนร่วมใน

การบริหารงานและ

การบริการประชาชนท่ี

มีคุณภาพมาตรฐาน

เคร่ืองพิมพ์ส าหรับ

คอมพิวเตอร์จ านวน 1 เคร่ือง

รายได้

จัดเก็บเอง

7,900.00 7,900.00 879/2561 15/02/2561 5

56 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริมความรู้

ด้านระเบียบกฎหมาย 

และการมีส่วนร่วมใน

การบริหารงานและ

การบริการประชาชนท่ี

มีคุณภาพมาตรฐาน

 เคร่ืองส ารองไฟส าหรับ

คอมพิวเตอร์จ านวน 1 เคร่ือง

รายได้

จัดเก็บเอง

3,200.00 2,800.00 881/2561 15/02/2561 1

57 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริมความรู้

ด้านระเบียบกฎหมาย 

และการมีส่วนร่วมใน

การบริหารงานและ

การบริการประชาชนท่ี

มีคุณภาพมาตรฐาน

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ัง

โต๊ะพร้อมอุปกรณ์  จ านวน 

1 ชุด

รายได้

จัดเก็บเอง

29,000.00 29,000.00 879/2561 15/02/2561 5

58 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริมความรู้

ด้านระเบียบกฎหมาย 

และการมีส่วนร่วมใน

การบริหารงานและ

การบริการประชาชนท่ี

มีคุณภาพมาตรฐาน

เคร่ืองพิมพ์ส าหรับ

คอมพิวเตอร์จ านวน 1 เคร่ือง

รายได้

จัดเก็บเอง

7,900.00 7,900.00 782/2561 15/02/2561 1



ท่ี
ยุทธ

ศาสตร์
โครงการ

แหล่งท่ี

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ข้อบัญญัติ

วงเงินตาม

สัญญา
คู่สัญญา

วันท่ีเซ็น

สัญญา

ระยะเวลา

การด าเนิน

งาน
59 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริมความรู้

ด้านระเบียบกฎหมาย 

และการมีส่วนร่วมใน

การบริหารงานและ

การบริการประชาชนท่ี

มีคุณภาพมาตรฐาน

เคร่ืองส ารองไฟส าหรับ

คอมพิวเตอร์จ านวน 1 เคร่ือง

รายได้

จัดเก็บเอง

3,200.00 2,800.00 879/2561 15/02/2561 5

60 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริมความรู้

ด้านระเบียบกฎหมาย 

และการมีส่วนร่วมใน

การบริหารงานและ

การบริการประชาชนท่ี

มีคุณภาพมาตรฐาน

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ัง

โต๊ะ พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 

2 ชุด

รายได้

จัดเก็บเอง

60,000.00 58,000.00 880/2561 15/02/2561 5

61 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริมความรู้

ด้านระเบียบกฎหมาย 

และการมีส่วนร่วมใน

การบริหารงานและ

การบริการประชาชนท่ี

มีคุณภาพมาตรฐาน

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์

โน๊ตบุ๊ก จ านวน 1 ชุด

รายได้

จัดเก็บเอง

21,000.00 21,000.00 880/2561 15/02/2561 5

62 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริมความรู้

ด้านระเบียบกฎหมาย 

และการมีส่วนร่วมใน

การบริหารงานและ

การบริการประชาชนท่ี

มีคุณภาพมาตรฐาน

 จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน 

จ านวน  5  ตัว

รายได้

จัดเก็บเอง

16,500.00 16,500.00 972/2561 22/02/2561 3



ท่ี
ยุทธ

ศาสตร์
โครงการ

แหล่งท่ี

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ข้อบัญญัติ

วงเงินตาม

สัญญา
คู่สัญญา

วันท่ีเซ็น

สัญญา

ระยะเวลา

การด าเนิน

งาน
63 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริมความรู้

ด้านระเบียบกฎหมาย 

และการมีส่วนร่วมใน

การบริหารงานและ

การบริการประชาชนท่ี

มีคุณภาพมาตรฐาน

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม

บ้านพักข้าราชการหลังอ าเภอ

รายได้

จัดเก็บเอง

500,000.00 500,000.00 20/2561 11/04/2561 60

64 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริมความรู้

ด้านระเบียบกฎหมาย 

และการมีส่วนร่วมใน

การบริหารงานและ

การบริการประชาชนท่ี

มีคุณภาพมาตรฐาน

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ัง

โต๊ะพร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1

 ชุด

รายได้

จัดเก็บเอง

30,000.00 29,000.00 884/2561 15/02/2561 5

65 5.การพัฒนาระบบ

บริหาร ส่งเสริมความรู้

ด้านระเบียบกฎหมาย 

และการมีส่วนร่วมใน

การบริหารงานและ

การบริการประชาชนท่ี

มีคุณภาพมาตรฐาน

จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ

ส าหรับคอมพิวเตอร์ ขนาด 

800 VA จ านวน 1 เคร่ือง

รายได้

จัดเก็บเอง

2,800.00 2,800.00 884/2561 20/02/2561 1

 



จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน

โครงกำร โครงกำร โครงกำร โครงกำร โครงกำร

1.1.การพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และ

โครงสรา้งพืน้ฐาน 73 29.92 401,313,000.00 80.99 20 12.35 6,945,590.00 9.44 5 7.46 889,000.00 4.93 5 7.69 889,000.00 4.95 5 7.81 889,000.00 5.1

2.2. การพัฒนาคณุภาพชวีติ

 รณรงคป้์องกันและตอ่ตา้น

ยาเสพตดิ 40 16.39 28,909,119.00 5.83 36 22.22 31,947,500.00 43.44 14 20.9 12,833,883.00 71.21 12 18.46 12,757,323.00 71.1 12 18.75 12,757,323.00 73.12

3.3.การพัฒนาระบบการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้มและการ

จัดการชายฝ่ัง 10 4.1 21,150,000.00 4.27 9 5.56 5,660,000.00 7.7 3 4.48 322,381.00 1.79 3 4.62 322,381.00 1.8 3 4.69 322,381.00 1.85

4.4.การพัฒนาการศกึษา 

ศาสนา และวฒันธรรม

ประเพณีทอ้งถิน่ 25 10.25 16,415,037.00 3.31 24 14.81 15,951,400.00 21.69 11 16.42 1,399,017.40 7.76 11 16.92 1,399,017.40 7.8 11 17.19 1,399,017.40 8.02

5.5.การพัฒนาระบบบรหิาร 

สง่เสรมิความรูด้า้นระเบยีบ

กฎหมาย และการมสีว่นรว่ม

ในการบรหิารงานและการ

บรกิารประชาชนทีม่คีณุภาพ

มาตรฐาน 96 39.34 27,748,000.00 5.6 73 45.06 13,038,150.00 17.73 34 50.75 2,579,541.55 14.31 34 52.31 2,574,541.55 14.35 33 51.56 2,079,541.55 11.92

รวม 244 495,535,156.00 162 73,542,640.00 67 18,023,822.95 65 17,942,262.95 64 17,447,262.95

เบกิจำ่ย

คดิเป็น งบประมำณ คดิเป็นคดิเป็น

ยทุธศำสตร์

แผนพฒันำทอ้งทอ้งถ ิน่ส ีปี่

ประจ ำปี 2561
อนมุตังิบประมำณ ลงนำมสญัญำ

คดิเป็น คดิเป็น งบประมำณ คดิเป็น คดิเป็น งบประมำณ

ขอ้มลู ณ 17/08/2561

คดิเป็น งบประมำณ คดิเป็น
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