




คํานํา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของเทศบาลเมืองสัตหีบ  เป็นเครื่องมือในการแปลงนโยบาย

ของผู้บริหารไปสู่การปฏิบัติ  โดยมีการกําหนดแนวทางการพัฒนาซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจ และ

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต และภายใต้แนวทางการพัฒนา จะมีโครงการ/กิจกรรม ที่ต้องดําเนินการ 

เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จึงเป็นเครื่องมือที่สําคัญสําหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบ         

ถึงผลการดําเนินงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งผลจากการติดตามและประเมินผล ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้  

สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารงาน เพ่ือวางแผนพัฒนาในอนาคตได้เป็นอย่างดี 

สําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของเทศบาลเมืองสัตหีบ          

เป็นการติดตามผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 –    

เดือนกันยายน 2562) โดยได้ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งแบ่ง

ออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต รณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด  ด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ  ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ประเพณีท้องถิ่น และด้านการพัฒนาระบบบริหาร ส่งเสริมความรู้ด้านระเบียบกฎหมาย และการมีส่วนร่วมใน

การบริหารงานและการบริการประชาชนที่มีคุณภาพมาตรฐาน เพ่ือวัดผลการดําเนินงานว่าสามารถปฏิบัติงาน

ได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตามแผนพัฒนาที่ตั้งไว้หรือไม่อย่างไร แล้วจัดทํารายงานผลเสนอผู้บริหาร 

เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาของเทศบาลในอนาคตต่อไป 

การจัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาล

เมืองสัตหีบฉบับนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์สําหรับผู้บริหาร ส่วนราชการ และผู้ที่ เกี่ยวข้อง  

เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ การตัดสินใจบริหารจัดการทรัพยากรและกําหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและส่งผลให้ท้องถิ่นมีการพัฒนาอย่างแท้จริงต่อไป 

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

1. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 

 การติดตาม(Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน           

มีจุดมุ่งหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและ

หลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม    

จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมือง  

สัตหีบจึงเป็นการติดตามประเมินผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 

 1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน   โครงการเพ่ือการพัฒนาเทศบาลเมืองสัตหีบ

หรือกิจกรรมต่างๆ  ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่รวมทั้ง

งบประมาณในการด าเนินงาน 

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาเทศบาลเมืองสัตหีบตรวจสอบดูว่าแผนงาน

โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้

หรือไม่อย่างไร 

3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตามเปาาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา

อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือ

การพัฒนาท้องถิ่นและขั้นตอนต่างๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นเครื่องมือส าคัญในการ

ทดสอบ    ผลการด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าด าเนินการได้ตามเปาาหมายที่

ก าหนดไว้หรือไม่ และก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบ

ถึงจุดแข็ง(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) 

ของแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการกิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร เทศบาลเมืองสัตหีบ  สมาชิกสภา

เทศบาลเมืองสัตหีบ ปลัดเทศบาลเมืองสัตหีบ ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก ผู้อ านวยการกอง บุคลากรของ

เทศบาลเมืองสัตหีบ สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้

เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และสภาพแวดล้อมในสังคม ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของ

ประชาชนเทศบาลเมืองสัตหีบ 

 บทสรุปของความส าคัญก็คือ การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป  เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่า        

ในกิจการสาธารณะมากที่สุด เมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบใน       



การด าเนินการขยายโครงการงานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ

เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบ

พยายามลดสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการ

ปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาส และสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียกับ 

เทศบาลเมืองสัตหีบให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผนโครงการต่างๆพร้อมการปรับปรุง และเร่งรีบ

ด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็ง และมีความยั่งยืน เป็นไป

ตามเปาาหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 

2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว

ว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตาม

โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปาาหมายติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหา

จากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

 1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสัตหีบ ซึ่งจะช่วยตอบสนอง
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
 2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเปาาหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผล         
การด าเนินงานตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
 3. เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงานโครงการ การยกเลิก
โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นของเทศบาลเมืองสัตหีบ 
 4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเมืองสัตหีบ 
 5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารของเทศบาลเมืองสัตหีบ ปลัดเทศบาลเมืองสัตหีบ 
ผู้อ านวยการกองทุกกอง ของเทศบาลเมืองสัตหีบ ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงานโครงการ
ต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลสัตหีบหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
 6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของการปฏิบัติงาน         

ตามแผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

 



3. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน

รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้ เป็นระยะเวลาไม่ น้อยกว่าสามสิบวันโดย

อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
 

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

3.1 กำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมี จ านวน 11 คน  ประกอบด้วย 

 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวน  3  คน 

2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน  2  คน 

3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน  2  คน 

4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง   จ านวน 2  คน 

5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก   จ านวน  2  คน 

3.2 กำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำร 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสัตหีบได้ก าหนดการแบ่งขั้นตอน        
เพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสัตหีบ 
ดังนี้ 

การประเมินผลจะด าเนินการ 3 วิธี คือ  
วิธีที่ 1 จะใช้รูปแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เพ่ือให้

ทราบผลการด าเนินงานว่าเป็นอย่างไร ควรปรับปรุงแก้ไขในกิจกรรมใดบ้างตามข้อเสนอแนะซึ่งจะ
ด าเนินการกับทุกโครงการ 

วิธีที่ 2 การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของเทศบาลเมืองสัตหีบใน
ภาพรวมตามระดับความพึงพอใจมาก พอใจ และไม่พอใจตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมือง    
สัตหีบ 



วิธีที่ 3 จะเป็นรายงานความก้าวหน้าและก าหนดในเรื่องของการใช้จ่ายเงินงบประมาณว่ามีการใช้
จ่ายเงินงบประมาณไปเท่าไรในการประชุมทุกครั้ง 

3.3 กำรรำยงำนผล 

1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสัตหีบ มีอ านาจหน้าที่ใน             
การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล 

2. แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาเทศบาลเมืองสัตหีบ
และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสัตหีบ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  

 

                                               ขั้นตอนการรายงานผล 

                                                            ตั้งขอ้สังเกต/รับทราบ/เสนอ 

 

 

 

 

 

 

 

      ตั้งขอ้สังเกต/รับทราบ/เสนอ 
 
 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

 

 

 

 

สภาท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

  เสนอ  ผู้บริหารท้องถ่ิน 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ อปท. 

เสนอ 

รายงาน 



4. เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล  
 เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools 
for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์ หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสัตหีบ ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผล รวมทั้งโดยการพิจารณา
เลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้ 
เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่าและวิธีการ เป็น
ต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม 
(Questionnaires) แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดย
อาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลเมืองสัตหีบ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น 
รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้ก าหนดขึ้น หรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน า
เครื่ อ งมื อการติ ดตามและประ เมินผลแผน พัฒนาท้ องถิ่ น ไ ป ใช้ ในการปฏิบั ติ ง านจริ ง ห รื อ
ภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสัตหีบก าหนดเครื่องมือ
ที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

4.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล  
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด 
จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น 
การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) 
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจ าปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 

4.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไป
การสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or 
semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการ
สัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนา
อย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 

4.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมือง
สัตหีบใช้การสังเกตเพ่ือเฝาาดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสัตหีบมีการบันทึก
การสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1 ) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับ
ประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-
participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะ
ทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลเมืองสัตหีบ  



 4.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  ทัศนคติ ความพึง
พอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองสัตหีบ จะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
 4.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจน
เปาาประสงค ์ค่าเปาาหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองสัตหีบ 

5. ประโยชนของกำรติดตำมและประเมินผล  
การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญ คือ การน าไปใชแกไขปญหาตางๆ ระหวางด าเนิน

โครงการ รองลงมา คือ น าไปใชส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต ประโยชนตางๆ 
แยกเปนหัวขอ้ได ดังนี้  

1. ไดทราบถึงสถานภาพและสถานการณตางๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาทองถิ่น และการด าเนินการ        
ตามโครงการ ซึ่งจะท าใหวิธีการปฏิบัติด าเนินการไปในแนวทางเดียวกัน  

2. ไดทราบถึงขอดี ขอเสีย ขอบกพรองตางๆ ตลอดจนปจจัยที่ท าใหแผนพัฒนาท้องถิ่น และการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่นที่มีปญหา ท าใหสามารถแกไขไดทุกจุด ตรงเปาหมายอยาง
ทันทวงทีท้ังในปจจุบันและอนาคต  

3. ชวยใหการใชทรัพยากรตางๆ เกิดความประหยัดคุมคาไมเสียประโยชน  ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาทองถิ่น  

4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะหขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความตองการ สภาพปญหาตาง ๆ  ที่จะ
น าไปจัดท าเปนโครงการเพ่ือพัฒนาทองถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือขอมูลที่เปนจริง ท าใหไดรับ
ความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผูมีสวนไดเสีย  หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรตาง  ๆ 

5. กระตุนใหผูปฏิบัติงานและผู เกี่ยวของกับการพัฒนาทองถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ  มีความส านึกตอหนาที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือรนในการแกไข ตลอดจนปรับปรุง
รายละเอียด เนื้อหา ขอมูลใหเปนปจจุบันเสมอ  

6. การวินิจฉัย สั่งการ ผูบริหารเทศบาลเมืองสัตหีบ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ระดับส านัก/ 
กอง/ฝายตางๆ ของ เทศบาลเมืองสัตหีบ สามารถวินิจฉัย สั่งการไดอยางถูกตอง ชัดเจน รัดกุม มี
เหตุมีผลในการพัฒนาทองถิ่นใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงและตามอ านาจหนาที่ นอกจากนี้
ยังสามารถก าหนดมาตรการตางๆ ส าหรับการปรับปรุงแกไขและปองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น
ได  

7. ท าใหภารกิจตางๆ ของบุคลากรในเทศบาลเมืองสัตหีบ แตละคน แตละส านัก / กอง / ฝายตางๆ มี
ความสอดคลองกัน ประสานการท างานใหเปนองครวมของหนวยงาน ท าใหเปาหมาย ของเทศบาล
เมืองสัตหีบเกิดความส าเร็จตามเปาหมายหลัก มีความสอดคลองและเกิดประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล  

8.  สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ โครงการ กิจกรรมและ
งานต่างๆ  ประชาชนมีความพึงพอใจเมื่อไดรับการบริการจากเทศบาลเมืองสัตหีบ 

 



 
 
 

 
 

 

 

ส่วนที่ 2  

การติดตามและประเมินผล 

 

 

 

 



 
 



ส่วนที่ 2  

การติดตามและประเมินผล 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสัตหีบเป็นแผนพัฒนาที่ก าหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2561 – 

2565  ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลเมืองสัตหีบ  ที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการ

พัฒนาของเทศบาลเมืองสัตหีบ ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดย

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนา

จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอ โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม        

การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท า

โครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

เทศบาลเมืองสัตหีบ พันธกิจ วิสัยทัศน์ มีรายละเอียด ดังนี้ 

     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองสัตหีบ 

       ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพชีวิต รณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการจัดการ   

                                     ชายฝั่งแบบบูรณาการ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาการศึกษา ศาสนา   และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบบริหาร ส่งเสริมความรู้ด้านระเบียบกฎหมาย และการมีส่วน 

                                     ร่วมในการบริหารงาน  และการบริการประชาชนที่มีคุณภาพมาตรฐาน  

 วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองสัตหีบ  

“เทศบาลเมืองสัตหีบ เป็นเมืองน่าอยู่ น่าเยี่ยม มีมาตรฐานทางกายภาพ คือ สะอาด สงบ  สง่างาม                         

มีเอกลักษณ์และเสน่ห์ของความเป็นประตูสู่ราชนาวีไทย โดยมีสังคมอบอุ่น และเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็ง ภายใต้

การมีส่วนร่วมของประชาชนโดยถ้วนหน้า” 

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น 

“มุ่งมั่นที่จะพัฒนาเมืองสัตหีบ  ให้เป็นเมืองที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ทั้งในด้านการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน  การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ชุมชน โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาค

ส่วน  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน” 

 

 



 
 
1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  
ยุทธศาสตร์ 

โครงการตามแผนพัฒนา 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณูปการ และโครงสร้างพืน้ฐาน 77 404,823,000 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต รณรงค์ป้องกันและต่อต้าน  

  ยาเสพติด 
34 28,436,619 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
  สิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ 

10 21,150,000 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี 
  ท้องถิ่น 

26 30,535,037 

5.ส่งเสริมความรู้ด้านระเบียบกฎหมายและการมีส่วนร่วมในการ 
   บริหารงานและการบริการประชาชนที่มีคุณภาพมาตรฐาน 

98 25,358,000 

รวม 245 510,302,656 

 

1.3 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 
ยุทธศาสตร์ 

โครงการตามเทศบัญญตั ิ ด าเนินการจริง 
จ านวนโครงการ จ านวนเงิน จ านวนโครงการ จ านวนเงิน 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณูปการ 
 และโครงสร้างพื้นฐาน 

25 10,455,590 19 7,948,137.41 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
รณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด 

33 32,065,000 31 26,555,160.78 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการ 
  จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
  สิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบ 
  บูรณาการ 

9 5,810,000 9 1,026,336 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
  ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

26 16,181,400 24 12,034,244.56 

5.ส่งเสริมความรู้ด้านระเบียบกฎหมาย 
  และการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
  และการบริการประชาชนที่มีคุณภาพ 
  มาตรฐาน 

76 20,628,150 68 7,348,480.85 

รวม 169 85,140,140 151 54,912,359.60 



1.4 ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
     

ยุทธศาสตร ์ โครงการ
พัฒนา 

จ านวนเงิน 
ที่ด าเนินการจริง 

ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่ส าคัญ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

1. ยุทธศาสตร์การพฒันา
สาธารณปูการ และโครงสร้าง             
พื้นฐาน 

19 7,948,137.41 ประชาชนในพื้นที่มีระบบ
สาธารณูปการที่ดีขึ้น การ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 
มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างท า
ให้เกิดความปลอดภัย 

ร้อยละของการคมนาคม
สะดวกสบาย และมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สนิ 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิต รณรงค์ป้องกนั
และต่อต้านยาเสพติด 

31 26,555,160.78 ประชาชนในพื้นที่มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มี
ความรู้ความเข้าใจในการ
ด ารงชีวิต มีการออก 
ก าลังกาย ดูแลสุขภาพ 
และเยาวชนในพื้นที่เข้าใจ
ในเรื่องยาเสพติดมากขึ้น 
และใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์  

ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการต่างๆ และ
ทัศนคติในการดูแล
สุขภาพและการใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน ์

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ
การจัดการชายฝั่งแบบบูรณา
การ 

9 1,026,336.00 บุคลากรและประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติ มีการจัดการ
เกี่ยวกับขยะมูลฝอยที่
ถูกต้อง  

ระดับความส าเร็จการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติ และปริมาณ
ขยะในเขตเทศบาลมี
ปริมาณลดลง คุณภาพ
น้ าผา่นเกณฑ์มาตรฐาน 

4. ยุทธศาสตร์การพฒันา
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิน่ 

24 12,034,244.56 ประชาชนร่วมกันสืบสาน
ประเพณีให้คงไว้ และได้
ร่วมแสดงความจงรักภักดี
ต่อสถาบันชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ 

ร้อยละของการเข้าร่วม
กิจกรรมประเพณีต่างๆ 

5.ส่งเสริมความรู้ด้านระเบยีบ
กฎหมายและการมีส่วนร่วมใน
การบริหารงานและการบริการ
ประชาชนที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน 

68 7,348,480.85 บุคลากรของเทศบาลและ
ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับข้อกฎหมายต่างๆ
เพิ่มมากขึ้น การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ร้อยละของการพัฒนา
บุคลากร และการศึกษา
ดูงาน 

 



1.5 ปัญหาอุปสรรคการด าเนนิงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไข 

1. ปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคลของแต่ละบุคคลไม่
เหมือนกัน  ทั้ งทางด้ านสิ่ งแวดล้ อม พ้ืนฐาน
การศึกษา เวลาในการท ากิจกรรมต่างๆ ว่างไม่ค่อย
ตรงกัน ท าให้การวางแผนประสานงานเป็นไปด้วย
ความยากล าบาก  

เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารที่เข้าใจง่าย
และใช้เวลาในการด าเนินการให้เหมาะสม 

2. ปัญหาเรื่ องสภาพดิน ฟ้าอากาศ และ
สภาพแวดล้อมต่างๆ และวัสดุอุปกรณ์และแรงงาน 
ข้อกฎหมายและการด าเนินการด้านเอกสารต่างๆ 
ท าให้การด าเนินการเรื่องการก่อสร้างถนนมีความ
ล่าช้า   

เจ้าหน้าที่ต้องวางแผนในการด าเนินการและ
วิเคราะห์สภาพปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่ เคย
เกิดขึ้ น  เ พ่ือให้สามารถควบคุมงานให้ อยู่ ใ น
ระยะเวลาที่ก าหนดได ้

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เดือนตุลาคม 2561 - 30  กันยายน 2562) 

2.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

            ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองสัตหีบ มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี, แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12, แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด, แผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี, ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอสัตหีบ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองสัตหีบ ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค   

                    สาธารณูปการ และโครงสร้าง  

                    พ้ืนฐาน 

- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2  

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ 

   ที่ 7  

- แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1,2 และยุทธศาสตร์ที่ 3 

- แผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 4 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี     

  ยุทธศาสตร์ที่ 1  

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอสัตหีบ  ยุทธศาสตร์ที่ 1  

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพชีวิต รณรงค์ 

                    ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด 

 

 

 

 

 

- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3   

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ 

  ที่ 1 

- แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 

- แผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 5 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

  ชลบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 4 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอสัตหีบ  ยุทธศาสตร์ที่ 5  

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาระบบการจัดการ 

                    ทรัพยากรธรรมชาติและ  

                    สิ่งแวดล้อมและการจัดการ 

                    ชายฝั่งแบบบูรณาการ 

- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5  

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ 

  ที่ 4  

- แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 

- แผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 6  

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี     

  ยุทธศาสตร์ที่ 5  

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอสัตหีบ  ยุทธศาสตร์ที่ 3   



 

 

 

 

 2.1.2 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองสัตหีบ 

  เทศบาลเมืองสัตหีบ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการมุ่งมั่นในการพัฒนา

ท้องถิ่นในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน คุณภาพชีวิต ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น และด้าน

การบริหารจัดการที่ดี เห็นได้จากการก าหนดยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์  โดยก าหนดโครงการไว้ทั้งสิ้น จ านวน

149 โครงการ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน แผนงานการศึกษา 

แผนงานสาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห์ แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนการพาณิชย์ และแผนงานงบ

กลาง และพบว่าจ านวนโครงการ  130 โครงการ ได้ด าเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หรือคิด

เป็นร้อยละ 87.25 ของโครงการที่ด าเนินการจริงทั้งหมด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองสัตหีบ ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาการศึกษา ศาสนา   

                    และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  

                     

- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3  

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12ยุทธศาสตร์ 

   ที่ 1 

- แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 

- แผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 2 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

  ชลบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 2  

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอสัตหีบ  ยุทธศาสตร์ที่ 2    

  และยุทธศาสตร์ที่ 5 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบบริหาร  

                     ส่งเสริมความรู้ด้านระเบียบ 

                     กฎหมาย และการมีส่วนร่วมใน          

                     การบริหารงานและการบริการ 

                     ประชาชนที่มีคุณภามาตรฐาน  

 

- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6  

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 และยุทธศาสตร์ที่ 6 

- แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 

- แผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 5 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี   

  ยุทธศาสตร์ที่ 6  

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอสัตหีบ  ยุทธศาสตร์ที่  2    



2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
     2.2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์การพฒันา
สาธารณปูการ และโครงสร้างพืน้ฐาน 

- บริหารทั่วไป 
- บริการชุมชนและสังคม 

- บริหารงานทั่วไป 
- เคหะและชุมชน 

- กองวิชาการฯ 
- กองช่าง 

- 
- 

1 
35 

     49,200.00 
17,753,003.65 

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชวีิต 
รณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด 

- บริหารทั่วไป 
- บริการชุมชนและสังคม 
- บริการชุมชนและสังคม 
- บริการชุมชนและสังคม 
- อ่ืนๆ 

- บริหารงานทั่วไป 
- สาธารณสุข 
- สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
- สังคมสังเคราะห์ 
- งบกลาง 

- ส านักปลัดเทศบาล 
- กองสาธารณสุขฯ 
- กองสวัสดิการสังคม 
- กองสวัสดิการสังคม 
- กองสวัสดิการสังคม 

- 
- 
- 
- 
- 

3 
18 
6 
3 
4 

263,225.00 
2,178,699.78 

468,915.00 
182,955.00 

25,011,160.00 
3. ยุทธศาสตร์การพฒันาระบบการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบ
บูรณาการ 

- บริการชุมชนและสังคม 
- บริการชุมชนและสังคม 
- บริการชุมชนและสังคม 

- สาธารณสุข 
- เคหะและชุมชน 
- สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

- กองสาธารณสุขฯ 
- กองสาธารณสุขฯ 
- กองสวัสดิการสังคม 

- 
- 
- 

2 
5  
1 

187,175.00 
137,470.00 
72,685.00 

4. ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรมประเพณที้องถิ่น 

-  บริหารทั่วไป 
-  บริการชุมชนและสังคม 
-  บริการชุมชนและสังคม 
-  บริการชุมชนและสังคม 

-  บริหารงานทั่วไป 
-  การศึกษา 
-  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
-  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

- ส านักปลัดเทศบาล 
- กองการศึกษา 
- กองการศึกษา 
- กองสวัสดิการสังคม 

- 
- 
- 
- 

4 
15 
11 
1 

300,906.00 
11,558,838.92 
1,301,525.00 

199,205.00 
5.ส่งเสริมความรู้ด้านระเบยีบกฎหมาย
และการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
และการบริการประชาชนที่มีคณุภาพ
มาตรฐาน 

-  บริหารทั่วไป 
 
 
-  บริหารทั่วไป 
-  บริการชุมชนและสังคม 

- บริหารงานทั่วไป 
 
 
- บริหารงานทั่วไป 
- สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

- ส านักปลัดเทศบาล ,
กองวิชาการและ
แผนงาน ,กองคลัง 
- ส านักปลัดเทศบาล 
- กองสวัสดิการสังคม 

- 
 
 
- 
- 

13 
 
 
5 
3 

1,228,833.00 
 
 

357,966.50.00 
218,977.00 

รวม 130 65,947,342.85 



 

 

 



ช่ือโครงการ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ แหล่งท่ีมา
งบตามเทศ

บัญญัติ

1. ขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หรือปรับปรุง

ซ่อมแซมถนน ภายในเขตเทศบาล
กองช่าง เงินอุดหนุนท่ัวไป 500,600.00

รายได้จัดเก็บเอง

เงินอุดหนุนท่ัวไป

3. ขุดลอกคลองสาธารณะประโยชน์ในพ้ืนท่ีเทศบาลเมือง

สัตหีบ(เสนอโดยชุมชนทุกชุมชน)
กองช่าง รายได้จัดเก็บเอง 711,000.00

4. ติดต้ังป้ายช่ือซอยในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ กองช่าง รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00

5. ซ่อมแซมบ่ารับและฝาบ่อพัก บริเวณถนนและซอย ในเขต

เทศบาลเมืองสัตหีบ
กองช่าง รายได้จัดเก็บเอง 700,000.00

6. โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ
กองวิชาการและ

แผนงาน
รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00

7. วางท่อระบายน้้าพร้อมบ่อพักบริเวณถนนเทศบาล 10

เทศบาลเมืองสัตหีบ
กองช่าง เงินอุดหนุนท่ัวไป 749,000.00

8. ติดต้ังสัญญาณไฟจราจรแบบกระพริบพลังงาน

แสงอาทิตย์ภายในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ
กองช่าง รายได้จัดเก็บเอง 470,000.00

9. ซ่อมแซมผิวจราจรถนน บริเวณถนนเทศบาล 10 (ถนน

เลียบชายทะเล)หมู่ท่ี 2 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี
กองช่าง เงินอุดหนุนท่ัวไป 500,000.00

10. ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรซอยสัตหีบสุขุมวิท 89 (ซอย

บ้ารุงศิษย์)หมู่ท่ี 6 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
กองช่าง เงินอุดหนุนท่ัวไป 740,000.00

11. ดาดคลองสาธารณประโยชน์บริเวณล้าห้วยในซอย

สมุทรล้อมหมู่ท่ี 3 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
กองช่าง เงินอุดหนุนท่ัวไป 500,000.00

12. วางท่อระบายน้้าพร้อมบ่อพักและตแกรงดักน้้า บริเวณ

ซอยสัตหีบสุขุมวิท 99 ก
กองช่าง เงินอุดหนุนท่ัวไป 140,000.00

2.2.2 ผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ

         1)  รายงานโครงการท่ีอนุมัติงบประมาณ ปี 2562  เทศบาลเมืองสัตหีบ

การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2. จ้างเหมาท้าความสะอาดท่อระบายน้้าในเขตเทศบาล

เมืองสัตหีบ
กองช่าง 1,000,000.00



ช่ือโครงการ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ แหล่งท่ีมา
งบตามเทศ

บัญญัติ

13. ก่อสร้างรางระบายน้้ารูปตัวยูพร้อมฝาปิดบริเวณรอบ

อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์ซ่อมบ้ารุงเทศบาลเมืองสัตหีบหมู่ท่ี

 6 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

กองช่าง รายได้จัดเก็บเอง 0

14. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 45/2 

(บ้านเลขท่ี 35/18)หมู่ท่ี 3 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
กองช่าง เงินอุดหนุนท่ัวไป 77,000.00

15. ปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อระบายน้้าบริเวณซอยสัตหีบ

สุขุมวิท 5(ซอยข้าวเลือดหมู) หมู่ท่ี 4 ต.สัตหีบอ.สัตหีบ        

  จ.ชลบุรี

กองช่าง เงินอุดหนุนท่ัวไป 1,800,000.00

16. ติดต้ังตะแกรงดักขยะ บริเวณปากท่อระบายน้้าในเขต

เทศบาลเมืองสัตหีบ
กองช่าง รายได้จัดเก็บเอง 60,000.00

17. ติดต้ังโคมไฟถนนแบบโคม LED ขนาด 100 วัตต์ 

บริเวณถนนเทศบาล 7
กองช่าง เงินอุดหนุนท่ัวไป 500,000.00

18. ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างป้ายบอกช่ือซอยแบบโคม LED 

พลังงานแสงอาทิตย์บริเวณภายในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ
กองช่าง รายได้จัดเก็บเอง 0

19. ปรับปรุงระบบระบายน้้า บริเวณถนนเทศบาล 3 หมู่ท่ี 2

 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
กองช่าง เงินอุดหนุนท่ัวไป 35,000.00

20. ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าถนนรอบหนองตะเคียนและ

ก่อสร้างสะพานข้ามคลองเช่ือมทางเท้าพร้อมราวกันตก หมู่ท่ี

 2 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

กองช่าง รายได้จัดเก็บเอง 2,200,000.00

21. ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 9

 (ซอยบุญเจริญ) หมู่ท่ี 4 ต.สัตหีบอ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
กองช่าง เงินอุดหนุนท่ัวไป 660,000.00

22. ก่อสร้างรางระบายน้้ารูปตัวยูพร้อมฝาปิดบริเวณซอย    

  สัตหีบสุขุมวิท 109/4 หมู่ท่ี 7 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ      

  จ.ชลบุรี

กองช่าง เงินอุดหนุนท่ัวไป 210,000.00

23. ก่อสร้างรางระบายน้้ารูปตัวยูพร้อมฝาปิดบริเวณซอย    

  สัตหีบสุขุมวิท 109/6 หมู่ท่ี 7ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ       

  จ.ชลบุรี

กองช่าง เงินอุดหนุนท่ัวไป 95,000.00
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24. ก่อสร้างประติมากรรมรูปจ้าลองประภาคารพร้อมติดต้ัง

ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณวงเวียนถนนรอบหนองตะเคียน
กองช่าง รายได้จัดเก็บเอง 2,000,000.00

25. วางท่อระบายน้้าพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. บริเวณซอยสัตหีบ

สุขุมวิท 99(ซอยเขาหมอน) แยกขวา ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ

 จ.ชลบุรี

กองช่าง เงินอุดหนุนท่ัวไป 1,602,000.00

26. ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานเทียบเรือเทศบาลเมืองสัตหีบ 

ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
กองช่าง เงินอุดหนุนท่ัวไป 1,500,000.00

27. ก่อสร้างรางระบายน้้ารูปตัวยู บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท

 47 (ซอยรัตนวิจิตร) ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
กองช่าง เงินอุดหนุนท่ัวไป 1,770,200.00

28. ขยายไหล่ทางถนน ค.ส.ล. ซอยสมุทรล้อมและแยกขวา 

ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
กองช่าง เงินอุดหนุนท่ัวไป 450,000.00

29. ปรับปรุงระบบระบายน้้าซอยสัตหีบสุขุมวิท 21           

   (ซ.สมาคม)แยกขวาบ้านลุงเสวก ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ         

   จ.ชลบุรี

กองช่าง เงินอุดหนุนท่ัวไป 100,000.00

30. วางท่อระบายน้้าพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. บริเวณซอยตรง

ข้ามธนาคารกสิกรไทย ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
กองช่าง เงินอุดหนุนท่ัวไป 260,000.00

31. ซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. บริเวณซอยต้นข่อย ต.สัตหีบ

 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
กองช่าง เงินอุดหนุนท่ัวไป 40,000.00

32. โครงการติดต้ังสัญญาณไฟจราจรแบบกระพริบพลังงาน

แสงอาทิตย์พร้อมติดต้ังป้ายจราจรภายในเขตเทศบาลเมือง

สัตหีบ

กองช่าง รายได้จัดเก็บเอง 127,000.00

33. โครงการปรับปรุงถนน บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 75     

   (ซอยลุงโพธ์ิ) แยกขวา
กองช่าง เงินอุดหนุนท่ัวไป 530,000.00

34. โครงการปรับปรุงถนน บริเวณถนนเทศบาล 2/1 กองช่าง เงินอุดหนุนท่ัวไป 300,000.00

35. โครงการจ้างออกแบบอาคารโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมือง    

   สัตหีบ
กองช่าง รายได้จัดเก็บเอง 0
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36. ซ่อมแซมและต่อเติมห้องน้้า-ห้องส้วมบริเวณช้ันล่าง

อาคารบ้านพักพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลเมือง     

  สัตหีบ ศูนย์ซ่อมบ้ารุง หมู่ท่ี 6 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

กองช่าง เงินอุดหนุนท่ัวไป 450,000.00

37. ติดต้ังช้ันวางและกล่องเอนกประสงค์ส้าหรับงานไฟฟ้า

และโยธาบริเวณอาคารศูนย์ซ่อมบ้ารุงเทศบาลเมืองสัตหีบ
กองช่าง เงินอุดหนุนท่ัวไป 300,000.00

38. ติดต้ังผนังกันแดดบริเวณอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์ซ่อม

บ้ารุงเทศบาลเมืองสัตหีบ
กองช่าง รายได้จัดเก็บเอง 420,000.00

39. ก่อสร้างถังเก็บน้้า ค.ส.ล. บริเวณประปาถังแชมเปญ 

ศูนย์ซ่อมบ้ารุงเทศบาลเมืองสัตหีบ
กองช่าง เงินอุดหนุนท่ัวไป 400,000.00

40. ก่อสร้างรางระบายน้้ารูปตัวยู บริเวณถนนรอบหนอง

ตะเคียน ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
กองช่าง เงินอุดหนุนท่ัวไป 500,000.00

41. ก่อสร้างรางระบายน้้ารูปตัวยูพร้อมฝาปิด บริเวณซอย   

  สัตหีบสุขุมวิท 109/2 หมู่ท่ี 7 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ      

  จ.ชลบุรี

กองช่าง เงินอุดหนุนท่ัวไป 120,000.00

42. จ้างเหมาท้าและติดต้ังต้นคริสต์มาสประดับด้วยไฟ LED

 สีชมพู ความสูง 6.00 ม. ส้าหรับติดต้ังเพ่ือประดับงาน

เทศกาลปีใหม่2562 บริเวณแยก ก.ม.1

กองช่าง รายได้จัดเก็บเอง 54,000.00

43. ติดต้ังโคมไฟถนนแบบโคมLED ขนาด 50 วัตต์ บริเวณ

ถนนเทศบาล 3
กองช่าง เงินอุดหนุนท่ัวไป 495,000.00

44. ติดต้ังระบบจ่ายไฟฟ้าแรงต้่าและติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ือ

รองรับการติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้าบริเวณชายหาดดงตาล      

  สัตหีบ

กองช่าง รายได้จัดเก็บเอง 107,000.00

45. โครงการติดต้ังระบบแสงสว่างบริเวณอาคาร

อเนกประสงค์ศูนย์ซ่อมบ้ารุงหมู่ท่ี 6 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ       

 จ.ชลบุรี

กองช่าง รายได้จัดเก็บเอง 300,000.00

46. โครงการอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุข

เก่า/ใหม่
กองสาธารณสุขฯ รายได้จัดเก็บเอง 545,800.00

47. โครงการอบรมและศึกษาดูงานผู้สูงอายุ กองสาธารณสุขฯ รายได้จัดเก็บเอง 560,000.00

การพัฒนาคุณภาพชีวิต รณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด
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48. ค่าจ้างครูฝึกสอนออกก้าลังกาย(แอโรบิค, ไทเก๊ก,ลีลาศ 

ฯลฯ)
กองสาธารณสุขฯ รายได้จัดเก็บเอง 220,000.00

49. โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ี กองสาธารณสุขฯ รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00

50. โครงการอบรมฟ้ืนฟูพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร

สาธารณสุข เก่า / ใหม่
กองสาธารณสุขฯ รายได้จัดเก็บเอง 220,000.00

51. โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ กองสาธารณสุขฯ รายได้จัดเก็บเอง 400,000.00

52. โครงการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยในโรงเรียน กองสาธารณสุขฯ รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00

53. โครงการส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กและการวางแผน

ครอบครัว
กองสาธารณสุขฯ รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00

54. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการใช้สมุนไพร กองสาธารณสุขฯ รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00

55. โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจ้าวัน กองสาธารณสุขฯ รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00

56. โครงการรณรงค์วันเอดส์โลก กองสาธารณสุขฯ รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00

57. โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน กองสาธารณสุขฯ รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00

58. โครงการฝึกอบรมการรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์ กองสาธารณสุขฯ รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00

59. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก กองสาธารณสุขฯ รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00

60. โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผู้ประกอบการ กองสาธารณสุขฯ รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00

61. โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน กองสาธารณสุขฯ รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00

62. โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน โรงเรียน และวัด กองสาธารณสุขฯ รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00

63. โครงการเยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติด กองสาธารณสุขฯ รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00

64. โครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก ส้านักปลัดเทศบาลฯ รายได้จัดเก็บเอง 20,000.00

65. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้น้าชุมชน กองสวัสดิการสังคม รายได้จัดเก็บเอง 620,000.00

66. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือสร้างเศรษฐกิจ

ชุมชน
กองสวัสดิการสังคม รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00

67. โครงการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับเยาวชนและ

ประชาชน
กองสวัสดิการสังคม รายได้จัดเก็บเอง 191,389.00

68. โครงการส้ารวจข้อมูล จปฐ.ชุมชนในเขตเทศบาล กองสวัสดิการสังคม รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00

69. โครงการประกวดกิจกรรมชุมชนดีเด่น กองสวัสดิการสังคม รายได้จัดเก็บเอง 200,000.00
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70. โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมือง

สัตหีบ
กองสวัสดิการสังคม รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00

71. โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย

และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
กองสวัสดิการสังคม รายได้จัดเก็บเอง 200,000.00

72. โครงการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี กองสวัสดิการสังคม รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00

73. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการใน

ชุมชน
กองสวัสดิการสังคม รายได้จัดเก็บเอง 200,000.00

74. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาสทางสังคม กองสวัสดิการสังคม รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00

75. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน กองสวัสดิการสังคม รายได้จัดเก็บเอง 560,000.00

76. โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ กองสวัสดิการสังคม เงินอุดหนุนท่ัวไป 23,500,000.00

77. โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่

คนพิการหรือทุพพลภาพ
กองสวัสดิการสังคม เงินอุดหนุนท่ัวไป 5,000,000.00

78. โครงการจัดสวัสดิการเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพผู้ป่วย

โรคเอดส์(เบ้ียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์)
กองสวัสดิการสังคม เงินอุดหนุนท่ัวไป 350,000.00

79. อุดหนุนส้านักงานจังหวัดชลบุรี โครงการเพ่ิมศักยภาพ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์อ้านวยการ

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จ.ชลบุรี

ส้านักปลัดเทศบาลฯ รายได้จัดเก็บเอง 130,000.00

80. อุดหนุนส้านักงานเหล่ากาชาด จ.ชลบุรี เพ่ือสนับสนุน

กิจกรรมเหล่ากาชาด จ.ชลบุรี
ส้านักปลัดเทศบาลฯ รายได้จัดเก็บเอง 130,000.00

81. ค่าส้ารวจข้อมูลจ้านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ตาม

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
กองสาธารณสุขฯ เงินอุดหนุนท่ัวไป 5,000.00

82. อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนตามโครงการตรวจสุขภาพ

เคล่ือนท่ีตามแนวทางพระราชด้าริด้านสาธารณสุข ประจ้าปี

งบประมาณ2561

กองสาธารณสุขฯ เงินอุดหนุนท่ัวไป 300,000.00

83. โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทา      

  สาธารณภัย
ส้านักปลัดเทศบาลฯ รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00

84. โครงการเยาวชนรุ่นใหม่รักและใส่ใจส่ิงแวดล้อมชายฝ่ัง

ทะเล
กองสาธารณสุขฯ รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00

การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและการจัดการชายฝ่ังแบบบูรณาการ
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85. โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพน้้า กองสาธารณสุขฯ รายได้จัดเก็บเอง 150,000.00

86. โครงการบริหารจัดการขยะระดับชุมชน/โรงเรียน กองสาธารณสุขฯ รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00

87. โครงการเทศบาลสะอาด สดใส ใส่ใจส่ิงแวดล้อม กองสาธารณสุขฯ รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00

88. โครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บ ขนถ่ายและฝังกลบ

ขยะมูลฝอย ประจ้าปี2562
กองสาธารณสุขฯ รายได้จัดเก็บเอง 4,880,000.00

89. โครงการเมืองสะอาดคนในชาติมีสุข กองสาธารณสุขฯ รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00

90. โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมหน้าบ้านน่ามอง กองสวัสดิการสังคม รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00

91. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน"จังหวัด

สะอาด"ของเทศบาลเมืองสัตหีบ
กองสาธารณสุขฯ รายได้จัดเก็บเอง 220,000.00

92. โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม(นม) กองการศึกษา 4,432,000.00

93. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านสัตหีบ กองการศึกษา เงินอุดหนุนท่ัวไป 2,332,000.00

94. โครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

เทศบาลเมืองสัตหีบ
กองการศึกษา 1,378,600.00

95. โครงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาการด้านต่างๆ ของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองสัตหีบ
กองการศึกษา รายได้จัดเก็บเอง 200,000.00

96. โครงการอบรมสัมมนาครู และบุคลากรทางการศึกษา กองการศึกษา รายได้จัดเก็บเอง 200,000.00

97. โครงการฝึกทักษะด้านกีฬา กองการศึกษา รายได้จัดเก็บเอง 0

98. โครงการค่ายเยาวชนเทศบาลเมืองสัตหีบ กองการศึกษา รายได้จัดเก็บเอง 200,000.00

99. โครงการจัดกิจกรรมลานคนรักดนตรี กองการศึกษา รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00

100. โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชน กองการศึกษา รายได้จัดเก็บเอง 750,000.00

101. โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอ่ืน กองการศึกษา รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00

102. โครงการอุ่นกาย อุ่นใจ สร้างสายใยครอบครัว กองสวัสดิการสังคม รายได้จัดเก็บเอง 230,000.00

103. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ กองการศึกษา รายได้จัดเก็บเอง 300,000.00

104. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ กองการศึกษา รายได้จัดเก็บเอง 291,500.00

105. โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน กองการศึกษา รายได้จัดเก็บเอง 93,815.00

106. โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา กองการศึกษา รายได้จัดเก็บเอง 250,000.00

107. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง กองการศึกษา รายได้จัดเก็บเอง 680,700.00

108. โครงการจัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย กองการศึกษา รายได้จัดเก็บเอง 198,000.00

การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน
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109. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและงานส้าคัญอ่ืนๆ ส้านักปลัดเทศบาล รายได้จัดเก็บเอง 320,000.00

110. อุดหนุนอ้าเภอสัตหีบ ตามโครงการจัดงานรัฐพิธีของ

อ้าเภอสัตหีบ ประจ้าปี 2562
ส้านักปลัดเทศบาล รายได้จัดเก็บเอง 30,000.00

111. โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวชิราลงกณบิดนทรเทพวรางกูร
ส้านักปลัดเทศบาล รายได้จัดเก็บเอง 200,000.00

112. โครงการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 12 

สิงหามหาราชินี
ส้านักปลัดเทศบาล รายได้จัดเก็บเอง 19,000.00

113. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลบ้าน

เตาถ่าน
กองการศึกษา เงินอุดหนุนท่ัวไป 3,808,000.00

114. อุดหนุนโรงเรียนบ้านสัตหีบ ตามโครงการจัดค่าย

ภาษาอังกฤษส้าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3, 5 และ

มัธยมศึกษาปีท่ี 2

กองการศึกษา รายได้จัดเก็บเอง 50,400.00

115. อุดหนุนโรงเรียนบ้านสัตหีบ ตามโครงการวิทยากร

ภายนอกสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารรองรับ EEC 

ตลอดปีการศึกษา

กองการศึกษา รายได้จัดเก็บเอง 85,200.00

116. โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันยา

เสพติดและป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอก

สถานศึกษา

กองการศึกษา เงินอุดหนุนท่ัวไป 200,000.00

117. โครงการส่งเสริมการพัฒนาภาษาต่างประเทศสู่

อาเซียนให้แก่เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลเมือง     

สัตหีบ

กองการศึกษา รายได้จัดเก็บเอง 0

118. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนและ

ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ
กองการศึกษา รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00

119. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

(ค่าหนังสือ)
กองการศึกษา เงินอุดหนุนท่ัวไป 45,200.00

120. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

(ค่าอุปกรณ์การเรียน)
กองการศึกษา เงินอุดหนุนท่ัวไป 45,200.00

121. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

(ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน)
กองการศึกษา เงินอุดหนุนท่ัวไป 67,800.00
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122. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
กองการศึกษา เงินอุดหนุนท่ัวไป 97,180.00

123. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

(ค่าจัดการเรียนการสอน)
กองการศึกษา เงินอุดหนุนท่ัวไป 384,200.00

124. โครงการอุดหนุนจัดงาน เทศกาลกินเจ กองการศึกษา รายได้จัดเก็บเอง 200,000.00

125. โครงการอุดหนุนจัดงาน ประเพณีไหว้พระจันทร์ กองการศึกษา รายได้จัดเก็บเอง 150,000.00

126. โครงการเทศบาลเคล่ือนท่ี กองสวัสดิการสังคม รายได้จัดเก็บเอง 200,000.00

127. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการชุมชน กองสวัสดิการสังคม รายได้จัดเก็บเอง 200,000.00

128. โครงการจัดเวทีประชาคมเคล่ือนท่ี กองสวัสดิการสังคม รายได้จัดเก็บเอง 150,000.00

129. ค่าใช้จ่ายในการจัดท้าส่ือเพ่ือการประชาสัมพันธ์
กองวิชาการและ

แผนงาน
รายได้จัดเก็บเอง 150,000.00

130. โครงการจัดท้ารายงานผลการปฏิบัติราชการเทศบาล

เมืองสัตหีบ

กองวิชาการและ

แผนงาน
รายได้จัดเก็บเอง 200,000.00

131. โครงการจัดท้าปฏิทินเพ่ือการประชาสัมพันธ์
กองวิชาการและ

แผนงาน
รายได้จัดเก็บเอง 180,000.00

132. โครงการอบรมและศึกษาดูงานเทศบาลเมืองสัตหีบ ส้านักปลัดเทศบาล รายได้จัดเก็บเอง 500,000.00

133. โครงการจัดงานวันเทศบาล ส้านักปลัดเทศบาล รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00

134. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ส้านักปลัดเทศบาล รายได้จัดเก็บเอง 237,925.00

135. โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วง

เทศกาลวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
ส้านักปลัดเทศบาล รายได้จัดเก็บเอง 200,000.00

136. โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านการป้องกันและ

ระงับอัคคีภัยให้แก่เยาวชนในสถานศึกษา
ส้านักปลัดเทศบาล รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00

137. โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านการป้องกันและ

ระงับอัคคีภัยให้แก่ชุมชน หน่วยงานราชการ และสถาน

ประกอบการ

ส้านักปลัดเทศบาล รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00

138. โครงการอบรมและให้ความรู้ผู้ประกอบการค้า ส้านักปลัดเทศบาล รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00

การพัฒนาระบบบริหาร ส่งเสริมความรู้ด้านระเบียบกฎหมาย และการมีส่วนร่วมในการบริหารงานและการบริการ

ประชาชนท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน
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139. โครงการจัดเอกสารเผยแพร่รณรงค์การช้าระภาษีและ

ป้ายประชาสัมพันธ์การช้าระภาษี
กองคลัง รายได้จัดเก็บเอง 40,000.00

140. โครงการปรับข้อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ของกองคลังงานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
กองคลัง รายได้จัดเก็บเอง 120,000.00

141. ค่าจ้างเหมาบริการผู้ดูแล/ท้าความสะอาดบริเวณหน้า

อาคารส้านักงานหน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

และโรงจอดรถเทศบาลเมืองสัตหีบ

กองคลัง รายได้จัดเก็บเอง 80,000.00

142. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความ

ปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ
ส้านักปลัดเทศบาล รายได้จัดเก็บเอง 25,000.00

143. โครงการจัดท้าเอกสารคู่มือทะเบียนราษฎร เพ่ือ

ประชาชนใช้ในการติดต่องานทะเบียนราษฎร
ส้านักปลัดเทศบาล รายได้จัดเก็บเอง 0

144. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายเก่ียวกับการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้แก่คณะผู้บริหาร, 

สมาชิกสภาเทศบาล, พนักงานเทศบาล, ประชาชน และ

เยาวชนในเขตเทศบาล

กองวิชาการและ

แผนงาน
รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00

145. โครงการจัดท้าวารสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์ประจ้าปี
กองวิชาการและ

แผนงาน
รายได้จัดเก็บเอง 180,000.00

146. อุดหนุนส้านักทะเบียนอ้าเภอสัตหีบตามโครงการ

พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนส้านักทะเบียนอ้าเภอ

สัตหีบ ประจ้าปี 2562

ส้านักปลัดเทศบาล รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00

147. อุดหนุนอ้าเภอสัตหีบ ตามโครงการรับเสด็จพระบรม

วงศานุวงศ์ ประจ้าปี 2562
ส้านักปลัดเทศบาล รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00

148. ติดต้ังระบบปรับอากาศรวมอุปกรณ์บริเวณส้านักงาน

และอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมือง     

  สัตหีบ หมู่ท่ี2 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

กองช่าง รายได้จัดเก็บเอง 0



ช่ือโครงการ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ แหล่งท่ีมา
งบตามเทศ

บัญญัติ

149. โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพทางด้าน

ภาษาอังกฤษส้าหรับผู้บริหารส่วนท้องถ่ิน สมาชิกสภา

เทศบาลและบุคลากรของเทศบาลเมืองสัตหีบ ประจ้าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562

ส้านักปลัดเทศบาล รายได้จัดเก็บเอง 0

83,886,709.00รวม



ระยะเวลา วงเงินตามสัญญา

ด าเนินงาน (บาท)

(วัน)

1. ขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หรือ

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ภายในเขตเทศบาล
1 32/2562 20/7/2562 45 493,600.00

2. จ้างเหมาท้าความสะอาดท่อระบายน ้าใน

เขตเทศบาลเมืองสัตหีบ
1 36/2562 5/7/2562 90 828,180.00

3. ขุดลอกคลองสาธารณะประโยชน์ในพื นท่ี

เทศบาลเมืองสัตหีบ(เสนอโดยชุมชนทุกชุมชน)
1 43/2562 10/8/2562 60 689,900.00

4. ติดตั งป้ายช่ือซอยในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ 1 16/2562 6/3/2562 30 100,000.00

5. โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวในเขต

เทศบาลเมืองสัตหีบ
1 2460/2562 7/9/2562 1 49,200.00

6. วางท่อระบายน ้าพร้อมบ่อพักบริเวณถนน

เทศบาล 10เทศบาลเมืองสัตหีบ
1 33/2562 20/7/2562 60 745,000.00

7. ติดตั งสัญญาณไฟจราจรแบบกระพริบ

พลังงานแสงอาทิตย์ภายในเขตเทศบาลเมือง

สัตหีบ

1 14/2562 6/3/2562 45 470,000.00

9. ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรซอยสัตหีบ

สุขุมวิท 89 (ซอยบ้ารุงศิษย์)หมู่ท่ี 6  ต.สัตหีบ 

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

1 21/2562 4/4/2562 30 707,000.00

10. ดาดคลองสาธารณประโยชน์บริเวณล้า

ห้วยในซอยสมุทรล้อมหมู่ท่ี 3 ต.สัตหีบ        

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

1 27/2562 7/6/2562 45 500,000.00

11. วางท่อระบายน ้าพร้อมบ่อพักและ      

ตแกรงดักน ้า บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 99 ก
1 45/2562 27/8/2562 60 140,000.00

8. ซ่อมแซมผิวจราจรถนน บริเวณถนน

เทศบาล 10 (ถนนเลียบชายทะเล)หมู่ท่ี 2     

 ต.สัตหีบ   อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

1 17/2562 13/3/2562 60 500,000.00

การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

2) รายงานโครงการท่ีลงนามในสัญญา ปี 2562  เทศบาลเมืองสัตหีบ

ช่ือโครงการ คู่สัญญา วันท่ีเร่ิมสัญญา



ระยะเวลา วงเงินตามสัญญา

ด าเนินงาน (บาท)

(วัน)

ช่ือโครงการ คู่สัญญา วันท่ีเร่ิมสัญญา

12. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยสัตหีบ

สุขุมวิท 45/2 (บ้านเลขท่ี 35/18)หมู่ท่ี 3      

 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

1 24/2562 24/5/2562 30 76,000.00

13. ติดตั งตะแกรงดักขยะ บริเวณปากท่อ

ระบายน ้าในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ
1 25/2562 24/5/2562 30 57,000.00

14. ติดตั งโคมไฟถนนแบบโคม LED ขนาด 

100 วัตต์ บริเวณถนนเทศบาล 7
1 11/2562 7/12/2561 45 494,000.00

15. ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าถนนรอบหนอง

ตะเคียนและก่อสร้างสะพานข้ามคลองเช่ือม

ทางเท้าพร้อมราวกันตก หมู่ท่ี 2 ต.สัตหีบ     

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

1 44/2562 24/8/2562 90 2,200,000.00

16. ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร บริเวณซอย

สัตหีบสุขุมวิท 9 (ซอยบุญเจริญ) หมู่ท่ี 4     

ต.สัตหีบอ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

1 37/2562 26/7/2562 30 599,000.00

17. ก่อสร้างรางระบายน ้ารูปตัวยูพร้อมฝาปิด

บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 109/4 หมู่ท่ี 7    

ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

1 47/2562 27/8/2562 60 210,000.00

18. ก่อสร้างรางระบายน ้ารูปตัวยูพร้อมฝาปิด

บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 109/6 หมู่ท่ี 7    

ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

1 48/2562 27/8/2562 45 95,000.00

19. วางท่อระบายน ้าพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. 

บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 99(ซอยเขาหมอน) 

แยกขวา ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

1 42/2562 10/8/2562 90 1,340,000.00

20. ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานเทียบเรือ

เทศบาลเมืองสัตหีบ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ        

จ.ชลบุรี

1 50/2562 31/8/2562 120 1,290,000.00



ระยะเวลา วงเงินตามสัญญา

ด าเนินงาน (บาท)

(วัน)

ช่ือโครงการ คู่สัญญา วันท่ีเร่ิมสัญญา

21. ก่อสร้างรางระบายน ้ารูปตัวยู บริเวณซอย

สัตหีบสุขุมวิท 47 (ซอยรัตนวิจิตร)    ต.สัตหีบ

 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

1 49/2562 31/8/2562 120 1,675,000.00

22. ขยายไหล่ทางถนน ค.ส.ล. ซอยสมุทรล้อม

และแยกขวา ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
1 08/2562 7/12/2561 75 449,500.00

23. ปรับปรุงระบบระบายน ้าซอยสัตหีบ

สุขุมวิท 21(ซ.สมาคม)แยกขวาบ้านลุงเสวก   

 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

1 30/2562 14/6/2562 120 84,000.00

24. วางท่อระบายน ้าพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. 

บริเวณซอยตรงข้ามธนาคารกสิกรไทย         

ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

1 29/2562 14/6/2562 60 234,700.00

25. ซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. บริเวณซอยต้น

ข่อย ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
1 09/2562 7/12/2561 45 40,000.00

26. โครงการติดตั งสัญญาณไฟจราจรแบบ

กระพริบพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั งป้าย

จราจรภายในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ

1 15/2562 6/3/2562 45 127,000.00

27. โครงการปรับปรุงถนน บริเวณซอยสัตหีบ

สุขุมวิท 75(ซอยลุงโพธ์ิ) แยกขวา
1 34/2562 20/7/2562 30 530,000.00

28. โครงการปรับปรุงถนน บริเวณถนน

เทศบาล 2/1
1 18/2562 26/3/2562 30 300,000.00

29. ซ่อมแซมและต่อเติมห้องน ้า-ห้องส้วม

บริเวณชั นล่างอาคารบ้านพักพนักงานเทศบาล

และลูกจ้างเทศบาลเมืองสัตหีบ ศูนย์ซ่อมบ้ารุง

 หมู่ท่ี 6 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

1 38/2562 26/7/2562 60 450,000.00

30. ติดตั งชั นวางและกล่องเอนกประสงค์

ส้าหรับงานไฟฟ้าและโยธาบริเวณอาคารศูนย์

ซ่อมบ้ารุงเทศบาลเมืองสัตหีบ

1 41/2562 1/8/2562 45 300,000.00



ระยะเวลา วงเงินตามสัญญา

ด าเนินงาน (บาท)

(วัน)

ช่ือโครงการ คู่สัญญา วันท่ีเร่ิมสัญญา

31. ติดตั งผนังกันแดดบริเวณอาคาร

อเนกประสงค์ ศูนย์ซ่อมบ้ารุงเทศบาลเมือง  

สัตหีบ

1 31/2562 14/6/2562 45 420,000.00

32. ก่อสร้างถังเก็บน ้า ค.ส.ล. บริเวณประปา

ถังแชมเปญ ศูนย์ซ่อมบ้ารุงเทศบาลเมืองสัตหีบ
1 40/2562 1/8/2562 90 400,000.00

33. ก่อสร้างรางระบายน ้ารูปตัวยู บริเวณถนน

รอบหนองตะเคียน ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
1 28/2562 14/6/2562 60 487,000.00

34. ก่อสร้างรางระบายน ้ารูปตัวยูพร้อมฝาปิด

 บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 109/2 หมู่ท่ี 7     

ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

1 46/2562 27/8/2562 60 120,000.00

35. ติดตั งโคมไฟถนนแบบโคมLED ขนาด 50 

วัตต์ บริเวณถนนเทศบาล 3
1 10/2562 7/12/2561 45 495,000.00

36. ติดตั งระบบจ่ายไฟฟ้าแรงต้่าและติดตั ง

อุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ือรองรับการติดตั งหม้อแปลง

ไฟฟ้าบริเวณชายหาดดงตาล      สัตหีบ

1  /2562 30/5/2562 30 106,123.65

37. โครงการอบรมและศึกษาดูงาน

อาสาสมัครสาธารณสุขเก่า/ใหม่
1 559/2562 7/12/2561 30 339,320.00

2 374/2562 19/12/2561 1 3,000.00

3 376/2562 19/12/2561 1 600

4 519/2562 25/12/2561 1 52,500.00

5 528/2562 25/12/2561 1 52,500.00

6 530/2562 25/12/2561 1 52,500.00

38. โครงการอบรมและศึกษาดูงานผู้สูงอายุ 1 711/2562 30/1/2562 1 600

2 712/2562 30/1/2562 1 1,500.00

3 734/2562 30/1/2562 1 2,420.00

การพัฒนาคุณภาพชีวิต รณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด



ระยะเวลา วงเงินตามสัญญา

ด าเนินงาน (บาท)

(วัน)

ช่ือโครงการ คู่สัญญา วันท่ีเร่ิมสัญญา

4 768/2562 7/2/2562 1 29,000.00

5 769/2562 7/2/2562 1 29,000.00

6 770/2562 7/2/2562 1 29,000.00

7 771/2562 7/2/2562 1 29,000.00

8 772/2562 7/2/2562 1 29,000.00

9 853/2562 20/2/2562 1 325,960.00

39. ค่าจ้างครูฝึกสอนออกก้าลังกาย(แอโรบิค, 

ไทเก๊ก,ลีลาศ ฯลฯ)
1 508/2562 1/11/2561 30 18,000.00

40. โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ี 1 1118/2562 28/3/2562 1 8,000.00

2 1119/2562 28/3/2562 1 600

3 1127/2562 4/4/2562 1 7,895.00

4 1292/2562 1/5/2562 1 3,150.00

41. โครงการอบรมฟ้ืนฟูพัฒนาศักยภาพ

อาสาสมัครสาธารณสุข เก่า / ใหม่
1 509/2562 11/12/2561 7 1,200.00

2 510/2562 3/12/2561 7 14,700.00

3 887/2562 5/2/2562 7 1,200.00

4 890/2562 8/5/2562 7 14,700.00

5 76/2562 19/10/2561 1 1,200.00

6 77/2562 19/10/2561 1 14,700.00

7 61/2562 19/10/2561 1 1,200.00

8 244/2562 19/11/2561 1 12,600.00

42. โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 1 888/2562 1/2/2562 7 1,200.00

2 889/2562 1/2/2562 7 29,400.00

3 78/2562 19/10/2561 1 1,200.00

4 79/2562 19/10/2561 1 29,400.00

5 80/2561 19/10/2561 1 1,200.00

6 221/2562 15/11/2561 1 25,200.00

7 222/2562 15/11/2561 1 1,200.00



ระยะเวลา วงเงินตามสัญญา

ด าเนินงาน (บาท)

(วัน)

ช่ือโครงการ คู่สัญญา วันท่ีเร่ิมสัญญา

8 375/2561 19/12/2561 1 29,400.00

9 377/2561 19/12/2561 1 1,200.00

10 601/2562 1/1/2562 1 29,400.00

11 602/2562 21/1/2562 1 1,200.00

12 1008/2562 5/3/2562 1 29,400.00

13 1010/2562 5/3/2562 1 1,200.00

14 1237/2562 24/4/2562 1 1,200.00

15 1240/2562 24/4/2562 1 8,050.00

16 1404/2562 21/5/2562 1 1,200.00

17 1406/2562 21/5/2562 1 29,400.00

18 1878/2562 3/7/2562 1 29,400.00

19 2095/2562 9/8/2562 1 10,000.00

20 2114/2562 20/8/2562 1 1,200.00

21 2157/2562 26/8/2562 1 29,400.00

22 2335/2562 6/9/2562 1 29,400.00

23 2336/2562 6/9/2562 1 1,200.00

24 1236/2562 24/4/2562 1 29,400.00

43. โครงการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยใน

โรงเรียน
1 1755/2562 4/7/2562 1 22,099.78

2 04/07/2562 4/7/2562 1 600

3 1992/2562 2/8/2562 1 600

4 1993/2562 2/8/2562 1 6,050.00

5 1994/2562 2/8/2562 1 13,200.00

6 1995/2562 2/8/2562 1 7,200.00

44. โครงการส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กและ

การวางแผนครอบครัว
1 1688/2562 25/6/2562 1 5,700.00

2 1689/2562 25/6/2562 1 750

3 1690/2562 25/6/2562 1 16,000.00



ระยะเวลา วงเงินตามสัญญา

ด าเนินงาน (บาท)

(วัน)

ช่ือโครงการ คู่สัญญา วันท่ีเร่ิมสัญญา

4 1733/2562 3/7/2562 1 2,400.00

5 1737/2562 3/7/2562 1 10,000.00

6 1738/2562 3/7/2562 1 8,400.00

45. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการ

ใช้สมุนไพร
1 2238/2562 9/9/2562 1 14,000.00

2 2239/2562 9/9/2562 1 600

3 2240/2562 9/9/2562 1 7,660.00

4 2241/2562 9/9/2562 1 5,500.00

5 2242/2562 9/9/2562 1 3,000.00

46. โครงการรณรงค์วันเอดส์โลก 1 511/2562 23/11/2561 7 9,120.00

2 512/2562 24/12/2561 1 7,000.00

3 513/2562 24/12/2561 1 10,000.00

47. โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน 1 1830/2562 18/7/2562 1 9,400.00

2 1831/2562 18/7/2562 1 600

48. โครงการฝึกอบรมการรณรงค์ต่อต้านโรค

เอดส์
1 1517/2562 10/6/2562 1 11,350.00

2 1527/2562 11/6/2562 1 4,675.00

3 1528/2562 11/6/2562 1 8,000.00

4 1576/2562 13/6/2562 1 1,200.00

5 1577/2562 13/6/2562 1 1,800.00

49. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค

ไข้เลือดออก
1 1990/2562 2/8/2562 1 600

2 1991/2562 2/8/2562 1 49,400.00

50. โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารให้แก่

ผู้ประกอบการ
1 1579/2562 13/6/2562 1 20,000.00

2 1602/2562 8/6/2562 1 4,600.00

3 1603/2562 8/6/2562 1 2,750.00



ระยะเวลา วงเงินตามสัญญา

ด าเนินงาน (บาท)

(วัน)

ช่ือโครงการ คู่สัญญา วันท่ีเร่ิมสัญญา

4 1604/2562 8/6/2562 1 6,250.00

5 1605/2562 8/6/2562 1 3,000.00

51. โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อใน

ชุมชน
1 2223/2562 27/8/2562 1 2,750.00

2 2224/2562 27/8/2562 1 32,000.00

3 2225/2562 27/8/2562 1 600

4 2226/2562 27/8/2562 1 5,200.00

5 2237/2562 9/9/2562 1 7,000.00

6 2243/2562 9/9/2562 1 2,400.00

52. โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน 

โรงเรียน และวัด
1 1116/2562 8/3/2562 1 83,200.00

2 1117/2562 28/3/2562 1 1,200.00

3 1184/2562 22/4/2562 1 5,400.00

4 1239/2562 24/4/2562 1 10,200.00

53. โครงการเยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติด 1 1734/2562 3/7/2562 1 9,625.00

2 1735/2562 3/7/2562 1 8,000.00

3 1736/2562 3/7/2562 1 600

4 1828/2562 10/10/2562 1 6,125.00

5 1829/2562 18/7/2562 1 5,400.00

54. โครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก 1 1711/2562 28/6/2562 1 1,600.00

2 1718/2562 28/6/2562 1 500

3 1721/2562 28/6/2562 1 1,125.00

55. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ

ผู้น้าชุมชน
1 1305/2562 2/5/2562 1 4,500.00

2 1306/2562 2/5/2562 1 405

3 1417/2562 23/5/2562 1 17,010.00

4 1465/2562 28/5/2562 1 272,000.00



ระยะเวลา วงเงินตามสัญญา

ด าเนินงาน (บาท)

(วัน)

ช่ือโครงการ คู่สัญญา วันท่ีเร่ิมสัญญา

56. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือ

สร้างเศรษฐกิจชุมชน
1 175/2562 3/11/2561 1 7,460.00

2 780/2562 12/2/2562 1 7,460.00

3 1757/2562 4/7/2562 1 7,460.00

57. โครงการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับ

เยาวชนและประชาชน
1 158/2562 31/10/2561 1 9,000.00

2 46/2562 19/10/2561 1 35,184.00

3 47/2562 19/10/2561 1 627

4 517/2562 24/12/2561 1 10,800.00

58. โครงการส้ารวจข้อมูล จปฐ.ชุมชนในเขต

เทศบาล
1 --/2562 11/7/2562 1 48,884.00

59. โครงการประกวดกิจกรรมชุมชนดีเด่น 1 2325/2562 13/9/2562 1 35,000.00

60. โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน

เทศบาลเมืองสัตหีบ
1 893/2562 17/1/2562 3 13,125.00

61. โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครัวผู้

มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
1 1987/2562 2/8/2562 1 103,250.00

2 2072/2562 13/8/2562 1 21,000.00

3 2073/2562 13/8/2562 1 20,000.00

4 2326/2562 13/9/2562 1 7,300.00

62. โครงการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี 1 1691/2562 25/6/2562 1 405

2 1832/2562 18/7/2562 1 21,000.00

3 1833/2562 8/7/2562 1 3,000.00

63. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของคนพิการในชุมชน
1 552/2562 3/1/2562 5 7,000.00

64. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 1 --/2562 29/8/2562 1 408,960.00

65. โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่

ผู้สูงอายุ
1 549/2562 3/1/2562 5 1,796,500.00

2 43/2562 12/10/2561 1 1,803,300.00



ระยะเวลา วงเงินตามสัญญา

ด าเนินงาน (บาท)

(วัน)

ช่ือโครงการ คู่สัญญา วันท่ีเร่ิมสัญญา

3 170/2562 7/11/2561 1 1,801,500.00

4 358/2562 6/12/2561 1 1,799,500.00

5 589/2562 21/1/2562 1 1,200.00

6 765/2562 7/2/2562 1 1,795,500.00

7 944/2562 7/3/2562 1 1,800.00

8 945/2562 7/3/2562 1 500

9 946/2562 7/3/2562 1 1,796,200.00

10 1136/2562 9/4/2562 1 1,797,200.00

11 1331/2562 7/5/2562 1 1,794,400.00

12 1514/2562 6/6/2562 1 1,788,400.00

13 1751/2562 3/7/2562 1 1,787,600.00

14 2000/2562 5/8/2562 1 1,789,700.00

15 2232/2562 9/9/2562 1 1,789,300.00

66. โครงการสนับสนุนการเสริมสร้าง

สวัสดิการทางสังคมแก่คนพิการหรือทุพพลภาพ
1 548/2562 3/1/2562 5 232,800.00

2 42/2562 12/10/2561 1 231,200.00

3 357/2562 6/12/2561 1 231,200.00

4 169/2562 7/11/2561 1 230,400.00

5 764/2562 7/2/2562 1 232,800.00

6 948/2562 7/3/2562 1 237,600.00

7 1134/2562 9/4/2562 1 240,800.00

8 1329/2562 7/5/2562 1 238,400.00

9 1513/2562 6/6/2562 1 240,000.00

10 1750/2562 3/7/2562 1 242,400.00

11 1998/2562 5/8/2562 1 245,600.00

12 2231/2562 9/9/2562 1 250,400.00



ระยะเวลา วงเงินตามสัญญา

ด าเนินงาน (บาท)

(วัน)

ช่ือโครงการ คู่สัญญา วันท่ีเร่ิมสัญญา

67. โครงการจัดสวัสดิการเงินสงเคราะห์เพ่ือ

การยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์(เบี ยยังชีพผู้ป่วยโรค

เอดส์)

1 547/2562 7/1/2562 5 16,500.00

2 41/2562 12/10/2561 1 16,500.00
3 171/2562 7/11/2561 1 16,500.00
4 356/2562 6/12/2561 1 16,500.00
5 763/2562 7/2/2562 1 17,000.00

6 947/2562 7/3/2562 1 17,500.00

7 1135/2562 9/4/2562 1 17,500.00
8 1330/2562 7/5/2562 1 17,500.00
9 1512/2562 6/6/2562 1 17,500.00

10 1749/2562 3/7/2562 1 17,500.00
11 1999/2562 5/8/2562 1 17,500.00
12 2230/2562 9/9/2562 1 18,000.00

68. อุดหนุนส้านักงานจังหวัดชลบุรี โครงการ

เพ่ิมศักยภาพป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ

ติดของศูนย์อ้านวยการป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด จ.ชลบุรี

1 597/2562 21/1/2562 1 130,000.00

69. อุดหนุนส้านักงานเหล่ากาชาด  จ.ชลบุรี 

เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาด จ.ชลบุรี
1 596/2562 21/1/2562 1 130,000.00

70. อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนตาม

โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ีตามแนวทาง

พระราชด้าริด้านสาธารณสุข ประจ้าปี

งบประมาณ2562

1 1726/2562 2/7/2562 1 300,000.00

71. โครงการเยาวชนรุ่นใหม่รักและใส่ใจ

ส่ิงแวดล้อมชายฝ่ังทะเล
1 2067/2562 22/7/2562 30 16,250.00

การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและการจัดการชายฝ่ังแบบบูรณาการ



ระยะเวลา วงเงินตามสัญญา

ด าเนินงาน (บาท)

(วัน)

ช่ือโครงการ คู่สัญญา วันท่ีเร่ิมสัญญา

2 1873/2562 22/7/2562 1 600

3 1874/2562 22/7/2562 1 4,925.00

4 2017/2562 7/8/2562 1 5,000.00

5 2018/2562 7/8/2562 1 5,000.00

6 2019/2562 7/8/2562 1 11,900.00

72. โครงการติดตามตรวจสอบและ

ประเมินผลคุณภาพน ้า
1 1580/2562 13/4/2562 1 9,000.00

2 2405/2562 20/9/2562 1 134,500.00

73. โครงการบริหารจัดการขยะระดับชุมชน/

โรงเรียน
1 891/2562 12/2/2562 1 600

2 892/2562 13/2/2562 2 15,000.00

74. โครงการเทศบาลสะอาด สดใส ใส่ใจ

ส่ิงแวดล้อม
1 1235/2562 24/4/2562 1 23,150.00

75. โครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บ ขนถ่าย

และฝังกลบขยะมูลฝอย ประจ้าปี2562
1 1/2562 1/10/2561 30 500,000.00

2 5/2562 6/11/2561 300 3,800,000.00

76. โครงการเมืองสะอาดคนในชาติมีสุข 1 829/2562 14/2/2562 1 20,820.00

2 830/2562 14/2/2562 1 4,900.00

3 927/2562 4/3/2562 1 54,000.00

4 936/2562 5/3/2562 1 10,800.00

5 937/2562 5/3/2562 1 5,600.00

77. โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมหน้าบ้าน

น่ามอง
1 1758/2562 4/7/2562 1 6,480.00

2 1979/2562 2/8/2562 1 5,025.00

3 2028/2562 13/8/2562 1 61,180.00

78. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน"

จังหวัดสะอาด"ของเทศบาลเมืองสัตหีบ
1 349/2562 27/11/2561 7 600

2 350/2562 27/11/2561 7 2,000.00



ระยะเวลา วงเงินตามสัญญา

ด าเนินงาน (บาท)

(วัน)

ช่ือโครงการ คู่สัญญา วันท่ีเร่ิมสัญญา

79. โครงการจัดซื ออาหารเสริม(นม) 1 1391/2562 16/5/2562 1 1,762,690.56

2 1777/2562 5/7/2562 1 192,794.28

3 2217/2562 27/8/2562 1 853,803.24

4 2453/2562 4/9/2562 1 578,382.84

80. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียน

บ้านสัตหีบ
1 178/2562 3/11/2561 1 583,000.00

2 738/2562 1/2/2562 1 583,000.00

3 1415/2562 3/5/2562 1 583,000.00

4 2255/2562 9/9/2562 1 583,000.00

81. โครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองสัตหีบ
1 130/2562 29/10/2561 1 194,360.00

2 371/2562 29/10/2561 1 99,440.00

3 766/2562 7/2/2562 1 306,360.00

4 1308/2562 2/5/2562 1 295,240.00

82. โครงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาการด้าน

ต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล

เมืองสัตหีบ

1 272/2562 22/11/2561 1 4,610.00

2 372/2562 9/12/2561 1 450

3 373/2562 19/12/2561 1 570

4 394/2562 19/12/2561 1 2,100.00

5 518/2562 25/12/2561 1 31,833.00

6 533/2562 26/12/2561 1 990

7 534/2562 26/12/2561 1 2,500.00

8 600/2562 21/1/2562 1 4,560.00

9 925/2562 4/3/2562 1 450

10 926/2562 4/3/2562 1 1,000.00

11 943/2562 5/2/2562 1 21,780.00

การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน



ระยะเวลา วงเงินตามสัญญา

ด าเนินงาน (บาท)

(วัน)

ช่ือโครงการ คู่สัญญา วันท่ีเร่ิมสัญญา

12 954/2562 7/3/2562 1 32,000.00

13 2228/2562 1/8/2562 1 14,400.00

14 2092/2562 9/8/2562 1 4,350.00

15 2093/2562 19/8/2562 1 450

16 2108/2562 20/8/2562 1 450

17 2109/2562 20/8/2562 1 2,100.00

18 2110/2562 20/8/2562 1 780

83. โครงการอบรมสัมมนาครู และบุคลากร

ทางการศึกษา
1 819/2562 15/1/2562 30 103,060.00

2 733/2562 30/1/2562 1 6,000.00

3 739/2562 1/2/2562 1 450

4 997/2562 2/3/2562 1 68,000.00

84. โครงการค่ายเยาวชนเทศบาลเมือง       

สัตหีบ
1 2229/2562 5/8/2562 30 142,800.00

2 2111/2562 20/8/2562 1 600

3 2112/2562 30/8/2562 1 10,085.00

4 2113/2562 30/8/2562 1 24,000.00

85. โครงการจัดกิจกรรมลานคนรักดนตรี 1 5158/2562 24/12/2561 1 10,000.00

2 704/2562 30/1/2562 1 10,000.00

3 929/2562 4/3/2562 1 10,000.00

4 1085/2562 25/3/2562 1 10,000.00

5 1834/2562 18/7/2562 1 10,000.00

6 2094/2562 9/8/2562 1 10,000.00

7 2384/2562 7/9/2562 1 10,000.00

86. โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และ

ประชาชน
1 698/2562 8/1/2562 1 11,400.00

2 603/2562 21/1/2562 1 600

3 655/2562 23/1/2562 1 10,800.00



ระยะเวลา วงเงินตามสัญญา

ด าเนินงาน (บาท)

(วัน)

ช่ือโครงการ คู่สัญญา วันท่ีเร่ิมสัญญา

4 705/2562 30/1/2562 1 2,500.00

5 706/2562 30/1/2562 1 790

6 707/2562 30/1/2562 1 2,500.00

7 97/2562 3/3/2562 1 39,600.00

87. โครงการอุ่นกาย อุ่นใจ สร้างสายใย

ครอบครัว
1 1978/2562 2/8/2562 1 405

2 2151/2562 22/8/2562 1 56,000.00

3 2159/2562 26/8/2562 1 142,800.00

88. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 1 708/2562 30/1/2562 1 10,000.00

2 709/2562 30/1/2562 1 100,000.00

3 710/2562 30/1/2562 1 12,162.00

4 736/2562 30/1/2562 1 30,000.00

5 737/2562 30/1/2562 1 39,990.00

6 740/2562 1/2/2562 1 42,000.00

7 735/2562 30/1/2562 1 60,800.00

8 1005/2562 3/3/2562 1 1,032.00

9 2461/2562 7/9/2562 1 3,978.00

89. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 1 1301/2562 1/5/2562 1 22,708.00

90. โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 1 1246/2562 26/4/2562 1 9,234.00

91. โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา 1 1852/2562 2/7/2562 1 37,500.00

92. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 1 339/2562 15/11/2562 7 3,000.00

2 338/2562 14/11/2561 7 86,060.00

3 340/2561 23/11/2561 1 11,750.00

4 400/2562 21/11/2561 30 129,000.00

5 408/2561 16/11/2561 5 16,200.00

93. โครงการจัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 1 1049/2562 7/2/2562 1 15,000.00



ระยะเวลา วงเงินตามสัญญา

ด าเนินงาน (บาท)

(วัน)

ช่ือโครงการ คู่สัญญา วันท่ีเร่ิมสัญญา

2 959/2562 7/3/2562 1 33,974.00

3 1027/2562 19/3/2562 1 60,950.00

4 1030/2562 19/3/2562 1 88,000.00

94. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและงาน

ส้าคัญอ่ืนๆ
1 405/2562 2/12/2561 2 11,500.00

2 406/2562 3/12/2561 2 26,000.00

3 407/2562 3/12/2561 2 20,250.00

4 567/2562 3/12/2561 2 52,500.00

95. อุดหนุนอ้าเภอสัตหีบ ตามโครงการจัดงาน

รัฐพิธีของอ้าเภอสัตหีบ ประจ้าปี 2562
1 12/2562 1/10/2561 1 30,000.00

96. โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกณบิดนทรเทพว

รางกูร

1 2002/2562 6/8/2562 1 111,350.00

2 2013/2562 7/8/2562 1 4,000.00

3 2025/2562 7/8/2562 1 22,106.00

4 2091/2562 19/8/2562 1 4,575.00

97. โครงการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี
1 2102/2562 20/8/2562 1 12,975.00

2 2103/2562 20/8/2562 1 3,150.00

3 2104/2562 20/8/2562 1 2,500.00

98. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียน

อนุบาลบ้านเตาถ่าน
1 178/2562 13/11/2561 1 952,000.00

2 738/2562 1/2/2562 1 952,000.00

3 1415/2562 3/5/2562 1 952,000.00

4 09/09/2562 9/9/2562 1 952,000.00



ระยะเวลา วงเงินตามสัญญา

ด าเนินงาน (บาท)

(วัน)

ช่ือโครงการ คู่สัญญา วันท่ีเร่ิมสัญญา

99. อุดหนุนโรงเรียนบ้านสัตหีบ ตามโครงการ

จัดค่ายภาษาอังกฤษส้าหรับนักเรียนชั น

ประถมศึกษาปีท่ี 3, 5 และมัธยมศึกษาปีท่ี 2

1 303/2562 6/11/2561 1 50,400.00

100. อุดหนุนโรงเรียนบ้านสัตหีบ ตาม

โครงการวิทยากรภายนอกสอนภาษาอังกฤษ

เพ่ือการส่ือสารรองรับ EEC ตลอดปีการศึกษา

1 304/2562 6/11/2561 1 85,200.00

101. โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพ่ือ

สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและป้องกันยาเสพติด

ในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา

1 1988/2562 4/7/2562 1 123,200.00

2 1881/2562 23/7/2562 1 2,400.00

3 1882/2562 23/7/2562 1 25,000.00

4 1912/2562 30/7/2562 1 26,000.00

102. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่

เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลเมือง   

สัตหีบ

1 2280/2562 11/9/2562 1 6,000.00

2 2281/2562 11/9/2562 1 10,000.00

3 2282/2562 11/9/2562 1 5,000.00

4 2283/2562 11/9/2562 1 900

5 2286/2562 11/9/2562 1 6,000.00

6 2287/2562 11/9/2562 1 6,000.00

103. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

บริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือ)
1 1657/2562 25/6/2562 1 18,000.00

104. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

บริหารสถานศึกษา(ค่าอุปกรณ์การเรียน)
1 1657/2562 25/6/2562 1 18,000.00

105. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

บริหารสถานศึกษา(ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน)
1 1657/2562 25/6/2562 1 27,000.00



ระยะเวลา วงเงินตามสัญญา

ด าเนินงาน (บาท)

(วัน)

ช่ือโครงการ คู่สัญญา วันท่ีเร่ิมสัญญา

106. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

บริหารสถานศึกษา(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
1 1657/2562 25/6/2562 1 38,700.00

107. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

บริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน)
1 371/2562 29/12/2561 1 384,200.00

108. โครงการอุดหนุนจัดงาน เทศกาลกินเจ 1 2263/2562 9/9/2562 1 200,000.00

109. โครงการอุดหนุนจัดงาน ประเพณีไหว้

พระจันทร์
1 2262/2562 9/9/2562 1 150,000.00

110. โครงการเทศบาลเคล่ือนท่ี 1 2074/2562 13/8/2562 1 7,000.00

2 2075/2562 13/8/2562 1 17,000.00

3 2076/2562 13/8/2562 1 2,700.00

4 2077/2562 13/8/2562 1 9,000.00

5 2078/2562 13/8/2562 1 8,100.00

6 2079/2562 13/8/2562 1 1,755.00

7 2115/2562 20/8/2562 1 10,485.00

8 2150/2562 22/8/2562 1 4,800.00

111. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

คณะกรรมการชุมชน
1 224/2562 16/11/2561 1 6,820.00

2 378/2562 19/12/2561 1 627

3 379/2562 19/12/2561 1 28,350.00

4 928/2562 4/3/2562 1 19,635.00

5 1581/2562 13/6/2562 1 19,320.00

6 2327/2562 3/9/2562 1 23,100.00

112. โครงการจัดเวทีประชาคมเคล่ือนท่ี 1 953/2562 7/3/2562 1 5,265.00

2 1026/2562 19/3/2562 1 55,020.00

การพัฒนาระบบบริหาร ส่งเสริมความรู้ด้านระเบียบกฎหมาย และการมีส่วนร่วมในการบริหารงานและการบริการ

ประชาชนท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน



ระยะเวลา วงเงินตามสัญญา

ด าเนินงาน (บาท)

(วัน)

ช่ือโครงการ คู่สัญญา วันท่ีเร่ิมสัญญา

113. ค่าใช้จ่ายในการจัดท้าส่ือเพ่ือการ

ประชาสัมพันธ์
1 551/2562 19/12/2561 7 31,597.50

2 180/2562 15/11/2562 1 7,000.00

3 767/2562 7/2/2562 1 14,625.00

114. โครงการจัดท้ารายงานผลการปฏิบัติ

ราชการเทศบาลเมืองสัตหีบ
1 2099/2562 19/8/2562 1 186,000.00

115. โครงการจัดท้าปฏิทินเพ่ือการ

ประชาสัมพันธ์
1 743/2562 5/2/2562 1 178,200.00

116. โครงการอบรมและศึกษาดูงานเทศบาล

เมืองสัตหีบ
1 1704/2562 28/6/2562 1 171,000.00

2 1515/2562 10/6/2562 1 1,281.00

3 1516/2562 10/6/2562 1 3,000.00

4 1526/2562 11/6/2562 1 12,900.00

5 1595/2562 14/6/2562 1 52,000.00

6 2468/2562 30/9/2562 1 114,200.00

7 2322/2562 13/9/2562 1 4,500.00

8 2323/2562 13/9/2562 1 1,168.00

9 2454/2562 14/9/2562 1 1,540.00

10 2455/2562 14/9/2562 1 64,000.00

117. โครงการจัดงานวันเทศบาล 1 1291/2562 1/5/2562 1 1,750.00

2 1313/2562 3/5/2562 1 718

3 1321/2562 7/5/2562 1 5,400.00

4 1332/2562 7/5/2562 1 450

118. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือน
1 1815/2562 9/7/2562 1 51,600.00

2 1713/2562 28/6/2562 1 1,200.00

3 1713/2562 28/6/2562 1 58,800.00

4 1656/2562 25/6/2562 1 5,950.00



ระยะเวลา วงเงินตามสัญญา

ด าเนินงาน (บาท)

(วัน)

ช่ือโครงการ คู่สัญญา วันท่ีเร่ิมสัญญา

5 1610/2562 18/6/2562 1 3,039.50

6 1609/2562 8/6/2562 1 2,800.00

7 1575/2562 3/6/2562 1 4,600.00

8 1574/2562 13/6/2562 1 10,250.00

119. โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนน ช่วงเทศกาลวันหยุดราชการและ

วันหยุดนักขัตฤกษ์

1 574/2562 27/12/2561 7 23,520.00

2 575/2562 27/12/2561 7 25,200.00

3 573/2562 27/12/2561 7 8,760.00

120. โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านการ

ป้องกันและระงับอัคคีภัยให้แก่เยาวชนใน

สถานศึกษา

1 2014/2562 7/8/2562 1 6,150.00

2 2015/2562 7/8/2562 1 6,360.40

3 2016/2562 7/8/2562 1 67,500.00

4 2026/2562 7/8/2562 1 2,000.00

121. โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านการ

ป้องกันและระงับอัคคีภัยให้แก่ชุมชน 

หน่วยงานราชการ และสถานประกอบการ

1 2105/2562 20/8/2562 1 5,450.00

2 2106/2562 20/8/2562 1 2,800.00

3 2107/2562 20/8/2562 1 6,711.60

4 2143/2562 20/8/2562 1 62,500.00

122. โครงการอบรมและให้ความรู้

ผู้ประกอบการค้า
1 1510/2562 5/6/2562 1 675

2 1520/2562 10/6/2562 1 2,100.00

123. โครงการจัดเอกสารเผยแพร่รณรงค์การ

ช้าระภาษีและป้ายประชาสัมพันธ์การช้าระภาษี
1 546/2562 2/1/2562 5 6,767.00



ระยะเวลา วงเงินตามสัญญา

ด าเนินงาน (บาท)

(วัน)

ช่ือโครงการ คู่สัญญา วันท่ีเร่ิมสัญญา

124. โครงการปรับข้อมูลแผนท่ีภาษีและ

ทะเบียนทรัพย์สินของกองคลังงานแผนท่ีภาษี

และทะเบียนทรัพย์สิน

1 886/2562 15/2/2562 3 6,224.00

125. ค่าจ้างเหมาบริการผู้ดูแล/ท้าความ

สะอาดบริเวณหน้าอาคารส้านักงานหน้า

อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและโรง

จอดรถเทศบาลเมืองสัตหีบ

1 359/2562 1/11/2561 30 6,600.00

2 168/2562 1/10/2561 31 6,300.00

3 545/2562 1/12/2561 31 5,400.00

4 759/2562 1/1/2562 31 6,600.00

5 934/2562 1/2/2562 28 5,700.00

126. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง

ความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ
1 2270/2562 11/9/2562 1 2,100.00

2 2271/2562 11/9/2562 1 712.5

3 2290/2562 27/8/2562 1 3,600.00

127. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย

เก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ให้แก่คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, 

พนักงานเทศบาล, ประชาชน และเยาวชนใน

เขตเทศบาล

1 1825/2562 18/7/2562 1 10,400.00

2 1826/2562 18/7/2562 1 600

3 1827/2562 18/7/2562 1 3,300.00

4 1853/2562 22/7/2562 1 3,600.00

5 1911/2562 30/7/2562 1 13,650.00

128. โครงการจัดท้าวารสารเพ่ือการ

ประชาสัมพันธ์ประจ้าปี
1 1109/2562 7/3/2562 1 36,487.50

2 1668/2562 25/6/2562 1 36,487.50



ระยะเวลา วงเงินตามสัญญา

ด าเนินงาน (บาท)

(วัน)

ช่ือโครงการ คู่สัญญา วันท่ีเร่ิมสัญญา

3 2236/2562 9/9/2562 1 36,487.50

4 2471/2562 30/9/2562 1 36,487.50

129. อุดหนุนส้านักทะเบียนอ้าเภอสัตหีบตาม

โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ

ประชาชนส้านักทะเบียนอ้าเภอสัตหีบ 

ประจ้าปี 2562

1 595/2562 21/1/2562 1 50,000.00

130. อุดหนุนอ้าเภอสัตหีบ ตามโครงการรับ

เสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ ประจ้าปี 2562
1 595/2562 21/1/2562 1 100,000.00

65,947,342.85รวม



1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ครุภัณฑ์

ส านักงาน

เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ให้

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ม.ค.-62

2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์

เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ให้

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ม.ค.-62

3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ครุภัณฑ์

ส านักงาน

เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ให้

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ม.ค.-62

4 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์

เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ให้

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ม.ค.-62

5 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า

และวิทยุ

เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ให้

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
16/2562

6 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์

เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ให้

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ม.ค.-62

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2562 )

  เทศบาลเมืองสัตหีบ

งบประมาณ ช่ือสัญญา/

เลขท่ีสัญญา
เบิกจ่ายลงนามอนุมัติสถานะ

2,500.00 2,500.00
เคร่ืองส ารองไฟ ส าหรับ

คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง
2,500.00

ลงนาม

สัญญาแล้ว
2,500.00

2,450.00 2,450.00

ชุดลูกข่ายเคร่ืองรับ

วิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย

ระบบUHF-FM พร้อมติดต้ัง

500,000.00
ลงนาม

สัญญาแล้ว
500,000.00 481,500.00 481,500.00

เคร่ืองส ารองไฟ 2,500.00
ลงนาม

สัญญาแล้ว
2,500.00

7,000.00 7,000.00

ตู้ไม้แบบ 8 ช่อง จ านวน 2 ตู้ 7,000.00
ลงนาม

สัญญาแล้ว
7,000.00 7,000.00 7,000.00

จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 

800 VA จ านวน 3 เคร่ือง
7,500.00

ลงนาม

สัญญาแล้ว
7,500.00

โซฟา จ านวน 1 ชุด 10,000.00
ลงนาม

สัญญาแล้ว
10,000.00 9,800.00 9,800.00

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2562

ท่ี แผนงาน ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย



งบประมาณ ช่ือสัญญา/

เลขท่ีสัญญา
เบิกจ่ายลงนามอนุมัติสถานะ

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2562

ท่ี แผนงาน ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

7 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์

เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ให้

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

8 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ครุภัณฑ์

ส านักงาน

เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ให้

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
เม.ย.-62

9 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ครุภัณฑ์

ยานพาหนะ

และขนส่ง

เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ให้

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ต.ค.-62

10 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์

เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ให้

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

11 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์

เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ให้

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

12 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ครุภัณฑ์

ยานพาหนะ

และขนส่ง

เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ให้

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
พ.ย.-62

13 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ครุภัณฑ์

ส านักงาน

เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ให้

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ม.ค.-62

ท างานเหล็ก ขนาด 3.5 และขน

จัดซ้ือโต๊ะฟุต จ านวน 2 ตัว าด 5

 ฟุต จ านวน 1 ตัว

25,000.00
ลงนาม

สัญญาแล้ว
25,000.00 20,300.00 20,300.00

จัดซ้ือรถบรรทุก(ดีเซล) 814,000.00
ลงนาม

สัญญาแล้ว
814,000.00

จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟส าหรับ

คอมพิวเตอร์ จ านวน 3 เคร่ือง
5,600.00

ในแผน (ราย

การผ.01 - ผ.

06)

จัดซ้ือเคร่ืองสแกนเอกสาร 

จ านวน 1 เคร่ือง
140,000.00

ในแผน (ราย

การผ.01 - ผ.

06)

ไม่ได้น ามาต้ังไว้ในเทศบัญญัติ

ไม่ได้น ามาต้ังไว้ในเทศบัญญัติ

813,500.00 813,500.00

จัดซ้ือรถบรรทุก(ดีเซล) 814,000.00
ลงนาม

สัญญาแล้ว
814,000.00 813,500.00 813,500.00

121,400.00 121,400.00

เคร่ืองปรับอากาศชนิดต้ังพ้ืนหรือ

ชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 

จ านวน 2 เคร่ือง

121,400.00
ลงนาม

สัญญาแล้ว
121,400.00

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ พร้อม

อุปกรณ์ จ านวน 2 ชุด
29,000.00

ในแผน (ราย

การผ.01 - ผ.

06)

ไม่ได้น ามาต้ังไว้ในเทศบัญญัติ



งบประมาณ ช่ือสัญญา/

เลขท่ีสัญญา
เบิกจ่ายลงนามอนุมัติสถานะ

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2562

ท่ี แผนงาน ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

14 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ครุภัณฑ์

ส านักงาน

เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ให้

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ม.ค.-62

15 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า

และวิทยุ

เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ให้

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
22/2562

16 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์

เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ให้

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

17 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ครุภัณฑ์

ส านักงาน

เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ให้

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ม.ค.-62

18 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ครุภัณฑ์

ส านักงาน

เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ให้

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ม.ค.-62

19 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ครุภัณฑ์

ส านักงาน

เพือจัดหาครุภัณฑ์ให้

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
เม.ย.-62

20 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ครุภัณฑ์

ยานพาหนะ

และขนส่ง

เพือจัดหาครุภัณฑ์ให้

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ธ.ค.-62

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ 

พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 3 ชุด
60,000.00

ในแผน (ราย

การผ.01 - ผ.

06)

ไม่ได้น ามาต้ังไว้ในเทศบัญญัติ

60,700.00 60,700.00

รถบรรทุก(ดีเซล) 814,000.00
ลงนาม

สัญญาแล้ว
814,000.00 813,500.00 813,500.00

เคร่ืองปรับอากาศขนาด36,000 

บีทียู พร้อมติดต้ัง จ านวน 1 เคร่ือง
60,700.00

ลงนาม

สัญญาแล้ว
60,700.00

เก้าอ้ีขาเหล็กบุนวมมีพนักพิง 4,500.00
ลงนาม

สัญญาแล้ว
4,500.00 4,500.00 4,500.00

เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 5 ตัว 22,500.00
ลงนาม

สัญญาแล้ว
22,500.00 16,500.00 16,500.00

3,960.00 3,960.00

จัดซ้ือเคร่ืองเสียงติดรถยนต์ 

พร้อมติดต้ัง จ านวน 1 เคร่ือง
150,000.00

ลงนาม

สัญญาแล้ว
150,000.00 148,516.00 148,516.00

จัดซ้ือโทรศัพท์ส านักงาน จ านวน

 4 เคร่ือง
4,000.00

ลงนาม

สัญญาแล้ว
4,000.00



งบประมาณ ช่ือสัญญา/

เลขท่ีสัญญา
เบิกจ่ายลงนามอนุมัติสถานะ

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2562

ท่ี แผนงาน ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

21 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์

เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ให้

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ม.ค.-62

22 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์

เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ให้

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ม.ค.-62

23 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์

เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ให้

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ม.ค.-62

24 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ครุภัณฑ์

ส านักงาน

เพือจัดหาครุภัณฑ์ให้

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ก.ค.-62

25 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ครุภัณฑ์

ส านักงาน

เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ให้

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ม.ค.-62

26 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า

และวิทยุ

เพือจัดหาครุภัณฑ์ให้

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
22/2562

27 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์

เพือจัดหาครุภัณฑ์ให้

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ม.ค.-62

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบ

ฉีดหมึก(Inkjet)
7,900.00

ลงนาม

สัญญาแล้ว
7,900.00 7,800.00 7,800.00

50,000.00 50,000.00

เคร่ืองเสียงติดรถยนต์พร้อมติดต้ัง 150,000.00
ลงนาม

สัญญาแล้ว
150,000.00 148,515.00 148,516.00

เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 

(ขาว - ด า)
50,000.00

ลงนาม

สัญญาแล้ว
50,000.00

3,200.00 3,200.00

เก้าอ้ีส านักงาน แบบมีพนักพิงสูง 

จ านวน 2 ตัว
10,000.00

ลงนาม

สัญญาแล้ว
10,000.00 6,800.00 6,800.00

เคร่ืองสแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บ

เอกสารท่ัวไป
3,200.00

ลงนาม

สัญญาแล้ว
3,200.00

30,000.00 30,000.00

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet 

Printer)
7,100.00

ลงนาม

สัญญาแล้ว
7,100.00 7,000.00 7,000.00

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ 

ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี2 

พร้อมติดต้ัง จ านวน 1 เคร่ือง

30,000.00
ลงนาม

สัญญาแล้ว
30,000.00



งบประมาณ ช่ือสัญญา/

เลขท่ีสัญญา
เบิกจ่ายลงนามอนุมัติสถานะ

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2562

ท่ี แผนงาน ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

28 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์

เพือจัดหาครุภัณฑ์ให้

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ม.ค.-62

29 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์

เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ให้

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ม.ค.-62

30 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ครุภัณฑ์

ส านักงาน

เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ให้

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
2219/2562

31 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์

เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ให้

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ก.พ.-62

32 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์

เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ให้

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ก.พ.-62

33 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ครุภัณฑ์

ส านักงาน

เพือจัดหาครุภัณฑ์ให้

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ม.ค.-62

34 แผนงานงานรักษาความสงบ
ครุภัณฑ์เคร่ือง

ดับเพลิง

เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ให้

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
เม.ย.-6257,994.00 57,994.00สายดับเพลิง จ านวน 6 เส้น 100,000.00

ลงนาม

สัญญาแล้ว
100,000.00

2,600.00 2,600.00

ช้ันไม้แบบ 3 ช้ัน จ านวน 1 หลัง 2,000.00
ลงนาม

สัญญาแล้ว
2,000.00 1,950.00 1,950.00

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ

LED ขาวด า จ านวน 1 เคร่ือง
2,600.00

ลงนาม

สัญญาแล้ว
2,600.00

6,300.00 6,300.00

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะพร้อม

อุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด
30,000.00

ลงนาม

สัญญาแล้ว
30,000.00 30,000.00 30,000.00

จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 2 ตัว 6,300.00
ลงนาม

สัญญาแล้ว
6,300.00

20,900.00 20,900.00

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบ

ฉีดหมึก(Inkjet) จ านวน 1 เคร่ือง
7,900.00

ลงนาม

สัญญาแล้ว
7,900.00 7,800.00 7,800.00

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงาน

ประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง
21,000.00

ลงนาม

สัญญาแล้ว
21,000.00



งบประมาณ ช่ือสัญญา/

เลขท่ีสัญญา
เบิกจ่ายลงนามอนุมัติสถานะ

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2562

ท่ี แผนงาน ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

35 แผนงานงานรักษาความสงบ
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า

และวิทยุ

เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ให้

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
มิ.ย.-62

36 แผนงานงานรักษาความสงบ
ครุภัณฑ์

ส านักงาน

เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ให้

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
มี.ค.-62

37 แผนงานงานรักษาความสงบ
ครุภัณฑ์

ส านักงาน

เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ให้

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
1121/2562

38 แผนงานงานรักษาความสงบ
ครุภัณฑ์

ส านักงาน

เพือจัดหาครุภัณฑ์ให้

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
1121/2562

39 แผนงานงานรักษาความสงบ
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า

และวิทยุ

เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ให้

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
พ.ค.-62

40 แผนงานงานรักษาความสงบ
ครุภัณฑ์เคร่ือง

ดับเพลิง

เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ให้

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
1968/2562

41 แผนงานการศึกษา
ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์

เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ให้

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ม.ค.-62

94,160.00 94,160.00

เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA 

จ านวน 2 เคร่ือง
5,000.00

ลงนาม

สัญญาแล้ว
5,000.00 4,900.00 4,900.00

ชุดรอกหนีไฟ พร้อมอุปกรณ์ครบ

ชุด
100,000.00

ลงนาม

สัญญาแล้ว
100,000.00

7,900.00 7,900.00

สัญญาณไฟวับวาบและ

สัญญาณเสียงฉุกเฉินพร้อมล าโพง
60,000.00

ลงนาม

สัญญาแล้ว
60,000.00 60,000.00 60,000.00

ตู้เหล็กแบบ 4 ล้ินชัก 7,900.00
ลงนาม

สัญญาแล้ว
7,900.00

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 2 ตู้ 11,000.00
ลงนาม

สัญญาแล้ว
11,000.00 11,000.00 11,000.00

42,600.00 42,600.00

เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 25,000

 บีทียู พร้อมติดต้ัง จ านวน 1 

เคร่ือง

42,600.00
ลงนาม

สัญญาแล้ว
42,600.00

กล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ 

พร้อมติดต้ังภายในเขตเทศบาล
500,000.00

ลงนาม

สัญญาแล้ว
500,000.00 499,600.00 499,600.00



งบประมาณ ช่ือสัญญา/

เลขท่ีสัญญา
เบิกจ่ายลงนามอนุมัติสถานะ

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2562

ท่ี แผนงาน ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

42 แผนงานการศึกษา
ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์

เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ให้

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ม.ค.-62

43 แผนงานการศึกษา
ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์

เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ให้

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ม.ค.-62

44 แผนงานการศึกษา
ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์

เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ให้

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ม.ค.-62

45 แผนงานการศึกษา
ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์

เพือจัดหาครุภัณฑ์ให้

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ม.ค.-62

46 แผนงานสาธารณสุข
ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์

เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ให้

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ม.ค.-62

47 แผนงานสาธารณสุข
ครุภัณฑ์

ส านักงาน

เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ให้

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
มี.ค.-62

5,900.00 5,900.00

เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 3 ตัว 9,000.00
ลงนาม

สัญญาแล้ว
9,000.00 9,000.00 9,000.00

เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 1 kVA 5,900.00
ลงนาม

สัญญาแล้ว
5,900.00

เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA 

จ านวน 4 เคร่ือง (งานระดับก่อน

วัยเรียนฯ)

10,000.00
ลงนาม

สัญญาแล้ว
9,800.00 9,800.00 9,800.00

120,000.00 120,000.00

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน

ประมวลผลแบบท่ี 2 ( จอภาพ

ขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ านวน

 4 เคร่ือง (งานระดับก่อนวัยเรียน

ฯ)

120,000.00
ลงนาม

สัญญาแล้ว
120,000.00

7,000.00 7,000.00

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน

ประมวลผลแบบท่ี 2 (จอภาพ

ขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)

30,000.00
ลงนาม

สัญญาแล้ว
30,000.00 30,000.00 30,000.00

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet 

Printer)
7,100.00

ลงนาม

สัญญาแล้ว
7,000.00



งบประมาณ ช่ือสัญญา/

เลขท่ีสัญญา
เบิกจ่ายลงนามอนุมัติสถานะ

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2562

ท่ี แผนงาน ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

48 แผนงานสาธารณสุข
ครุภัณฑ์

ส านักงาน

เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ให้

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

49 แผนงานสาธารณสุข

ครุภัณฑ์

ยานพาหนะ

และขนส่ง

เพือจัดหาครุภัณฑ์ให้

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
21/2562

50 แผนงานสาธารณสุข
ครุภัณฑ์

ส านักงาน

เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ให้

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
มี.ค.-62

51 แผนงานสาธารณสุข
ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์

เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ให้

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ม.ค.-62

52 แผนงานเคหะและชุมชน

ครุภัณฑ์

ยานพาหนะ

และขนส่ง

เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ให้

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
20/2562

53 แผนงานเคหะและชุมชน
ครุภัณฑ์

ส านักงาน

เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ให้

เพียงพอต่อการใช้งาน

54
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน

ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์

เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ให้

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ม.ค.-62

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน

ประมวลผลแบบท่ี 2 (จอภาพ

ขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)

30,000.00
ลงนาม

สัญญาแล้ว
30,000.00 30,000.00 30,000.00

2,400,000.00 2,320,000.00

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 

จ านวน 15 เคร่ือง พร้อมติดต้ัง
633,000.00

อนุมัติ

งบประมาณ
633,000.00 0 0

รถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัด

ท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
2,400,000.00

ลงนาม

สัญญาแล้ว
2,400,000.00

37,500.00 37,500.00

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน

ประมวลผลแบบท่ี 2 (จอภาพ

ขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)

30,000.00
ลงนาม

สัญญาแล้ว
30,000.00 30,000.00 30,000.00

โต๊ะพับอเนกประสงค์ จ านวน 15

 ตัว
37,500.00

ลงนาม

สัญญาแล้ว
37,500.00

0 0

รถพยาบาล (รถตู้) 2,000,000.00
ลงนาม

สัญญาแล้ว
2,000,000.00 19,975,000.00 19,975,000.00

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 

12000 บีทียู จ านวน 1 เคร่ือง
24,200.00

อนุมัติ

งบประมาณ
24,200.00



งบประมาณ ช่ือสัญญา/

เลขท่ีสัญญา
เบิกจ่ายลงนามอนุมัติสถานะ

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2562

ท่ี แผนงาน ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

55
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน

ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์

เพือจัดหาครุภัณฑ์ให้

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ม.ค.-62

56
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน

ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์

เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ให้

เพียงพอต่อการใช้งาน
2252/2562

57
แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา
ครุภัณฑ์ส ารวจ

เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ให้

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
มิ.ย.-62

58
แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา
ครุภัณฑ์ส ารวจ

เพือจัดหาครุภัณฑ์ให้

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
มิ.ย.-62

59
แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ให้

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
15/2562

60
แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา

ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์

เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ให้

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ม.ค.-62

61
แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา
ครุภัณฑ์ส ารวจ

เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ให้

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
มิ.ย.-622,200.00 2,200.00เทปวัดระยะทาง 2,200.00

ลงนาม

สัญญาแล้ว
2,200.00

485,000.00 485,000.00

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ก 

ส าหรับงานประมวลผล
21,000.00

ลงนาม

สัญญาแล้ว
21,000.00 20,900.00 20,900.00

รถบดไหล่ทาง 485,000.00
ลงนาม

สัญญาแล้ว
485,000.00

8,000.00 8,000.00

เคร่ืองวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์ 25,000.00
ลงนาม

สัญญาแล้ว
25,000.00 25,000.00 25,000.00

ล้อวัดระยะทาง 8,000.00
ลงนาม

สัญญาแล้ว
8,000.00

2,450.00 2,450.00

เคร่ืองอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์

 (Smart Card Reader)
3,000.00

ลงนาม

สัญญาแล้ว
3,000.00 2,100.00 2,100.00

เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA 2,500.00
ลงนาม

สัญญาแล้ว
2,500.00



งบประมาณ ช่ือสัญญา/

เลขท่ีสัญญา
เบิกจ่ายลงนามอนุมัติสถานะ

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2562

ท่ี แผนงาน ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

62
แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา

ครุภัณฑ์

ส านักงาน

เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ให้

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ก.พ.-62

63
แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา

ครุภัณฑ์

ส านักงาน

เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ให้

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
265/2562

อยู่ระหว่างด าเนินการ 2

                =                  

93.65

96.61

โครงการท่ีต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ยังด าเนินการไม่เสร็จส้ิน

1.จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 24,200 บาท            (ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ คร้ังท่ี 10) กองสาธารณสุข

2.จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 15 เคร่ือง พร้อมติดต้ัง เป็นเงิน 633,000 บาท                  (ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ คร้ังท่ี 13)   กองช่าง

คิดเป็นร้อยละของการด าเนินงาน = 57x100

= รายการ

คิดเป็นร้อยละของการน าโครงการในแผนมาจัดท างบประมาณ = 59x100

ด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว = 57 รายการ

อนุมัติงบประมาณ = 59 รายการ

บัญชีครุภัณฑ์ในปีงบประมาณ 2562 = 63 รายการ

เก้าอ้ีส านักงาน แบบมีพนักพิง 3,300.00
ลงนาม

สัญญาแล้ว
3,300.00

โต๊ะเหล็กส านักงาน ขนาด 5 ฟุต 10,000.00
ลงนาม

สัญญาแล้ว
10,000.00 8,500.00 8,500.00

2,900.00 2,900.00

63

59



 

3) รายการกันเงินรายจ่ายค้างจ่าย กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กันเงินไว้เบิกจ่ายใน  
    ปีงบประมาณ พ.ศ.2563         

        
ล ำดับที ่ โครงกำร งบประมำณ หน่วยงำน หมำยเหตุ        

       
1 โครงการก่อสร้างประติมากรรมรูปจ าลองประภาคารพร้อม 2,000,000 กองช่าง          

  ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณวงเวียนถนนรอบหนองตะเคียน              
                 
2 โครงการติดตั้งระบบแสงสว่าง บรเิวณอาคารอเนกประสงค ์ 300,000 กองช่าง          
  ศูนย์ซ่อมบ ารุง หมู่ที ่6  ต.สตัหีบ  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุร ี              
                 

3 ปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อระบายน้ า บริเวณซอยสตัหีบ สุขุมวิท 5 1,800,000 กองช่าง          
  (ซอยข้าวเลือดหมู) หมู่ท่ี 4  ต.สัตหีบ  อ.สัตหีบ  จ.ชลบรุ ี              
                 

  รวม 4,100,000            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4) โครงการท่ียกเลิกไม่ด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ล าดับท่ี โครงการ งบประมาณ หน่วยงาน หมายเหตุ

1 ซ่อมแซมบ่ารับและฝาบ่อพักบริเวณถนนและซอยในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ 700,000  กองช่าง

2 ก่อสร้างรางระบายน  ารูปตัวยูพร้อมฝาปิดบริเวณรอบอาคารอเนกประสงค์ -        กองช่าง โอนไปตั งจ่าย

ศูนย์ซ่อมบ ารุงเทศบาลเมืองสัตหีบ หมู่ท่ี 6 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี รายการใหม่

3 ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างป้ายบอกช่ือซอยแบบโคม LED พลังงานแสงอาทิตย์ -        กองช่าง โอนไปตั งจ่าย

บริเวณภายในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ รายการใหม่

4 ปรับปรุงระบบระบายน  า บริเวณถนนเทศบาล 3 หมู่ท่ี 2 ต.สัตหีบ 35,000   กองช่าง

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

5 โครงการจ้างออกแบบอาคารโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองสัตหีบ -        กองช่าง โอนไปตั งจ่าย

รายการใหม่

6 จ้างเหมาท าและติดตั งต้นคริสมาสต์ประดับด้วยไฟ LED สีชมพู ความสูง 54,000   กองช่าง

6.00 ม. ส าหรับติดตั งเพ่ือประดับงานเทศกาลปีใหม่ 2562 บริเวณแยก ก.ม.1

7 ติดตั งระบบปรับอากาศรวมอุปกรณ์บริเวณส านักงานและอาคารป้องกัน -        กองช่าง โอนไปตั งจ่าย

และบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองสัตหีบ หมู่ท่ี 2 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ รายการใหม่

จ.ชลบุรี

8 โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 100,000  ส านักปลัดฯ

9 โครงการจัดท าเอกสารคู่มือทะเบียนราษฎร -        ส านักปลัดฯ โอนไปตั งจ่าย

รายการใหม่

10 โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริหาร -        ส านักปลัดฯ โอนไปตั งจ่าย

ท้องถ่ิน สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลเมืองสัตหีบ รายการใหม่

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

11 โครงการส่งเสริมการพัฒนาภาษาต่างประเทศสู่อาเซียนให้แก่เยาวชน -        กองการศึกษา โอนไปตั งจ่าย

และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ รายการใหม่

12 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอ่ืน 30,000   กองการศึกษา

13 โครงการฝึกทักษะด้านกีฬา -        กองการศึกษา โอนไปตั งจ่าย

รายการใหม่

14 โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจ าวัน 20,000   กองสาธารณสุขฯ

15 ค่าส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 5,000     กองสาธารณสุขฯ

คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

16 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 30,000   กองสวัสดิการฯ

รวม 974,000  



2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสัตหีบก าหนดกรอบและ

แนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 

            1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสัตหีบ 
            2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลในภาพรวม 
            3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรีเมือง
สัตหีบ เพ่ือให้นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบเสนอสภาเทศบาลเมืองสัตหีบภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองสัตหีบ 
 1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริงใน
เทศบาลเมืองสัตหีบมาปฏิบัติงาน 
 1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่
เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
 1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผล
ที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสัตหีบซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ 
ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
 1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้ เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด
เป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
 ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้องวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมของเทศบาลเมืองสัตหีบทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึง   อ าเภอสัตหีบและ
จังหวัดชลบุรีด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัด
เดียวกัน  

 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสัตหีบก าหนดระเบียบ วิธีใน
การติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
 2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
           1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
           2) เครื่องมือ  
           3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 



 2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
            1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
            2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท า
ไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) หรือ
วัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลเมืองสัตหีบเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้
โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 

1.4 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสัตหีบก าหนดเครื่องมือที่

ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

 4.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล เพ่ือดูระดับ
การเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ  การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดใน
การทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการ
ก่อสร้างถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง
ประจ าปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 
 4.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 
(informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
 4.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสัตหีบใชก้าร
สังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสัตหีบมีการบันทึกการสังเกต แนวทางใน
การสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการ
สังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มี
กิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct 
observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาล
เมืองสัตหีบ  
 4.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  ทัศนคติ  
ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสัตหีบ จะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 



 4.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองสัตหีบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.5 แบบส าหรับการติดตามและประเมินผล 
     - แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองสัตหีบ 

ค าชี้แจง       เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลของเทศบาลเมืองสัตหีบ โดยจะท า

การประเมิน และ รายงานทุกๆครั้ง หลังจากเทศบาลเมืองสัตหีบได้ประกาศใช้แผนพัฒนาแล้ว 
ประเด็นการประเมิน มีการด าเนินการ ไม่มีการด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   

4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

7. มีการรวบรวมข้อมูลและปญัหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   

8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   

9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น   

10. มีการก าหนดวิสยัทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

ของท้องถิ่น 

  

11. มีการก าหนดวิสยัทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น   

12. มีการก าหนดจดุมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   

13. มีการก าหนดเป้าหมายการพฒันาท้องถิ่น   

14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   

16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น   

17. มีการจัดท าบัญชีกลุม่โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น   



ประเด็นการประเมิน มีการด าเนินการ ไม่มีการด าเนินงาน 

ส่วนที่ 3 การติดตามและประเมินผลแผน   

18. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   

19. มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   

20. มีการประชุมคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   

21. มีการรายงานสรุปผลการประเมิน เสนอผู้บริหาร   

22. มีการเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และสภาเทศบาล   

23. มีการประกาศผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณให้ประชาชนทราบ   

 
- แบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)    
  ของเทศบาลเมืองสัตหีบ  
  

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 
   3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
   3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
   3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
   3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
   3.5 กลยุทธ์ (5) 
   3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
   3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
   3.8 แผนงาน (5) 
   3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
 
 
 
 



 
 

- แบบการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
          ของเทศบาลเมืองสัตหีบ 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ   10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย  60 
   5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ  (5) 
   5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  (5) 
   5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  (5) 
   5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (5) 
   5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
         ฉบับที่ 12 (5) 
   5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 
   5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  (5) 
   5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลัก 
          ประชารัฐ 

(5) 

   5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ)  (5) 
   5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) 
   5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ  (5) 
   5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5) 

รวมคะแนน  100 

    
    

 
 
 
 
 
 



 
- แบบท่ี 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

ภาพรวม 
วัตถุประสงค์ของแบบ 
- เพื่อใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานของ          
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

     ประโยชน ์  
      -   เป็นเครื่องมือของเทศบาลในการน าไปใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร 

องค ์ประกอบของแบบ      แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นในภาพรวมประกอบไปด้วยเนื้อหาที่ส าคัญ 2 ส่วนคือ 

         ส ่วนที่1 ข ้อมูลทั่วไป 
- เพศ       -  อาชีพหลัก 
- อายุ       -  การศึกษา 

         ส ่วนที่ 2 ความพึงพอใจต ่อผลการด าเนินงานขององค ์กรปกครองส  วนท ้องถิ่นในภาพรวม 
1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 
2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 
3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 
4) การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 
5) ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปญัหา 
8) การแก้ไขปญัหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 



แบบที่ 3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 
 

 

แบบท่ี 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร  
ปกครองส ่วนท ้องถิ่นในภาพรวม 

 
ค าชี้แจง : แบบท่ี 3/2 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครอง 
สว่นท้องถิ่นในภาพรวม โดยก าหนดให้ มีการเก็บขอ้มลูปลีะ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1. เพศ (1) ชาย (2) หญิง   

2. อาย ุ (1) ต่ ากว่า 20 ป ี (2) 20 – 30 ปี  (3) 31 – 40 ปี  

  (4) 41 – 50 ปี  (5) 51 – 60 ปี  (6) มากกว่า 60 ป ี 

3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

  (4) ปริญญาตร ี (5) สูงกว่าปริญญาตร ี (6) อื่น ๆ 

4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ (2) เอกชน/รัฐวิสาหกจิ (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 

  (4) รับจ้าง (5) นักเรียนนักศึกษา (6) เกษตรกร 

      
               
     (7) 

อื่น
ระบุ)..............................................
....................    

         ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
         ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 

 ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม ่พอใจ 

1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนรว่มในโครงการ / กิจกรรม    

2) มีการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการกิจกรรม    

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเป็นในโครงการ /
กิจกรรม    

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ต่อ
สาธารณะ    

5) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / 
กิจกรรม    

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    

7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปญัหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

   
   

8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน    

9) ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    

 



 
 
 

 
 

 

ส่วนที่ 3   
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

 

 

 

 
 



ส่วนที่ 3   
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

 
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
      ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองสัตหีบ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่  14 พฤศจิกายน 

2562  ดังนี้ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

20 15.91 79.55 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 15.09 75.45 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      60 49.62 82.70 
 3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองสัตหีบ 10 7.82 78.20 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด       10 7.91 79.10 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 8.18 81.80 
 3.4 วิสัยทัศน์       5 4.36 87.20 
 3.5 กลยุทธ์        5 4.36 87.20 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5 4.27 85.40 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5 4.45 89.00 
 3.8 แผนงาน       5 4.18 83.60 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5 4.09 81.80 

รวมคะแนน 100 80.62 80.62 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 



1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

  รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองสัตหีบในแต่ละประเด็นดังนี้ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ของเทศบาลเมืองสัตหีบ 
20    

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้ง
ข อ งหมู่ บ้ า น / ชุ มชน /ต า บล  ลั กษณะ          
ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะ  
ของดิน  ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของ
ไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง 
เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 2.55 85.00  

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/            การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง          การ
เลือกตั้ ง   ฯลฯ ประชากร เ ช่น  ข้อมูล
เกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุและ
จ านวนประชากร ฯลฯ 

2 1.73 86.50  

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น 
การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม       ยา
เสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

2 1.64 82.00  

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น 
การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  
โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 1.45 72.50  

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น 
การ เกษตร  การประมง  การปศุสั ตว์           
การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม   
การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ     
และ เศรษฐกิจพอเพียงท้อ งถิ่ น  (ด้ าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) 

2 1.45 72.50  

1 .6  ข้ อมู ล เกี่ ย วกับศาสนา ประ เพณี  
วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี
แล ะ ง านประจ า ปี  ภู มิ ปั ญญาท้ อ งถิ่ น      
ภ า ษ า ถิ่ น  สิ น ค้ า พื้ น เ มื อ ง แ ล ะ ข อ ง                 
ที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ 

2 1.64 82.00  



 
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ   

เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คณุภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 1.45 72.50  

1.8 การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อ      การ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ             การ
ใช้ข้อมูล จปฐ. 

2 1.45 72.50  

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ 
วิธีการ และการด าเนินการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า 
ร่ วมตั ดสิน ใจ  ร่ วมตรวจสอบ ร่ วมรับ
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล
เมืองสัตหีบ 

3 2.55 85.00  

รวม 20 15.91 79.55  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20    
 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง 

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองสัตหีบ นโยบาย
ของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  

5 4.36 87.20  

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมือง
เฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ 
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

3 2.05 68.33  

2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน 
ก า ร ศึ ก ษ า  ส า ธ า ร ณ สุ ข  ค ว า ม ย า ก จ น 
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารตี 
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

3 2.36 78.67  

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทาง
สังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

3 2.23 74.33  

2.5 การวิ เคราะห์สิ่ งแวดล้อม พื้นที่สี เขียว 
ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการ
หรื อสิ่ ง ที่ เ กิ ดขึ้ น  ก า รประดิ ษ ฐ์ ที่ มี ผ ลต่ อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

3 2.09 69.67  

 2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมนิสถานภาพ
การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่
อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength (จุด
แข็ ง ) W-Weakness (จุ ดอ่ อน ) O-Opportunity 
(โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

3 2 66.67  

รวม 20 15.09 75.45  

   



1.4 ยุทธศาสตร์ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 

คะแนน 
เต็ม 

 
 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
3 ยุทธศาสตร์ 60    

 3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองสัตหีบ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม   
ของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและ         แนว
ทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์     ของ
เทศบาลเมืองสัตหีบและเชือ่มโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

10 7.82 78.20  

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด 
สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และ
เช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และ 
Thailand 4.0 

10 7.91 79.10  

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ  
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

10 8.18 81.80  

3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่ เทศบาล
เมืองสัตหีบต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่ เป็น
ลักษณะเฉพาะของเทศบาลเมืองสัตหีบ และสัมพันธ์
กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

5 4.36 87.20  
 
 
 
 
 

3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท า
ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองสัตหีบที่จะ
น าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความ
ชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

5 4.36 87.20  



ล าดับ ประเด็นพิจารณา 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ
สอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่ง
หมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

5 4.27 85.40  

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองสัตหีบ ซึ่งเกิด
จากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทาง
ยุทธศาสตร์ 

5 4.45 89.00  

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต 
ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงาน
ที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ของเทศบาล
เมืองสัตหีบ ที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดย
ระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

5 4.18 83.60  

3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ความเช่ือมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่
เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองสัตหีบ 

5 4.09 81.80  

รวม 60 49.62 82.70  

   
 
 
 
 
 



2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
ผลการให้คะแนนโครงการของเทศบาลเมืองสัตหีบ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562   

ดังนี้ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 8.64 86.40 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ 

ในเชิงปริมาณ  
10 8.82 88.20 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ 
ในเชิงคุณภาพ  

10 8.91 89.10 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 8.64 86.40 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 51.90 86.50 
 5.1  ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 4.73 94.60 
 5.2  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 4.55 91.00 
 5.3  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน า 

      ไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  
5 4.45 89.00 

5.4  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรช์าติ  
      20 ปี  

5 4.45 89.00 

 5.5  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง 
      กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   

5 4.36 87.20 

 5.6  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 4.18 83.60 
 5.7  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 4.18 83.60 
 5.8  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้าง 

      ให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 4.36 87.20 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย  
     (ผลผลิตของโครงการ)   

5 4.09 81.80 

 5.10  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ      
        งบประมาณ  

5 4.18 83.60 

 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับ 
       วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

5 4.14 82.80 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 4.23 84.60 
รวมคะแนน 100 86.91 86.91 

 



2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  รายละเอียดการให้คะแนนโครงการของเทศบาลเมืองสัตหีบ ในแต่ละประเด็นดังนี้ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis/ Demand ( Demand 
Analysis) / Global Demand แ ล ะ 
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่
มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 8.64 86.40  

รวม 10 8.64 86.40  

   
2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อ
น ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมาย
เอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตาม   
ที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถ
อ ธิ บ า ย ไ ด้ ต า ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
( Efficiency)  ข อ ง ก า ร พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น        
ตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว้ 
2.2 วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่กระทบ 
( Impact)  โ ค ร ง ก า ร ที่ ด า เ นิ น ก า ร ใ น            
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 8.82 88.20  

รวม 10   8.82 88.20  



   
2.4 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ   

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนา
ในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่าง ๆ 
มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่นั้น ๆ  ตรง
ต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชน
พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ด าเนินการต่าง ๆ  มีสภาพหรือลักษณะ
ถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ
ราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ
งบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
3.2 วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่กระทบ 
( Impact)  โครงการที่ ด า เนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

10 8.91 89.10  

รวม 10 8.91 89.10  

   
 
 
 
 
 
 
 
 



  2.5  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้าน
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
เทศบาลเมืองสัตหีบ ในมิติต่าง ๆ จนน าไปสู่
การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ 
SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis) /Global Demand/Trend หรื อ
หลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง  ๆที่
สอดคล้องกับการแก้ ไขปัญหาความยากจน       
หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น          (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) (Local  Sufficiency  
Economy  Plan : LSEP) 

10 8.64 86.40  

5 
 
 
 

โครงการพัฒนา 60    

5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองสัต
หีบ และด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองสัตหีบ ที่
ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไป
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะ
พัฒนาอะไรในอนาคต 

5 4.73 94.60  

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
โครงการมีวัตถุประสงค์ชัดเจน  
(clear objective)  โครงการต้ องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของ
โครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิ ธี ก า รด า เ นิ น ง านต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 4.55 91.00  



ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 
สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่
ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  สามารถระบุ
จ านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร   มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  พื้นที่ด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการ
นี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลง
เมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใคร
คือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

5 4.45 89.00  

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี
โครงการสอดคล้องกับ  (1) ความมั่ นคง              
(2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  (3) การ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
(5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม  (6) การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้
เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

5 4.36 87.20  

 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย   (1) 
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (2) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา  (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคต
ประเทศไทย 2579  (5) ยึดหลักการน าไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อ
ยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิที่เป็นเป้าหมายระยะยาว
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ 

5 4.18 83.60  

   



ล าดับ ประเด็นพิจารณา 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้
ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูง
วัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทาง
สังคม (4)  การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

    
 

 
 

5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  
โครงการมี ลั กษณะหรื อสอดคล้องกับการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่  Value–
Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการ
ผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) 
เปลี่ ยนจากการขั บเคลื่ อนประเทศด้ วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่ การขับเคลื่ อนด้ วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) 
เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การ
เน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็ม
ด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา 
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น 
ด้านเกษตร เทคโนโลยี ชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 4.18 83.60  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น 
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยก
ส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้  นอกจากนี้
โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อ
หรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่
ได้ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

5 4.18 83.60  



ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
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คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 
เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความ
พอเพียงที่ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วม
ด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นท่ีพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) (LSEP) 

5 4.36 87.20  

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึง
หลักส าคัญ 5 ประการในการจัดท าโครงการ
ได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความ
มี ประสิ ทธิ ภาพ  (Efficiency) (3)  ความมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม 
(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

5 4.09 81.80  

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้
สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลัก
วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคา
กลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนด
ราคาและตรวจสอบได้ใน     เชงิประจักษ์  มี
ความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่า
ร้อยละห้าของการน าไปตั้ งงบประมาณ
รายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม 
หรือรายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ 
 
 
 

5 4.18 83.60  
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 5.11 มีการก าหนดตัว ช้ีวัด  (KPI)  และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดวา่จะ
ได้รับมีการก าหนดดัชนี ชี้วัดผลงาน  (Key 
Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ 
(measurable) ใ ช ้บ อ ก ป ร ะ ส ิท ธ ิผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ 
การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผล
ของวัตถุประสงค์ที่ เกิดที่สิ่ งที่ ได้รับ (การ
คาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

5 4.14 82.80  

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
ม า ก ก ว่ า วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์  ซึ่ ง ก า ร เ ขี ย น
วัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไป
ได้ และมีความ เฉพาะ เจาะจง  ในการ
ด า เนินงานตามโครงการ  (2 )  วั ดและ
ประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุ
สิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติ
ได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความ
เป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5 4.23 84.60  

รวม 60 51.90 86.50  

   
 

 

 

 

 

 



 

3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  

3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 

           เทศบาลเมืองสัตหีบ  ได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานของเทศบาล

เมืองสัตหีบ เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการด าเนินงานของเทศบาล ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน  

370  คน ตามรายละเอียดดังนี้ 

  ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 230 37.84 

หญิง 140 62.16 

 

2. อายุ 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต่ ากว่า 20 ปี 0 0 

20 – 30  ปี 5 1.35 

31 – 40  ปี 16 4.32 

41 – 50  ปี 50 13.51 

51 – 60  ปี 101 27.31 

มากกว่า 60 ปีขึ้นไป 198 53.51 

 

3. การศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 

ประถมศึกษา 163 44.05 

มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า   122 32.97 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า    30 8.11 

ปริญญาตรี   36 9.73 

สูงกว่าปริญญาตรี   6 1.62 

อ่ืนๆ 13 3.51 



 

                          4. อาชีพ 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

รับราชการ 29 7.84 

เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 3 0.81 

ค้าขายธุรกิจส่วนตัว 87 23.51 

รับจ้าง 66 17.84 

นักเรียน/นักศึกษา 0 0 

เกษตรกร 5 1.35 

อ่ืนๆ 180 48.65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2 ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาล 

เทศบาลเมืองสัตหีบ  ได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานของเทศบาล           

เมืองสัตหีบ ในภาพรวม เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการด าเนินงานของเทศบาล และได้สรุปผลการ

ส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลเมืองสัตหีบในภาพรวม ซึ่งมีผู้ตอบ

แบบสอบถาม จ านวน  370  คน ตามรายละเอียดดังนี้ 

หัวข้อ พอใจ

มาก 

ร้อยละ พอใจ ร้อยละ ไม่พอใจ ร้อยละ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน  

  ร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
139 37.57 226 61.08 5 1.35 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน 

   รับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
122 32.97 238 64.32 10 2.70 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง  

   ความคิดเห็นใน โครงการ/กิจกรรม 
134 36.22 239 64.59 7 1.89 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงาน 

   โครงการ/กิจกรรม 
113 30.54 244 65.95 13 3.51 

5. มีความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

   โครงการ/กิจกรรม 
121 32.70 237 64.05 12 3.24 

6. มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะ 

   เวลาที่ก าหนด 
111 30.00 249 67.30 10 2.70 

7. ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

   น าไปสู่การแก้ปัญหา 
123 33.24 237 64.05 10 2.70 

8. มีการแก้ปัญหา และการตอบสนอง 

   ความต้องการของประชาชน 
116 31.35 235 63.51 19 5.14 

9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการ 

   ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
126 34.05 231 62.43 13 3.51 

 

 

 

 



 

แผนภาพแสดงระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของเทศบาลเมืองสัตหีบในภาพรวม 

 

 
 

  ตามที่ได้ส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานของเทศบาลเมืองสัตหีบ      

ในภาพรวม ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พอใจมาก, ๓๓.๑๐

พอใจ , ๖๓.๙๓

ไมพ่อใจ, ๒.๙๗

พอใจมาก

พอใจ 

ไม่พอใจ



3.3  แผนการด าเนินงาน  
การวางแผน 
เทศบาลเมืองสัตหีบ ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ ในระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน 
เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่   
ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป 

เทศบาลเมืองสัตหีบ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับแก้ไข เปลี่ยนแปลง 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561, ฉบับเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประกาศใช้
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561, ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 ประกาศใช้ 20 กุมภาพันธ์ 2562 และฉบับเพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5  ประกาศใช้ 30 เมษายน 2562 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ 
2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1.การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน 

95 350,120,800.00 74 364,232,200.00 68 364,157,000.00 

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต รณรงค์
ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด 

38 34,415,000.00 44 30,310,419.00 43 30,197,919.00 

3.การพัฒนาระบบการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ 

9 5,730,000.00 9 17,650,000.00 8 17,550,000.00 

4.การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

34 17,478,217.00 36 21,618,617.00 37 21,718,617.00 

5.การพัฒนาระบบบริหาร ส่งเสรมิ
ความรู้ด้านระเบียบกฎหมาย และการ
มีส่วนร่วมในการบริหารงานและการ
บริการประชาชนท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน 

27 4,830,000.00 48 7,389,100.00 47 14,421,700.00 

รวม 203 412,574,017.00 211 441,200,336.00 203 448,045,236.00 

 

    

 



การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารเทศบาลเมืองสัตหีบ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 

โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 149 โครงการ งบประมาณ 83,886,709 บาท 
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

1.การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน 45 23,622,800.00 

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต รณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด 37 34,182,189.00 

3.การพัฒนาระบบการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ
การจัดการชายฝั่งแบบบรูณาการ 

9 5,730,000.00 

4.การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 34 17,468,795.00 

5.การพัฒนาระบบบริหาร ส่งเสรมิความรูด้้านระเบียบกฎหมาย และ
การมีส่วนร่วมในการบริหารงานและการบริการประชาชนท่ีมีคณุภาพ
มาตรฐาน 

24 2,882,925.00 

รวม 149 83,886,709.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       การใช้จ่ายงบประมาณ 
 เทศบาลเมืองสัตหีบ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ โดย

ได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 130 โครงการ จ านวนเงิน  65,947,342.85  บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ จ านวน 130  โครงการ  จ านวนเงิน  65,947,342.85  ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

1. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน 

36 17,802,203.65 36 17,802,203.65 

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต รณรงค์ปอ้งกันและ   
ต่อต้านยาเสพตดิ 

34 28,104,954.78 34 28,104,954.78 

3. การพัฒนาระบบการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ   
การจัดการชายฝั่งแบบบรูณาการ 

8 4,697,330.00 8 4,697,330.00 

4. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

31 13,537,077.92 31 13,537,077.92 

5. การพัฒนาระบบบริหาร ส่งเสริมความรู้ด้าน
ระเบียบกฎหมาย และการมสี่วนรว่มในการ
บริหารงานและการบริการประชาชนท่ีมี
คุณภาพมาตรฐาน 

21 1,805,776.50 21 1,805,776.50 

รวม 130 65,947,342.85 130 65,947,342.85 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางแสดงการเปรียบเทียบการด าเนินงาน 
โครงการตามแผนพัฒนากับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2562 

ยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบัญญัติงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 
1. การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และ
โครงสร้างพื้นฐาน 

 
95 

 
350,120,800.00 45 

 
23,622,800.00 
 

47.37 6.75 

2. การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
รณรงค์ป้องกันและ
ต่อต้านยาเสพติด 

38 
   

34,415,000.00 
 

37 
 

34,182,189.00 
 

97.37 99.32 

3. การพัฒนาระบบ
การจัดกาทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและการ
จัดการชายฝั่งแบบ
บูรณาการ 

     9 
    

5,730,000.00 
  

9 
   

5,730,000.00 
 

100.00 100.00 

4. การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

34 
   

17,478,217.00  
 

34 
 

17,468,795.00 
  

100.00 99.95 

5. การพัฒนาระบบ
บริหาร ส่งเสริม
ความรู้ด้านระเบียบ 
กฎหมาย และการมี
ส่วนร่วมในการ
บริหารงานและการ
บริการประชาชนที่
มีคุณภาพมาตรฐาน 

27 
 
 
 
 

    
4,830,000.00  

 
 
 
 

24 
 
 
 
 

2,882,925.00 
  
 
 
 

88.89 
 
 
 
 

59.69 
 
 
 
 

รวม 203  412,574,017.00  149  83,886,709.00  73.40 20.33 



ตารางแสดงการเปรียบเทียบการด าเนินงาน 
โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายและการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2562 

ยุทธศาสตร์ 
เทศบัญญัติงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 
1. การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และ
โครงสร้างพื้นฐาน 

45 
   

23,622,800.00  
 

36 
 

17,802,203.65 
  

80.00 75.36 

2. การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
รณรงค์ป้องกันและ
ต่อต้านยาเสพติด 

37 
   

34,182,189.00  
 

34 
 

28,104,954.78 
  

91.89 82.22 

3. การพัฒนาระบบ
การจัดกาทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและ 
การจัดการชายฝั่ง 

9 
    

5,730,000.00 
  

8 
     

4,697,330.00 
  

88.89 81.98 

แบบบูรณาการ            
4. การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

34 
   

17,468,795.00 
  

31 
 

13,537,077.92 
  

91.18 77.49 

5. การพัฒนาระบบ
บริหาร ส่งเสริม
ความรู้ด้านระเบียบ
กฎหมายและการมี 24  

  

     
2,882,925.00  

  
  

21 
  

   
1,805,776.50  

  
  

87.50  
  

62.64 
  ส่วนร่วมในการ

บริหารงานและ 
การบริการประชาชน
ที่มีคุณภาพมาตรฐาน 

รวม 149    83,886,709.00  130 65,947,342.85  87.25 78.61 



4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 

4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 

เทศบาลเมืองสัตหีบ  ได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานของเทศบาล

เมืองสัตหีบ เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการด าเนินงานของเทศบาล ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน  

370  คน ตามรายละเอียดดังนี้ 

 ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 230 37.84 

หญิง 140 62.16 

 

2. อายุ 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต่ ากว่า 20 ปี 0 0 

20 – 30  ปี 5 1.35 

31 – 40  ปี 16 4.32 

41 – 50  ปี 50 13.51 

51 – 60  ปี 101 27.31 

มากกว่า 60 ปีขึ้นไป 198 53.51 

 

3. การศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 

ประถมศึกษา 163 44.05 

มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า   122 32.97 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า    30 8.11 

ปริญญาตรี   36 9.73 

สูงกว่าปริญญาตรี   6 1.62 

อ่ืนๆ 13 3.51 



 4. อาชีพ 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

รับราชการ 29 7.84 

เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 3 0.81 

ค้าขายธุรกิจส่วนตัว 87 23.51 

รับจ้าง 66 17.84 

นักเรียน/นักศึกษา 0 0 

เกษตรกร 5 1.35 

อ่ืนๆ 180 48.65 
 

4.2 ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาล 

เทศบาลเมืองสัตหีบ ได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของเทศบาล

เมืองสัตหีบในภาพรวม เ พ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการปรับปรุ งการด า เนินงานของ เทศบาล ซึ่ งมี                     

ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน  370  คน โดยสรุปผลการส ารวจ ตามรายละเอียดดังนี้ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  โดยประชาชนมีความพึงพอใจมาก         

คิดเป็นร้อยละ 37.57   พอใจ คิดเป็นร้อยละ 61.08  และไม่พอใจ  คิดเป็นร้อยละ 1.35 

  2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม โดยประชาชนมีความพึงพอใจ

มาก คิดเป็นร้อยละ 32.97  พอใจ คิดเป็นร้อยละ 64.32  และไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ 2.70 

3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน โครงการ/กิจกรรม โดยประชาชนมีความพึง

พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 36.22  พอใจ คิดเป็นร้อยละ 64.59  และไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ 1.89 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม โดยประชาชนมีความพึงพอใจมาก คิดเป็น   

ร้อยละ 36.22  พอใจ คิดเป็นร้อยละ 64.59  และไม่พอใจ  คิดเป็นร้อยละ 1.89 

5. มีความโปร่งใสในการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม โดยประชาชนมีความพึงพอใจมาก คิดเป็น  

ร้อยละ 32.70  พอใจ คิดเป็นร้อยละ 64.05  และไม่พอใจ  คิดเป็นร้อยละ 3.24 

6. มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  โดยประชาชนมีความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 

30.00  พอใจ คิดเป็นร้อยละ 67.30  และไม่พอใจ  คิดเป็นร้อยละ 2.70 

7. ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหา โดนประชาชนมีความพึงพอใจมาก     

คิดเป็นร้อยละ 33.24  พอใจ คิดเป็นร้อยละ 64.05  และไม่พอใจ  คิดเป็นร้อยละ 2.70  

8. มีการแก้ปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน โดนประชาชนมีความพึงพอใจมาก 

คิดเป็นร้อยละ 31.35  พอใจ คิดเป็นร้อยละ 63.51  และไม่พอใจ  คิดเป็นร้อยละ 5.14 

9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  โดยประชาชนมีความพึงพอใจมาก 

คิดเป็นร้อยละ 34.05  พอใจ คิดเป็นร้อยละ 62.43  และไม่พอใจ  คิดเป็นร้อยละ 3.51 



4.3  แผนการด าเนนิงาน 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณปูการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน 

     การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในระยะที่ผ่านมาเทศบาลได้ด าเนินการพัฒนาได้ครอบคลุมเกือบ    

ทั่วทั้งพ้ืนที่ในเขตเทศบาล ประชาชนมีความพอใจกับผลการพัฒนาเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการก่อสร้างถนน

และรางระบายน้ า ซึ่งยังมีเพียงบางส่วนในชุมชน ตรอก ซอยย่อย และถนนเชื่อมระหว่างซอย ที่จะต้อง

ด าเนินการเพิ่มเติมเพ่ือให้ครอบคลุมทั่วทั้งพ้ืนที่และเพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน  ซึ่งเทศบาล

ได้มีโครงการเพ่ือรองรับการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนไว้แล้ว 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต รณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด  

      การพัฒนาคุณภาพชีวิตเทศบาลได้จัดให้มีการบริการด้านสาธารณสุขให้บริการตรวจสุขภาพให้กับ

ประชาชนในเขตเทศบาลพร้อมทั้งมีการจัดอบรมให้ความรู้กับประชาชนในการรักษาสุขภาพอนามัยเพ่ือให้

ประชาชนรู้จักวิธีดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและบุคคลในครอบครัวนอกจากนี้เทศบาลยังได้จัดให้                

มีการให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์ให้กับประชาชนผู้ยากไร้  เด็กสตรี คนพิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์และคนชรา     

เพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต การสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจ าชุมชนเพ่ือให้

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  และการส่งเสริมอาชีพในชุมชนให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งสามารถ    พ่ึงพาตนเองได้ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการจัดการ

ชายฝั่งแบบบูรณาการ 

 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทศบาลได้ด าเนินการปลูกฝัง  และ

สร้างจิตส านึกของประชาชนเขตเทศบาลให้มีความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและร่วมกันรักษา

สิ่งแวดล้อม โดยการจัดอบรมสัมมนาการณรงค์การรักษาความสะอาด เพ่ือความสวยงามและเป็นระเบียบ

เรียบร้อยของเมือง ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ การพัฒนาปรับปรุงสวนสาธารณะ ซึ่งผลการด าเนินการในการพัฒนา

ในด้านนี้ เทศบาลได้พยายามด าเนินการและประสบความส าเร็จในระดับที่น่าพอใจ  แต่การพัฒนาจะส าเร็จ

บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ได้ จะต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนในท้องถิ่นเป็นส าคัญ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  

 การพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  เทศบาลได้ให้ความส าคัญในด้านนี้  

โดยการจัดสรรงบประมาณให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลเมืองสัตหีบและโรงเรียนต่างๆในเขตเทศบาล  

เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ตลอดจนจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาเพ่ือเป็นการพัฒนา

ศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ  อีกทั้งยังส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป 

 



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหาร ส่งเสริมความรู้ด้านระเบียบกฎหมายและการมีส่วนร่วมใน

การบริหารงาน และการบริการประชาชนที่มีคุณภาพมาตรฐาน 

การพัฒนาระบบบริหารและการบริการประชาชนที่มีคุณภาพมาตรฐาน เทศบาลได้ด าเนินการพัฒนา

ท้องถิ่น โดยยึดหลักความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี มุ่งเน้นการปฏิบัติงานที่มี

ประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานให้การบริการที่สะดวก รวดเร็ว เพ่ือความพึงพอใจของประชาชน 

ตลอดจนด าเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลให้มีความสามารถและมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน

เพ่ือบริการประชาชนในท้องถิ่น และร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 

5. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
(เป็นการสรุปผลในภาพรวมทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2562 ที่อยู่ในงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี/เพ่ิมเติม จ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โอนตั้งจ่ายใหม่ โอนงบประมาณเพ่ิม ฯลฯ) 
5.1 เชิงปริมาณ (Quantity) เทศบาลเมืองสัตหีบ ได้ด าเนินการโครงการต่างๆ ในปีงบประมาณ 

2562 ดังนี้ 
       การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ.2562         จ านวน  203  โครงการ 
       การจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน  149  โครงการ  
       งบประมาณท้ังสิ้น  83,886,709  บาท 
       การด าเนินการเสร็จสิ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562          จ านวน  130  โครงการ 
       ลงนามสัญญาเบิกจ่ายทั้งสิ้น  65,947,342.85  บาท 
       มีการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่            จ านวน     5   โครงการ 
       งบประมาณท้ังสิ้น  2,757,000  บาท 
       โครงการที่ยกเลิกไม่ด าเนินการและโอนลดไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่        จ านวน    16  โครงการ 
       และโอนเพ่ิมให้รายการอ่ืนๆ           

 5.2 คุณภาพ (Quality)  
 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 

โครงการพัฒนาของเทศบาลเมืองสัตหีบ ที่ด าเนินการตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไป

ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ โดยการด าเนินโครงการต่างๆ สามารถ

ด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ตามแผนการด าเนินงาน และงบประมาณท่ีตั้งไว้เป็นไปตาม

หลักประสิทธิผล ประชาชนได้รับประโยชน์ร่วมกัน 

 

 

 



 5.3 ค่าใช้จ่าย (Cost)  
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองสัตหีบ  มีการใช้จ่ายงบประมาณ  ไม่เป็นไปตาม  

ที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เนื่องจากบางโครงการไม่ได้ด าเนินการ     
และอีกหลายๆโครงการที่มีการเบิกจ่ายจริงน้อยกว่าที่ตั้งงบประมาณ บางโครงการก็เบิกจ่ายมากกว่าที่ ได้                    
ตั้งงบประมาณไว้ จึงต้องมีการโอนเพ่ิมในบางโครงการ 

 5.4 เวลา (Time)  
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการตามที่ตั้งไว้ในแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

พบว่าบางโครงการล่าช้าไม่เป็นไปตามที่ก าหนด อาจเกิดจากปัญหาหลายอย่าง เช่น โครงการที่เกี่ยวกับ
โครงสร้างพ้ืนฐาน การท าถนน การขุดลอกท่อระบายน้ า บางโครงการผู้รับเหมาท างานล่าช้า หรือเกิดจาก     
สภาพอากาศไม่อ านวยในช่วงที่ด าเนินการก่อสร้าง 

 5.5 การได้รับประโยชน์ 
ในการด าเนินงานต่างๆของเทศบาลเมืองสัตหีบ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน        

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และการพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารต่างๆ ได้ค านึงถึง
ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจริง จะเห็นได้จากการประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาลเมือง
สัตหีบ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ที่ดี 

 5.6 การวัดผล 
การวัดผลของโครงการต่างๆ  บางโครงการมีการประเมินความพึงพอใจของโครงการ บางโครงการไม่มี

การประเมินความพึงพอใจของโครงการ แต่ดูที่ประชาชนมีข้อเสนอแนะให้จัดท าทุกปี มีความต้องการให้มี
โครงการเพราะว่าโครงการดังกล่าว ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง เช่น จ้างเหมาท าความสะอาด       
ท่อระบายน้ าจะมีการด าเนินการทุกปีในเขตเทศบาล เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว พบว่าประชาชนพึงพอใจ       
จะเห็นได้ชัดเจนเวลาที่ฝนตกหนักน้ าจะไม่ท่วมมาก เนื่องจากมีการระบายน้ าที่ดี  และโครงการที่เกี่ยวกับ       
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ท าให้เศรษฐกิจโดยภาพรวมของเมืองสัตหีบอยู่ในระดับดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง เป็นต้น 

 5.7 ผลกระทบ (Impact) 
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ส านักงานทางหลวงที่ 14 กรมทางหลวง  ได้ด าเนินการขยายไหล่ทางใน   

เขตอ าเภอสัตหีบช่วงถนนสุขุมวิท ได้ส่งผลกระทบต่อโครงการที่เทศบาลเมืองสัตหีบตั้งงบประมาณไว้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ซึ่งเป็นโครงการที่ต้องด าเนินการช่วงรอยต่อถนนสุขุมวิทจึงต้องยกเลิกการด าเนินการ 
ต้องให้แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ส านักงานทางหลวงที่ 14 กรมทางหลวง  ด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อน จึงค่อย
ส ารวจอีกทีว่าจะด าเนินการอย่างไรต่อไปในบริเวณพ้ืนที่ช่วงถนนสุขุมวิท 
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ส่วนที่ 4  
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

4.1 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
4.1.1 ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
จากผลการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสัตหีบ ได้ประเมินผล

การด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – เดือนกันยายน 
2562  มีรายละเอียดดังนี้  

1. ผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน   
   -  โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2562  จ านวน   95   โครงการ  
   -  โครงการที่ได้รับงบประมาณเพ่ือการด าเนินงาน  จ านวน   45   โครงการ  

  คิดเป็นร้อยละ 47.37    
   -  โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ   จ านวน   36    โครงการ    
      คิดเป็นร้อยละ 80.00  
      ระดับความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 37.89 
2. ผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  รณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด   
   -  โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2562  จ านวน   38   โครงการ  
   -  โครงการที่ได้รับงบประมาณเพ่ือการด าเนินงาน จ านวน   37   โครงการ  
      คิดเป็นร้อยละ 97.37    
   -  โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ   จ านวน   34    โครงการ    
      คิดเป็นร้อยละ 91.89  
      ระดับความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 89.47  
3. ผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

และการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ   
   -  โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2562  จ านวน   9   โครงการ  
   -  โครงการที่ได้รับงบประมาณเพ่ือการด าเนินงาน  จ านวน   9   โครงการ  
      คิดเป็นร้อยละ 100.00    
   -  โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ   จ านวน   8    โครงการ    
      คิดเป็นร้อยละ 88.89  
      ระดับความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 88.89  
4. ผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  
   -  โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2562  จ านวน   34   โครงการ  
   -  โครงการที่ได้รับงบประมาณเพ่ือการด าเนินงาน  จ านวน   34   โครงการ  
      คิดเป็นร้อยละ 100.00    



  -  โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ   จ านวน   31    โครงการ    
     คิดเป็นร้อยละ 91.18  
     ระดับความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 91.18  
5. ผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบบริหาร ส่งเสริมความรู้ด้านระเบียบกฎหมาย 

และการมีส่วนร่วมในการบริหารงานและการบริการประชาชนที่มีคุณภาพมาตรฐาน 

  -  โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2562  จ านวน   27   โครงการ  
  -  โครงการที่ได้รับงบประมาณเพ่ือการด าเนินงาน จ านวน   24   โครงการ  
     คิดเป็นร้อยละ 88.89    
  -  โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ   จ านวน   21    โครงการ    
     คิดเป็นร้อยละ 87.50  
     ระดับความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 77.78  

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง  5  ยุทธศาสตร์  

-  โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ป2ี562)  จ านวน   203  โครงการ  
          -  โครงการตามเทศบัญญัติ ประจ าปีงบประมาณ 2562         จ านวน   149  โครงการ  

-  โครงการที่ได้ด าเนินการแล้ว  จ านวน   130  โครงการ    

4.2 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) ควรกระจายโครงการไปตามยุทธศาสตร์ต่างๆ เพ่ือความเหมาะสมในการพัฒนา โดยเฉพาะด้านคุณภาพชีวิต
, ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องใน
การพัฒนา 

3) โครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น ควรดูจากวิสัยทัศน์เป็นหลัก และให้
สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร 

4) โครงการทุกโครงการควรด าเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดตามแผนการด าเนินงาน เพ่ือไม่ให้เกิด
ความล่าช้าในช่วงระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ 

5) การด าเนินงานในส่วนของโครงสร้างพ้ืนฐานไม่ควรท าให้ประชาชนเกิดความเดือดร้อน ควรให้หน่วยงาน        
ที่รับผิดชอบ (กองช่าง) มีการออกแบบให้ค านึงถึงลักษณะการใช้งานที่เป็นทางแยกทางร่วม เช่น ถนน ควรให้หน่วยงาน  
ที่รับผิดชอบได้ส ารวจพ้ืนที่และประเมินเส้นทางก่อนที่จะเข้าไปด าเนินการก่อสร้าง    
   
 


