




บทน ำ 

เหตุผลและความจ าเป็น 

  ตามที่เทศบาลเมืองสัตหีบ ได้ออกเวทีประชาคมเคลื่อนที่ ในระหว่างวันที่ 11 – 27 
กุมภาพันธ์ 2563  เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเสนอแนะปัญหาต่างๆ ของแต่
ละชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ พบว่ามีปัญหาต่างๆ ที่ต้องน ามาจัดท าเป็นโครงการเข้าบรรจุในแผนพัฒนา 
ต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ า
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และประกอบการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย , แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น 

  ดังนั้นเทศบาลเมืองสัตหีบ จึงด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 22 เพ่ือให้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีความสมบูรณ์ถูกต้องมีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้ และเป็น
แนวทางในการตั้งงบประมาณด าเนินการต่อไป   

   “ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น         
ที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติม 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้”     
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แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 – 2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 
 



 
 
 
 

แบบ ผ.01 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 



1

แบบ ผ. 01

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

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน - - - - 3 1,195,000 22 21,206,300 3 5,750,000 28 28,151,300

รวม 0 - 0 - 3 1,195,000 22 21,206,300 3 5,750,000 28 28,151,300 
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
รณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด
2.1 แผนงำนสำธำรณสุข - - - - - - 1 130,000 1 130,000 2 260,000

รวม 0 - 0 - 0 - 1 130,000 1 130,000 2 260,000 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการจัด
การทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
และการจัดการชายฝ่ังแบบบูรณาการ
1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน - - - - - - - - 2 390,000 2 390,000

รวม 0 - 0 - 0 - 0 - 2 390,000 2 390,000 
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน
4.1 แผนงำนกำรศึกษำ - - - - 2 250,000 - - - - 2 250,000

รวม 0 - 0 - 2 250,000 0 - 0 - 2 250,000 
5)ส่งเสริมความรู้ด้านระเบียบกฎหมายและ

การมีส่วนร่วมในการบริหารงานและการ

บริการประชาชนท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน

5.1 แผนงำนกำรศึกษำ - - - - 2 563,600 - - - - 2 563,600
5.2 แผนงำนเคหะและชุมชน - - - - 3 70,000 1 10,000 1 10,000 5 90,000

รวม 0 0 0 0 5 633,600 1 10000 1 10000 7 653,600
รวมท้ังส้ิน 0 - 0 - 10 2,078,600 24 21,346,300 7 6,280,000 41 29,704,900 

ปี 2565

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4

เทศบาลเมืองสัตหีบ

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



 
 
 
 

แบบ ผ.02 
โครงการพัฒนา 



 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน 



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

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

๑ ค่าสมทบโครงการติดต้ังเสา เพ่ือสมทบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ติดต้ังเสาไฟฟ้าแบบเสาเหล็ก - - - ๑,๐๙๓,๓๐๐ - ร้อยละของ ประชาชนในเขตเทศบาล กองช่าง
ไฟฟ้าแบบเสาเหล็กกลมปลาย จากส านักงบประมาณเป็นเงิน กลมปลายเรียวความสูงไม่ การพัฒนา และใกล้เคียงตลอดจน
เรียวชุบกัลวาไนซ์ ความสูงไม่ 10% น้อยกว่า 6.00 เมตร พร้อม ระบบไฟฟ้า ผู้ใช้เส้นทางถนนในเขต
น้อยกว่า 6.00 เมตร พร้อม ติดต้ังโคมไฟถนนแบบโคม เทศบาลได้รับความ
ติดต้ังโคมไฟถนนแบบโคม LED LED มิเตอร์ และหม้อแปลง สะดวกสบายและ
ขนาด 150 วัตต์ บริเวณถนน ไฟฟ้า ตามแบบแปลนเทศบาล ปลอดภัย
เทศบาล 9 (ถนนสายบ้านนา) เมืองสัตหีบ

๒ ก่อสร้างประติมากรรมรูปจ าลอง  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพไฟฟ้า  - ก่อสร้างประติมากรรมรูป - - - ๒,๐๐๐,๐๐๐ - ร้อยละของ ประชาชนในเขตเทศบาล กองช่าง
ประภาคารพร้อมติดต้ังระบบ ส่องสว่างบริเวณถนนรอบ จ าลองประภาคาร การพัฒนา และใกล้เคียงตลอดจน
ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณวงเวียน หนองตะเคียนฝ่ังอาคเนย์ให้ดี  - ติดต้ังระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบไฟฟ้า ใช้เส้นทางถนนในเขต
อาคเนย์หนองตะเคียน ข้ึน ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง เทศบาลได้รับความ

 - เพ่ือความปลอดภัยในการ สัตหีบ สะดวกสบายและ
ขับข่ียานพาหนะเพ่ิมทัศนียภาพ ปลอดภัย
ในการมอง
 - ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม

แบบ ผ.02

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4

เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์



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

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

๓ ติดต้ังโคมไฟถนนแบบโคม LED  - เพ่ือเป็นการปรับปรุงระบบ ติดต้ังโคมไฟถนนแบบ LED - - - ๕๐๐,๐๐๐ - ร้อยละของ ประชาชนในเขตเทศบาล กองช่าง
ขนาด 80 วัตต์ บริเวณซอย ไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณซอย ขนาด 80 วัตต์ จ านวน 26 การพัฒนา และใกล้เคียงตลอดจน
สัตหีบสุขุมวิท 105 สัตหีบสุขุมวิท 105 โคม ตามแบบแปลนเทศบาล ระบบไฟฟ้า ผู้ใช้เส้นทางถนนในเขต
(หนองหญ้า)  - เพ่ือความปลอดภัยในการ เมืองสัตหีบ เทศบาลได้รับความ

ขับข่ียานพาหนะเพ่ิมทัศนียภาพ สะดวกสบายและ
ในการมองเห็น ปลอดภัย

๔ ติดต้ังเสาไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพ่ือเป็นการปรับปรุงระบบ ติดต้ังเสาไฟฟ้าแสงสว่าง - - - ๕๐๐,๐๐๐ - ร้อยละของ ประชาชนในเขตเทศบาล กองช่าง
พลังงานแสงอาทิตย์ โคม LED ไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนเทศบาล พลังงานแสงอาทิตย์สูงไม่น้อย การพัฒนา และใกล้เคียงตลอดจน
ขนาด 50 วัตต์ บริเวณถนน 1/1 และซอยสัตหีบ สุขุมวิท 9 กว่า 6.00 เมตร โคม LED ระบบไฟฟ้า ผู้ใช้เส้นทางถนนในเขต
เทศบาล 1/1 และซอยสัตหีบ (บุญเจริญ) ขนาด 50 วัตต์ จ านวน 9 ต้น เทศบาลได้รับความ
สุขุมวิท 9 (บุญเจริญ)  - เพ่ือความปลอดภัยในการ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง สะดวกสบายและ

ขับข่ียานพาหนะเพ่ิมทัศนียภาพ สัตหีบ ปลอดภัย
ในการมองเห็น
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค   
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๕ ติดต้ังโคมไฟถนนแบบโคม LED  - เพ่ือเป็นการปรับปรุงระบบ ติดต้ังเสาไฟฟ้าถนนแบบโคม - - - ๕๐๐,๐๐๐ - ร้อยละของ ประชาชนในเขตเทศบาล กองช่าง
ขนาด 100 วัตต์ บริเวณซอย ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณซอย LED ขนาด 100 วัตต์ จ านวน การพัฒนา และใกล้เคียงตลอดจน
สัตหีบสุขุมวิท 99 (เขาหมอน) สัตหีบสุขุมวิท 99 23 โคม ตามแบบแปลน ระบบไฟฟ้า ผู้ใช้เส้นทางถนนในเขต

 - เพ่ือความปลอดภัยในการ เทศบาลเมืองสัตหีบ เทศบาลได้รับความ
ขับข่ียานพาหนะเพ่ิมทัศนียภาพ สะดวกสบายและ
ในการมองเห็น ปลอดภัย

๖ ติดต้ังโคมไฟถนนแบบโคม LED  - เพ่ือเป็นการปรับปรุงระบบ ติดต้ังโคมไฟถนนแบบ LED - - - ๘๖๔,๐๐๐ - ร้อยละของ ประชาชนในเขตเทศบาล กองช่าง
ขนาด 80 วัตต์ บริเวณเข่ือน ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณพ้ืนท่ี ขนาด 80 วัตต์ จ านวน 82 การพัฒนา และใกล้เคียงตลอดจน
ป้องกันตล่ิงชายทะเลเทศบาล ริมเข่ือนป้องกันตล่ิง โคม ตามแบบแปลนเทศบาล ระบบไฟฟ้า ผู้ใช้เส้นทางถนนในเขต
เมืองสัตหีบ เมืองสัตหีบ เทศบาลได้รับความ

สะดวกสบายและ
ปลอดภัย

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
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๗ ปรับปรุงถนนและวางท่อระบาย  เพ่ือให้ประชาชนในเขตเทศบาลวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.  Ø - - - ๓,๖๐๐,๐๐๐ - ร้อยละ ผู้ใช้เส้นทางมีการ กองช่าง
น้ าพร้อมบ่อพักบริเวณซอย และใกล้เคียงได้มีถนนส าหรับ 80 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ของการ คมนาคมได้อย่างสะดวก
สัตหีบสุขุมวิท 87 (พงศ์ศิริ) ใช้ในการคมนาคมได้อย่าง ความยาว รวม 412 เมตร คมนาคม รวดเร็วและมีระบบ

สะดวกและปลอดภัยมีระบบ บ่อพัก 41 บ่อ เปล่ียนฝาบ่อ ระบายน้ าท่ีดี
ระบายน้ าท่ีดี พักเดิม 21 บ่อ ร้ือผิวจราจร

แอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม 
ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้าง
6.00-8.00 เมตร ยาว 
412.00 เมตร หนา 0.05
เมตร หรือ พ้ืนท่ีด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 3,118.00 
ตารางเมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองสัตหีบ
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๘ ก่อสร้างหลังคาคลุมบริเวณทาง เพ่ือให้พนักงานเทศบาลและ ก่อสร้างหลังคาหลุมโครง - - - ๑๐๐,๐๐๐ - ร้อยละ เทศบาลมีส่ิงอ านวยความ กองช่าง
หนีไฟอาคารบรรเทาสาธารณภัย ผู้มาติดต่อราชการได้มีส่ิงอ านวย หลังคาเหล็ก กว้าง 2.40 ของการใช้ สะดวกส าหรับป้องกัน
เทศบาลเมืองสัตหีบ ความสะดวกส าหรับป้องกัน เมตร ยาว 6.50 เมตร หรือ ประโยชน์ แดดและฝนส าหรับทาง

แสงแดดและฝนบริเวณทางข้ึน พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 15.60 ตรม. ท่ีดิน ข้ึนข้างอาคาร
ข้างอาคาร พร้อมรางน้ าฝนแสตนเลส

ขนาด 8 น้ิว

๙ ก่อสร้างซุ้มประตูข้อความ ยินดี  - เพ่ือให้ประชาชนและผู้ใช้  - ก่อสร้างซุ้มประตูโครงสร้าง - - - - ๒,๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ เทศบาลได้ซุ้มประตูท่ี กองช่าง
ต้อนรับบริเวณทางเข้าถนน เส้นทางทราบพ้ืนท่ีรับผิดชอบ เหล็กขนาดช่วงกว้างไม่น้อย จ านวนนัก มาตรฐานไว้ส าหรับบอก
เทศบาล 11 ของเทศบาล กว่า 27.00 เมตร ความสูง ท่องเท่ียว แนวเขตรับผิดชอบของ

 - ส่งเสริมการท่องเท่ียว ระดับท้องคานบนไม่น้อยกว่า เทศบาล 
6.30 เมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองสัตหีบ
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๑๐ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร  - เพ่ือเช่ือมทางเข้าออก ถนน  - วางท่อระบายน้ าและบ่อพัก - - - ๑,๕๐๐,๐๐๐ - ร้อยละของ  - ประชาชนในเขต กองช่าง
พร้อมเช่ือมทางและท่อระบาย และซอยในเขตเทศบาลกับ พร้อมซ่อมแซมผิวจราจร การ เทศบาลและผู้ใช้เส้นทาง
น้ า ถนนและซอยในเขตเทศบาล ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3 บริเวณทางเช่ือมจุดต่อระหว่าง คมนาคม ได้รับความปลอดภัยใน
กับถนนสุขุมวิท (สุขุมวิท) ถนนสุขุมวิทกับถนนและซอย การเดินทาง

 - เพ่ือเช่ือมท่อระบายน้ าจาก ของเทศบาลเมืองสัตหีบ (ซอย  - แก้ปัญหาผลกระทบ
ถนนและซอยในเขตเทศบาลกับ 63-111) ตามแบบแปลน จากการก่อสร้างทาง
ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3 เทศบาลเมืองสัตหีบ หลวงหมายเลข 3 สาย
(สุขุมวิท) อ าเภอสัตหีบ - อ าเภอ

บ้านฉาง

๑๑ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณ  - เพ่ือให้ประชาชนและผู้ใช้  - ถนน ค.ส.ล. กว้าง 3.8 - - - - ๒๓๐,๐๐๐ - ร้อยละ  - ผู้ใช้เส้นทางมีการ กองช่าง
ซอยสัตหีบ สุขุมวิท 103/5 เส้นทางได้มีถนนส าหรับใช้ใน 4.0 เมตร ยาว 60 เมตร ของการ คมนาคมได้อย่างสะดวก

การคมนาคมได้อย่างสะดวก  หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี คมนาคม รวดเร็วและมีระบบ
และปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 234 ตารางเมตร ระบายน้ าท่ีดี

๑๒ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายใน  - เพ่ือให้ประชาชนในเขต  - ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก - - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ  - ผู้ใช้เส้นทางน้ีสามารถ กองช่าง
เขตเทศบาล เทศบาลได้มีถนนส าหรับใช้ใน คอนกรีต พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ของการ รองรับการคมนาคมใน

การคมนาคมได้อย่างสะดวก 3,000 ตารางเมตร ตามแบบ คมนาคม เขตเทศบาลประมาณ
รวดเร็ว แปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ ร้อยละ 30 

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



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

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

๑๓ จ้างออกแบบตกแต่งภายใน  - เพ่ือออกแบบตกแต่งภายใน  - จ้างออกแบบตกแต่งภายใน - - - ๒,๑๒๐,๐๐๐ - ร้อยละของ ได้แบบตกแต่งภายใน กองช่าง
พิพิธภัณฑ์เมืองสัตหีบเพ่ือ พิพิธภัณฑ์เมืองสัตหีบท่ีได้ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 การพัฒนา พิพิธภัณฑ์ท่ีมาตรฐาน
การท่องเท่ียว มาตรฐานและเหมาะสม ช้ัน รวมระบบไอทีเก่ียวกับ เคร่ืองมือ และเหมาะสมกับพ้ืนท่ี

 - เพ่ือการกระตุ้นและส่งเสริม การส่งเสริมการท่องเท่ียว ตาม เคร่ืองใช้
การท่องเท่ียวเมืองสัตหีบเพ่ิม แบบแปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ และสถานท่ี
ข้ึน ปฏิบัติงาน
 - เพ่ือให้นักท่องเท่ียวได้รับ  
ความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล
แหล่งท่องเท่ียวในเมืองสัตหีบ
สามารถวางแผนการท่องเท่ียว
ในเมืองสัตหีบแบบระยะกลาง
3-5 วัน
 - เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจและ
ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนจาก
การท่องเท่ียว 
 - เพ่ือพัฒนาเทศบาลเมือง
สัตหีบให้เป็นศูนย์การท่องเท่ียว
แบบอัจฉริยะ

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



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

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

๑๔ ปรับปรุงระบบรางระบายน้ า  - เพ่ือให้ประชาชนและผู้ใช้  - ขุดกลบบ่อพักเดิม พร้อม - - - ๕๐๐,๐๐๐ - ร้อยละของ  - ผู้ใช้เส้นทางมีการ กองช่าง
ซอยสัตหีบสุขุมวิท 99/2 เส้นทางได้มีถนนส าหรับการ วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.  Ø การ คมนาคมได้อย่างสะดวก

คมนาคมได้อย่างสะดวกและ 0.80 ม. 67 ม.บ่อพัก ค.ส.ล. คมนาคม รวดเร็วและมีระบบ
ปลอดภัยและมีระบบระบายน้ า 1.30 X 1.30 จ านวน 8 บ่อ ระบายน้ าท่ีดี
ท่ีดี ซ่อมแซมผิวจราจรหลังท่อไม่

น้อยกว่า 142 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
สัตหีบ

๑๕ ปรับปรุงระบบระบายน้ าซอย  - เพ่ือให้ประชาชนและผู้ใช้  - วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. - - - ๓๕๐,๐๐๐ - ร้อยละของ  - ผู้ใช้เส้นทางมีการ กองช่าง
สัตหีบสุขุมวิท 99 (เขาหมอน) เส้นทางได้มีถนนส าหรับการ ขนาด Ø 0.80 ยาว 50.00 การ คมนาคมได้อย่างสะดวก
หน้าบ้านผู้ใหญ่สวิง คมนาคมได้อย่างสะดวกและ เมตร บ่อพัก 1.30 X 1.30 คมนาคม รวดเร็วและมีระบบ

ปลอดภัยและมีระบบระบายน้ า จ านวน 4 บ่อ ซ่อมแซมผิว ระบายน้ าท่ีดี
ท่ีดี จราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต

หลังท่อไม่น้อยกว่า 104
ตารางเมตร

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



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

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

๑๖ ปรับปรุงซ่อมแซมป้ายอักษร  -เพ่ือเป็นการปรับปรุงซ่อมแซม  - พ้ืนท่ีติดต้ังตัวอักษร ขนาด - - ๑๕๕,๐๐๐ - - ร้อยละของ  - ประชาชนในเขต กองช่าง
ค าขวัญข้างอาคารโรงเรียน ป้ายอักษรค าขวัญให้อยู่ในสภาพ 9.00 X 10.00 ม. หรือพ้ืนท่ี การประชา เทศบาลและผู้ใช้เส้นทาง
อนุบาลบ้านเตาถ่านชุมชน พร้อมใช้งาน ด าเนินการไม่น้อยกว่า 90 สัมพันธ์ ได้ทราบค าขวัญ ประวัติ
เตาถ่าน หมู่ท่ี 4  - สืบสานวัฒนธรรม ตารางเมตร พร้อมทาสีของ วิถีชีวิตของคนในชุมชน

 - ส่งเสริมการท่องเท่ียว ผนังใหม่ ตามแบบแปลน เตาถ่าน
เทศบาลเมืองสัตหีบ

๑๗ วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก  - เพ่ือให้ประชาชนในเขต  - วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. - - - ๒๒๐,๐๐๐ - ร้อยละของ  - ประชาชนในเขต กองช่าง
บริเวณ ซอยสัตหีบ สุขุมวิท 85 เทศบาลและใกล้เคียงได้มีถนน Ø 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก การ เทศบาลและผู้ใช้เส้นทาง
(เขาน้อย) หน้าวัดเขาน้อย ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้ ยาว 27 เมตร บ่อพัก 2 บ่อ คมนาคม ได้มีถนนท่ีมาตรฐาน
ชุมชนร่วมพัฒนา อย่างสะดวกและปลอดภัย ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง ปลอดภัย

 - มีระบบระบายน้ าท่ีดี สัตหีบ

๑๘ ติดต้ังป้ายเตือนเขตชุมชน  - เพ่ือให้มีอุปกรณ์ในการเตือน  - แผงโซล่าร์เซลล์ ก าลังไฟฟ้า - - - ๒๑๙,๐๐๐ - ร้อยละของ  - ประชาชนในเขต กองช่าง
ลดความเร็วพลังงานแสงอาทิตย์ ให้ระมัดระวังบริเวณถนนและ ไม่น้อยกว่า 5 W เสาเหล็ก การพัฒนา เทศบาลและผู้ใช้เส้นทาง
บริเวณเขตชุมชนเทศบาลเมือง ซอย ขนาด Ø 100 มม. ความยาว ระบบไฟฟ้า ได้มีถนนมาตรฐาน
สัตหีบ ไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ตาม ปลอดภัย

แบบแปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



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

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

๑๙ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก  - เพ่ือให้ประชาชนในเขต  - ผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ - - - ๒,๖๐๐,๐๐๐ - ร้อยละของ  - ประชาชนในเขต กองช่าง
คอนกรีตบริเวณซอยสัตหีบ เทศบาลและใกล้เคียงได้มีถนน ติกคอนกรีต กว้าง 7.00 - เส้นทาง เทศบาลและผู้ใช้เส้นทาง
สุขุมวิท 105 (หนองหญ้า) ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้ 9.00 ม. ยาว 506.00 เมตร คมนาคม ได้มีถนนมาตรฐาน
ชุมชนเขาหมอน อย่างสะดวกและปลอดภัย หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ี ปลอดภัย

 - มีระบบระบายน้ าท่ีดี ไม่น้อยกว่า 3,600 
ตารางเมตร เปล่ียนฝาตะแกรง
เหล็กหล่อ 82 ฝา ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ

๒๐ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก  - เพ่ือให้ประชาชนในเขต  - ผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ - - - ๒,๒๐๐,๐๐๐ - ร้อยละของ  - ประชาชนในเขต กองช่าง
คอนกรีตบริเวณซอยสัตหีบ เทศบาลและใกล้เคียงได้มีถนน ติกคอนกรีต กว้าง 6.00 - เส้นทาง เทศบาลและผู้ใช้เส้นทาง
สุขุมวิท 109 (มิตรอารีย์) ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้ 8.00 ม. ยาว 504.00 เมตร คมนาคม ได้มีถนนมาตรฐาน
ชุมชนมิตรอารีย์ อย่างสะดวกและปลอดภัย หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ี ปลอดภัย

 - มีระบบระบายน้ าท่ีดี ไม่น้อยกว่า 3,570 
ตารางเมตร เปล่ียนฝาตะแกรง
เหล็กหล่อ 59 ฝา ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



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

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๒๑ วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก  - เพ่ือให้ระบายน้ าเป็นไปอย่าง  - วางท่อระบายน้ าส่ีเหล่ียม - - - - ๒,๒๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ  - เทศบาลสามารถ กองช่าง

บริเวณถนนสาธารณะ หมู่บ้าน มีประสิทธิภาพ รวดเร็วข้ึน ค.ส.ล. ขนาด 1.50 X 1.50 เส้นทาง ระบายน้ าได้อย่างรวดเร็ว
นาวีเฮาส์ 13 ชุมชนยางงาม ลดปัญหาน้ าท่วมขัง จ านวน 171 เมตร บ่อพัก คมนาคม ข้ึน

ค.ส.ล. ฝาเหล็กหล่อ 15 บ่อ
ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
สัตหีบ

๒๒ ปรับปรุงอาคารส านักงาน  - ปรับปรุงอาคารส าหรับท า  - ก่ออิฐผนังท าประตู ทางเข้า - - ๔๐,๐๐๐ - - ร้อยละของ  - เทศบาลมีอาคาร กองช่าง
เทศบาลเมืองสัตหีบ ห้องท างานเจ้าพนักงานป้องกัน ห้องรวมซ่อมแซมตามแบบ การพัฒนา ส าหรับปฏิบัติงาน ได้รับ

และบรรเทาสาธารณภัย แปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ สถานท่ี ความสะดวกสบายในการ
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน ประชาชนได้รับ

ความสะดวกสบายในการ
ติดต่อราชการ

๒๓ ติดต้ังสัญญาณไฟจราจรแบบ  - เพ่ือให้มีอุปกรณ์ในการเตือน  - ป้ายท าจากแผงโซล่าร์เซลล์ - - - ๒๒๐,๐๐๐ - ร้อยละของ  - ประชาชนในเขต กองช่าง
กระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ให้ระมัดระวังบริเวณถนนและ กล่องโคมไฟกระพริบแผงไฟ การพัฒนา เทศบาลและผู้ใช้เส้นทาง
บริเวณเขตชุมชนเทศบาลเมือง ซอย หลอด LED ขายึดโคมกับ ระบบไฟฟ้า ได้มีถนนมาตรฐาน
สัตหีบ เสาเหล็ก เสาเหล็ก ขนาด Ø ปลอดภัย

3" ยาว 3.00 เมตร ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



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

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

๒๔ ปรับปรุงระบบระบายน้ ารูปตัวยู - เพ่ือให้การะบายน้ าเป็นไป - เปล่ียนฝาปิดรางระบายน้ า - - - ๙๐,๐๐๐ - ร้อยละของ - ประชาชนในเขตเทศ กองช่าง
บริเวณ ซอยสัตหีบสุขุมวิท 47 อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็ว จากฝาปูนเป็นเหล็ก ขนาด ระบบ บาลได้มีระบบระบายน้ า
(รัตนวิจิตร) ข้ึน ลดปัญหาน้ าท่วมขัง 0.45x1.00 ความยาวรวม ระบายน้ า รวเร็ว เพียงพอมาตรา

59.00 เมตร ฐาน

๒๕ ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้าเพ่ือรอง - เพ่ือเป็นการเพ่ิมเสถียรภาพ - ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้าชนิด - - - ๓๐๐,๐๐๐ - ร้อยละ - ประชาชนในเขตเทศ กองช่าง
รับโครงการเสาไฟฟ้า บริเวณ ให้กับระบบไฟฟ้าบริเวณถนน 1 เฟส 3 สาย 50 KVA ของการ บาล มีไฟฟ้าเพียงพอแก่
ถนนเทศบาล 9 เทศบาล 9 และเพ่ือให้การ จ านวน 1 เคร่ือง ตามแบบ พัฒนา การใช้งาน มีมาตราฐาน

จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับระบบ แปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ ระบบ
ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนน ไฟฟ้า 
เทศบาล 9 มีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงข้ึน

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



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

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

๒๖ บ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดิน - เพ่ือแก้ปัญหาในการซ่อมแซม - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงท่ีดิน - - - ๕๐๐,๐๐๐ - ร้อยละของ - เทศบาลมีถนนและ กองช่าง
และส่ิงก่อสร้างในเขตเทศบาล ปรับปรุงถนน, ท่อระบายน้ า รวมถึงรายจ่ายเพ่ือดัดแปลง การใช้ ระบบระบายน้ าท่ีดี
เมืองสัตหีบ ฯลฯ กรณีเร่งด่วน ต่อเติม หรือปรับปรุงส่ิงก่อ ประโยชน์ ปลอดภัยในการขับข่ี

สร้างซ่ึงท าให้ท่ีดิน ส่ิงก่อสร้าง ท่ีดิน
มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน เช่น ถนน
ระบบระบายน้ า บ่อพัก ท่อ
ระบายน้ า บ่อพักท่อระบายน้ า
ฯลฯ ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองสัตหีบ

๐ ๐ ๑,๑๙๕,๐๐๐ ๒๑,๒๐๖,๓๐๐ ๕,๗๕๐,๐๐๐

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

รวม 28 โครงการ



 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาคุณภาพชีวิต  

รณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด 



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียงคู่เศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต รณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด

 แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 อุดหนุนมูลนิธิศูนย์พักพิง เพ่ืออุดหนุนมูลนิธิศูนย์ อุดหนุนมูลนิธิศูนย์พักพิง - - - ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ร้อยละ สุนัขจรจัดในพ้ืนท่ี กอง

สุนัขจรจัด จังหวัดชลบุรี พักพิงสุนัขจรจัด จังหวัด สุนัขจรจัด จังหวัดชลบุรี ของ เทศบาลเมืองสัตหีบ สาธารณสุข

ตามโครงการจัดต้ังศูนย์ ชลบุรี ในการจัดต้ังศูนย์ จ านวน 1 คร้ัง จ านวน มีจ านวนลดลงและ และ

พักพิงส าหรับสุนัขจรจัด พักพิงส าหรับสุนัขจรจัด  สุนัขท่ีมี ได้รับการดูแลอย่าง ส่ิงแวดล้อม

จังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี ท่ีพักพิง เหมาะสม

เพ่ือลดปัญหาสุนัขจรจัดและ

เหตุร าคาญแก่ประชาชน

เพ่ือลดภาระการด าเนินงาน

ต่างๆท่ีเป็นปัญหาเก่ียวกับ

สุนัขจรจัดลดการใช้จ่าย

งบประมาณและบุคลากร

ของส่วนราชการ

รวม ๐ ๐ ๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐  -  -  -1 โครงการ

แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

เทศบาลเมืองสัตหีบ
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4

 รายละเอียดโครงการพัฒนา



 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาระบบการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และการจัดการชายฝ่ังแบบบูรณาการ 



 

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

๑.1  แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

๑ ก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสีย  - คุณภาพน ้าในคูคลองแหล่ง  - ก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสีย - - - - ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ  - ระบบบ้าบัดน ้าเสีย กองช่าง
บริเวณคลองหลังอ้าเภอ    น ้าหนองตะเคียนรวมทั ง ระบบเติมอากาศบริเวณคลอง การอนุรักษ์ ชุมชนบริหารจัดการ
ชุมชนธรรมวิทยา    คุณภาพน ้าชายฝ่ังทะเลอ่าว หลังอ้าเภอ ชุมชนธรรมวิทยา ทรัพยากร น ้าเสีย

   สัตหีบคุณภาพดีขึ น ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง ธรรมชาติ
 - ช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจ สัตหีบ และ
   สังคมคุณภาพชีวิตและ ส่ิงแวดล้อม
   ส่ิงแวดล้อมท่ีดีขึ น

๒ ก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสีย  - คุณภาพน ้าในคูคลองแหล่งน ้า  - ก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสีย - - - - ๒๔๐,๐๐๐ ร้อยละของ  - ระบบบ้าบัดน ้าเสีย กองช่าง
บริเวณคลองระบายน ้าออก    หนองตะเคียนรวมทั งคุณภาพ แบบระบบเติมอากาศ บริเวณ การอนุรักษ์ ชุมชนบริหารจัดการ
จากหนองตะเคียน    น ้าชายฝ่ังทะเลอ่าวสัตหีบ คลองระบายน ้าออกจาก ทรัพยากร น ้าเสีย
(ข้างสุนหมูเด้ง) ชุมชนหนอง    คุณภาพดีขึ น หนองตะเคียนเหนือตามแบบ ธรรมชาติ
ตะเคียนเหนือ  - ช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจ แปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ และ

   สังคมคุณภาพชีวิตและ ส่ิงแวดล้อม
   ส่ิงแวดล้อมท่ีดีขึ น

๐ ๐ ๐ ๐ ๓๙๐,๐๐๐รวม 2  โครงการ

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาการศึกษา  

ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับให้เป็นเมืองท่องเท่ียวนานาชาติ มีมาตรฐานระดับสากล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเท่ียวท่ีย่ังยืน

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน
  แผนงานการศึกษา

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๑ อุดหนุนโรงเรียนอนุบาล เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะ นักเรียนโรงอนุบาลบ้านเตาถ่าน - - ๑๐๕,๐๐๐ - - นักเรียนท่ี นักเรียนท่ีได้เข้าร่วม กองการศึกษา

บ้านเตาถ่านตามโครงการ ทางกีฬาท่ีดี รู้จักใช้เวลาว่างให้ 921 คน ได้ใช้สนามและ (เงินอุดหนุน) เข้าร่วม โครงการฯ ได้ใช้สนามและ  
พัฒนากีฬาโรงเรียน เกิดประโยชน์ อุปกรณ์การเล่นกีฬาท่ีมี โครงการฯ อุปกรณ์การเล่นกีฬา
อนุบาลบ้านเตาถ่าน ประสิทธิภาพ ได้ใช้สนาม

และอุปกรณ์
การเล่นกีฬา
คิดเป็นร้อย
ละ 100

2 อุดหนุนโรงเรียนอนุบาล เพ่ือให้มีเคร่ืองดนตรีไทยท่ีมี มีเคร่ืองดนตรีไทย วงปีพาทย์ - - ๑๔๕,๐๐๐ - - นักเรียน นักเรียนทุกคนเล่นดนตรี กองการศึกษา
บ้านเตาถ่านตามโครงการ คุณภาพดีและเพียงพอต่อ และวงเคร่ืองสาย เพียงพอต่อ (เงินอุดหนุน) ทุกคนได้ ไทยได้รักและช่ืนชมศิลป
จัดซ้ือเคร่ืองดนตรีไทย การเรียน การสอน และพร้อม การฝึกซ้อมและใช้งาน เล่นเคร่ือง วัฒนธรรมไทย

ให้บริการหน่วยงาน ผู้ปกครอง ดนตรีไทย
และชุมชนในอ าเภอสัตหีบ คิดเป็น

ร้อยละ
๑๐๐

รวม ๐ ๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๐ ๐  -  -  -

วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

2 โครงการ

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ



 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  

การพัฒนาระบบบริหาร  
ส่งเสริมความรู้ด้านระเบียบกฎหมาย 
และการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  

และการบริการประชาชน   
ที่มีคุณภาพมาตรฐาน 



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับให้เป็นเมืองท่องเท่ียวนานาชาติ มีมาตรฐานระดับสากล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเท่ียวท่ีย่ังยืน

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหาร ส่งเสริมความรู้ด้านระเบียบกฎหมาย และการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และการบริการประชาชนท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน
  แผนงานการศึกษา

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๑ โครงการปรับปรุงหลังคา  เพ่ือปรับปรุงหลังคาท่ีร่ัว อาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - - ๒๖๔,๓๐๐ - - อาคารท่ีได้ อาคารท่ีได้รับการปรังปรุง กอง

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีสภาพท่ีสามารถใช้ประโยชน์ รับการ จะมีสภาพท่ีใช้งานได้ตาม การศึกษา
ศรีดรุณา ศรีดรุณาท่ีช ารุดเสียหาย ได้ปกติดังเดิม มีความคงทน ปรับปรุง ปกติ มีความคงทน

 ถาวร สามารถใช้
งานได้ตาม
ปกติมีความ

คงทน

๒ โครงการติดต้ังโทรทัศน์  เพ่ือการรักษาความปลอดภัย เพ่ือการรักษาความปลอดภัย - - ๒๙๙,๓๐๐ - - พ้ืนท่ีของ เพ่ือความปลอดภัยในการ กอง
วงจรปิดของศูนย์พัฒนา หรือใช้เพ่ือการสอดส่องดูแล เพ่ือการสอดส่องดูแล ศูนย์พัฒนา ดูแลนักเรียน บุคลากรและ การศึกษา
เด็กเล็กศรีดรุณา เทศบาล เหตุการณ์หรือสถาณการณ์ เหตุการณ์ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ทรัพย์สินของศูนย์พัฒนา
เมืองสัตหีบ ต่างๆ ท่ีนอกเหนือจากการ เด็กเล็กศรีดรุณาเทศบาล นักเรียน เด็กเล็กศรีดรุณาเทศบาล

รักษาความปลอดภัย เมืองสัตหีบ บุคลากร เมืองสัตหีบ
ทรัพย์สินมี

ความ
ปลอดภัย

๐ ๐ ๕๖๓,๖๐๐ ๐ ๐  -  -  -รวม 2 โครงการ

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหาร ส่งเสริมความรู้ด้านระเบียบกฎหมาย และการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และการบริการประชาชนท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการจัดจ้างเขียน  - เพ่ือจัดหาโปรแกรมในการ  - จัดจ้างเขียนโปรแกรม  - - ๓๐,๐๐๐ - - ข้อมูลทาง  - มีโปรแกรมในการจัดเก็บ กอง

โปรแกรมระบบจัดเก็บค่า จัดเก็บข้อมูลประชาชนในการ ระบบจัดเก็บค่าจัดเก็บขยะ สถิติในการ ข้อมูลการช าระค่าจัดเก็บขยะ สาธารณสุข
จัดเก็บขยะมูลฝอยของ ช าระค่าธรรมเนียมค่าจัดเก็บ มูลฝอย จ านวน 1 โปรแกรม จัดเก็บ มูลฝอย และสามารถให้ และ
กองสาธารณสุขและ ขยะมูลฝอยและจัดท าข้อมูล  ข้อมูล บริการประชาชนได้อย่างมี ส่ิงแวดล้อม
ส่ิงแวดล้อม ทางสถิติ เพ่ือสามารถบริการ  ผู้ช าระค่า ประสิทธิภาพ

ประชาชน และอ านวยความ  จัดเก็บค่า
สะดวกให้แก่ประชาชน ขยะมูลฝอย

2 โครงการจัดจ้างเขียน  - เพ่ือจัดหาโปรแกรมในการ  - จัดจ้างเขียนโปรแกรมจัด - - ๓๐,๐๐๐ - - ข้อมูลทาง  - มีโปรแกรมในการจัดเก็บ กอง
โปรแกรมจัดเก็บฐานข้อมูล จัดเก็บฐานข้อมูลผู้ได้รับใบ เก็บฐานข้อมูลผู้ได้รับใบ สถิติในการ ฐานข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาต สาธารณสุข
ผู้ได้รับใบอนุญาตประเภท อนุญาตประเภทต่างๆ และ อนุญาตประเภทต่างๆ จัดเก็บ ประเภทต่างๆ และสามารถ และ
ต่างๆ ของกองสาธารณสุข จัดท าข้อมูลทางสถิติ เพ่ือให้ จ านวน 1 โปรแกรม ข้อมูลผู้ได้ ให้บริการประชาชนได้อย่าง ส่ิงแวดล้อม
และส่ิงแวดล้อม สามารถบริการประชาชน รับใบ มีประสิทธิภาพ

และอ านวยความสะดวกให้แก่ อนุญาต
ประชาชนเจ้าหน้าท่ีในการ ประเภท
ปฏิบัติงานและเพ่ือให้เกิดการ ต่างๆ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหาร ส่งเสริมความรู้ด้านระเบียบกฎหมาย และการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และการบริการประชาชนท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๓ ค่าบ ารุงรักษาระบบ  - เพ่ือบ ารุงรักษาระบบ  - จัดจ้างบ ารุงรักษาระบบ - - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ โปรแกรม  - มีโปรแกรมระบบจัดเก็บ กอง

โปรแกรมระบบจัดเก็บค่า โปรแกรมระบบจัดเก็บค่า โปรแกรมระบบจัดเก็บค่า สามารถใช้ ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอยและ สาธารณสุข
จัดเก็บขยะมูลฝอยและ จัดเก็บขยะมูลฝอยและ จัดเก็บขยะมูลฝอยและ งานได้ โปรแกรมจัดเก็บฐานข้อมูล และ
โปรแกรมจัดเก็บฐานข้อมูล โปรแกรมจัดเก็บฐานข้อมูล โปรแกรมจัดเก็บฐานข้อมูล อย่างมี ผู้ได้รับใบอนุญาตประเภท ส่ิงแวดล้อม

ผู้ได้รับใบอนุญาตประเภท ผู้ได้รับใบอนุญาตประเภท ผู้ได้รับใบอนุญาตประเภท ประสิทธิ ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ต่างๆ ของสาธารณสุขและ ต่างๆ ต่างๆ จ านวน 2 โปรแกรม ภาพ

ส่ิงแวดล้อม  

รวม ๐ ๐ ๗๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  -  -  -3 โครงการ

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



 
 
 

 
แบบ ผ.02/1 

โครงการที่เกินศักยภาพ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  

การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน 



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ Logistics เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค   
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก
1 ก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียบริเวณ  - คุณภาพน ้าในคูคลอง  - ก่อสร้างระบบบ้าบัดน้าเสียขนาด - - - - 13,000,000 ร้อยละของ  ระบบบ้าบัดน ้า กองช่าง

ถนนสุขุมวิท กม.5 ชุมชนมิตร แหล่งน ้าหนองตะเคียน 400 ลบ.ม. บริเวณคลอง กม.5 การอนุรักษ์ เสียชุมชน (ส้านักงาน
อารีย์ รวมทั งคุณภาพน ้าชายฝ่ัง ชุมชนมิตรอารีย์ ตามแบบแปลน ทรัพยากร  บริหารจัดการ นโยบายและ

ทะเลอ่าวสัตหีบคุณภาพ เทศบาลเมืองสัตหีบ ธรรมชาติและ น ้าเสีย แผนทรัพยากร
ดีขึ น  ส่ิงแวดล้อม ธรรมชาติและ
 - ช่วยสร้างเสริมสภาพ  ส่ิงแวดล้อม)

เศรษฐกิจ สังคม คุณภาพ  
ชีวิตและส่ิงแวดล้อมท่ีดีขึ น

2 ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ LED  - เพ่ือประชาสัมพันธ์  - ป้ายประชาสัมพันธ์โครงเหล็กชุบ - - 4,000,000 - - ร้อยละของการ  - ประชาชนใน กองช่าง
Full Color Outdoor บริเวณ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ กัสวาไนซ์ขนาด 5.00 x 8.00 เมตร ประชาสัมพันธ์ พื นท่ีสัตหีบได้รับ (กรมส่งเสริม
ชายฝ่ังทะเลสัตหีบเทศบาลเมือง  - ส่งเสริมการท่องเท่ียว พื นท่ีหน้าจอ LED Full Color  ข้อมูลข่าวสาร การปกครอง
สัตหีบ อ้าเภอสัตหีบ ให้ประชาชนรับทราบ Outdoor ไม่น้อยกว่า 40.00  จากเทศบาลโดย ท้องถ่ิน)

 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาล  ตรง  
 เมืองสตัหีบ  - ส่งเสริมการ  

  ท่องเท่ียว  

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4

เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ. 02/1



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ Logistics เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค   
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก
3 ปรับปรุงระบบและเพ่ิม  - เพ่ือให้ประชาชนในเขต  - วางท่อระบายน ้า ค.ส.ล.    1.50x - - - 2,300,000 - ร้อยละของ  - เทศบาลมี กองช่าง

ประสิทธิภาพการระบายน ้า เทศบาลและผู้ใช้เส้นทาง 1.50x10.00 เมตร จ้านวน 7 แถว การระบายน ้า ระบบระบายน ้า (อบจ.ชลบุรี)
บริเวณคลองข้างถนนเทศบาล 11 ได้มีระบบระบายน ้าได้  - ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ขนาด กว้าง  ท่ีดีแก้ปัญหา  
เช่ือมหนองตะเคียน เพียงพอแก้ปัญหาน ้าท่วม 8.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร ตาม  น ้าท่วมจาก  

 แบบแปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ  บริเวณแยก  
  สัตหีบ  

4 ก่อสร้างถังแชมเปญ (ถังส้ารอง - เพ่ือให้ประชาชนในเขต - ถังส้ารองน ้า ขนาดความจุไม่น้อย - - 737,000     737,000     - ร้อยละของ - เทศบาลมีถัง กองช่าง
น ้า) บริเวณวัดเทพประสาท เทศบาลได้มีน ้าส้าหรับ กว่า 20 ลบ.ม. หอถังสูงไม่น้อยกว่า จ้านวนผู้ น ้าส้ารองพร้อม ส้านักงาน

อุปโภคและบริโภคอย่าง 15.00 เมตร ติดตั งอุปกรณ์ระบบ ใช้น ้า บ่อบาดาล ทรัพยากรน ้า
เพียงพอ จ่ายน ้าบาดาลและมิเตอร์ไฟฟ้า ส้าหรับใช้น ้า แห่งชาติ
- แก้ปัญหาพื นท่ีเส่ียง พร้อมถังเก็บน ้าวางบนดิน ขนาด ในหน้าแล้ง
ประสบปัญหาภัยแล้ง ความจุ 2,500 ลิตร จ้านวน 4 ถัง

ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ

แบบ ผ. 02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ Logistics เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค   
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก
5 ก่อสร้างถังแชมเปญ (ถังส้ารอง - เพ่ือให้ประชาชนในเขต - ถังส้ารองน ้า ขนาดความจุไม่น้อย - - 737,000     737,000     - ร้อยละของ - เทศบาลมีถัง กองช่าง

น ้า) บริเวณวัดสัตหีบ เทศบาลได้มีน ้าส้าหรับ กว่า 20 ลบ.ม. หอถังสูงไม่น้อยกว่า จ้านวนผู้ น ้าส้ารองพร้อม ส้านักงาน
อุปโภคและบริโภคอย่าง 15.00 เมตร ติดตั งอุปกรณ์ระบบ ใช้น ้า บ่อบาดาล ทรัพยากรน ้า
เพียงพอ จ่ายน ้าบาดาลและมิเตอร์ไฟฟ้า ส้าหรับใช้น ้า แห่งชาติ
- แก้ปัญหาพื นท่ีเส่ียง พร้อมถังเก็บน ้าวางบนดิน ขนาด ในหน้าแล้ง
ประสบปัญหาภัยแล้ง ความจุ 2,500 ลิตร จ้านวน 4 ถัง

ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ

6 ก่อสร้างถังแชมเปญ (ถังส้ารอง - เพ่ือให้ประชาชนในเขต - ถังส้ารองน ้า ขนาดความจุไม่น้อย - - 737,000     737,000     - ร้อยละของ - เทศบาลมีถัง กองช่าง
น ้า) บริเวณโรงฆ่าสัตว์เก่า เทศบาลได้มีน ้าส้าหรับ กว่า 20 ลบ.ม. หอถังสูงไม่น้อยกว่า จ้านวนผู้ น ้าส้ารองพร้อม ส้านักงาน

อุปโภคและบริโภคอย่าง 15.00 เมตร ติดตั งอุปกรณ์ระบบ ใช้น ้า บ่อบาดาล ทรัพยากรน ้า
เพียงพอ จ่ายน ้าบาดาลและมิเตอร์ไฟฟ้า ส้าหรับใช้น ้า แห่งชาติ
- แก้ปัญหาพื นท่ีเส่ียง พร้อมถังเก็บน ้าวางบนดิน ขนาด ในหน้าแล้ง
ประสบปัญหาภัยแล้ง ความจุ 2,500 ลิตร จ้านวน 4 ถัง

ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ

แบบ ผ. 02/1

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4

เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ Logistics เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค   
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก
7 ก่อสร้างถังแชมเปญ (ถังส้ารอง - เพ่ือให้ประชาชนในเขต - ถังส้ารองน ้า ขนาดความจุไม่น้อย - - 737,000     737,000     - ร้อยละของ - เทศบาลมีถัง กองช่าง

น ้า) บริเวณตลาดนัดสหชัย เทศบาลได้มีน ้าส้าหรับ กว่า 20 ลบ.ม. หอถังสูงไม่น้อยกว่า จ้านวนผู้ น ้าส้ารองพร้อม ส้านักงาน
อุปโภคและบริโภคอย่าง 15.00 เมตร ติดตั งอุปกรณ์ระบบ ใช้น ้า บ่อบาดาล ทรัพยากรน ้า
เพียงพอ จ่ายน ้าบาดาลและมิเตอร์ไฟฟ้า ส้าหรับใช้น ้า แห่งชาติ
- แก้ปัญหาพื นท่ีเส่ียง พร้อมถังเก็บน ้าวางบนดิน ขนาด ในหน้าแล้ง
ประสบปัญหาภัยแล้ง ความจุ 2,500 ลิตร จ้านวน 4 ถัง

ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ

    

0 0 6,948,000 5,248,000 13,000,000

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
งบประมาณและท่ีผ่านมา

รวม 7 โครงการ

แบบ ผ. 02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4
เทศบาลเมืองสัตหีบ



 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การพัฒนาระบบการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และการจัดการชายฝ่ังแบบบูรณาการ 



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

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก
1 ก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียบริเวณ  - คุณภาพน ้าในคูคลอง  - ก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียขนาด - - - - 37,400,000 ร้อยละของ  ระบบบ้าบัดน ้า กองช่าง

ลานเจริญนายเรือข้างวัดแม่พระ แหล่งน ้าหนองตะเคียนรวม1,500 ลบ.ม. บริเวณลานเจริญ การอนุรักษ์ เสียชุมชน (ส้านักงาน
ลูกประค้า ทั งคุณภาพน ้าชายฝ่ังทะเล นายเรือข้างวัดแม่พระลูกประค้า ตาม ทรัพยากร  บริหารจัดการ นโยบายและ

อ่าวสัตหีบคุณภาพดีขึ น แบบแปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ ธรรมชาติและ น ้าเสีย แผนทรัพยากร
 - ช่วยสร้างเสริมสภาพ  ส่ิงแวดล้อม ธรรมชาติและ
เศรษฐกิจ สังคม คุณภาพ  ส่ิงแวดล้อม)

ชีวิตและส่ิงแวดล้อมท่ีดีขึ น

2 ก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียบริเวณ  - คุณภาพน ้าในคูคลอง  - ก่อสร้างระบบบ้าบัดน้าเสียขนาด - - - - 13,000,000 ร้อยละของ  ระบบบ้าบัดน ้า กองช่าง
ท่ีดินหลังโรงเรียนบ้านสัตหีบ แหล่งน ้าหนองตะเคียนรวม400 ลบ.ม. บริเวณท่ีดินหลังโรงเรียน การอนุรักษ์ เสียชุมชน (ส้านักงาน
 ทั งคุณภาพน ้าชายฝ่ังทะเล บ้านสัตหีบตามแบบแปลนเทศบาล ทรัพยากร  บริหารจัดการ นโยบายและ

อ่าวสัตหีบคุณภาพดีขึ น เมืองสัตหีบ ธรรมชาติและ น ้าเสีย แผนทรัพยากร
 - ช่วยสร้างเสริมสภาพ  ธรรมชาติและ

เศรษฐกิจ สังคม คุณภาพ  ส่ิงแวดล้อม)
ชีวิตและส่ิงแวดล้อมท่ีดีขึ น

แบบ ผ. 02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
งบประมาณและท่ีผ่านมา



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

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก
3 ก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียบริเวณ  - คุณภาพน ้าในคูคลอง  - ก่อสร้างระบบบ้าบัดน้าเสียขนาด - - - - 14,100,000 ร้อยละของ  ระบบบ้าบัดน ้า กองช่าง

ตลาดเช้าสัตหีบ แหล่งน ้าหนองตะเคียน 400 ลบ.ม. บริเวณตลาดเช้าสัตหีบ การอนุรักษ์ เสียชุมชน (ส้านักงาน
 รวมทั งคุณภาพน ้าชายฝ่ัง ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ ทรัพยากร  บริหารจัดการ นโยบายและ

ทะเลอ่าวสัตหีบคุณภาพ  ธรรมชาติและ น ้าเสีย แผนทรัพยากร
ดีขึ น  ส่ิงแวดล้อม ธรรมชาติและ
 - ช่วยสร้างเสริมสภาพ  ส่ิงแวดล้อม)

เศรษฐกิจ สังคม คุณภาพ  
ชีวิตและส่ิงแวดล้อมท่ีดีขึ น

4 ก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียบริเวณ  - คุณภาพน ้าในคูคลอง  - ก่อสร้างระบบบ้าบัดน้าเสียขนาด - - - - 13,800,000 ร้อยละของ  ระบบบ้าบัดน ้า กองช่าง
หน้าวัดสัตหีบ แหล่งน ้าหนองตะเคียน 400 ลบ.ม. บริเวณหน้าวัดสัตหีบ การอนุรักษ์ เสียชุมชน (ส้านักงาน
 รวมทั งคุณภาพน ้าชายฝ่ัง ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ ทรัพยากร  บริหารจัดการ นโยบายและ

ทะเลอ่าวสัตหีบคุณภาพ  ธรรมชาติและ น ้าเสีย แผนทรัพยากร
ดีขึ น  ส่ิงแวดล้อม ธรรมชาติและ
 - ช่วยสร้างเสริมสภาพ  ส่ิงแวดล้อม)

เศรษฐกิจ สังคม คุณภาพ  
ชีวิตและส่ิงแวดล้อมท่ีดีขึ น

0 0 0 0 78,300,000รวม 4 โครงการ

แบบ ผ. 02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
งบประมาณและท่ีผ่านมา



 
 
 

 
 

แบบ ผ.03 
บัญชีครุภัณฑ์   



แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน
วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ เคร่ืองดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร  - - 28,000  - - ส านักปลัด

ให้เพียงพอต่อการ จ านวน 2 เคร่ือง เทศบาลฯ
ปฏิบัติงาน ราคาเคร่ืองละ 14,000บาท

(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์
เดือนธันวาคม 2562)

2 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ เก้าอ้ีส านักงานขาเหล็ก  - - 15,000  - - ส านักปลัด
ให้เพียงพอต่อการ บุนวมมีพนักพิง เทศบาลฯ
ปฏิบัติงาน จ านวน 6 ตัว

ตัวละ 2,500 บาท
(จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคาท้องถ่ิน)

3 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ รถเข็นเอกสารส านักงาน -  - 7,500  -  - ส านักปลัด
ให้เพียงพอต่อการ จ านวน 1 คัน เทศบาลฯ
ปฏิบัติงาน (จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคาท้องถ่ิน)

4 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ เก้าอ้ีส านักงาน -  - 7,500  - - ส านักปลัด
ให้เพียงพอต่อการ จ านวน 3 ตัว ตัวละ 2,500 เทศบาลฯ
ปฏิบัติงาน (จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคาท้องถ่ิน)

(งานทะเบียนราษฎร์)

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4

เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน
วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ จัดซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสาร  -  - 120,000 -  - ส านักปลัด

ให้เพียงพอต่อการ ระบบดิจิตอล ชนิด ขาว-ด า เทศบาลฯ
ปฏิบัติงาน ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที

(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์
เดือนธันวาคม 2562)

6 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ส าเนา  -  - 180,000 -  - ส านักปลัด
ให้เพียงพอต่อการ ระบบดิจิตอล เทศบาลฯ
ปฏิบัติงาน ความละเอียด 300 x 600

จุดต่อตารางน้ิว
(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์
เดือนธันวาคม 2562)

7 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ  -  - - 32,400  - กองวิชาการ
ให้เพียงพอต่อการ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่า และแผนงาน
ปฏิบัติงาน ติดต้ัง) แบบแขวน

 - ขนาด 24,000 บีทียู
(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์
เดือนธันวาคม 2562)

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4

เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน
วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  - เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ จัดซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสาร  -  - 120,000  -  - กองคลัง

ให้เพียงพอต่อการ ระบบดิจิตอล ชนิด ขาว-ด า  

ปฏิบัติงาน ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที

 - เพ่ือให้สามารถบริการ จ านวน 1 เคร่ือง

ประชาชนและอ านวย (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์

ความสะดวกในการ  เดือนธันวาคม 2562)

ปฏิบัติงานได้อย่างมี  

ประสิทธิภาพ

9 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  - เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน - - 18,900    - - กองคลัง

ให้เพียงพอต่อการ จ านวน 6 ตัว

ปฏิบัติงาน (จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคาท้องถ่ิน)

 

10 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  - เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ จัดซ้ือโต๊ะท างานเหล็ก - - 35,400    - - กองคลัง

ให้เพียงพอต่อการ ขนาด 3.5 ฟุต 

ปฏิบัติงาน จ านวน 6 ตัว

(จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคาท้องถ่ิน)

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4

เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน
วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 42,300 กองการศึกษา

ให้เพียงพอต่อ พร้อมติดต้ัง ขนาด 32,000

การปฏิบัติงาน บีทียู ชนิดแบบต้ังพ้ืนหรือ

แขวน จ านวน 1 เคร่ือง

(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์

เดือนธันวาคม 2562)

12 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ จัดซ้ือโต๊ะเหล็กส านักงาน -  -  - 10,000 - กองการศึกษา

 ให้เพียงพอต่อ ขนาด 5 ฟุต จ านวน 1 ตัว  

การปฏิบัติงาน (จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคาท้องถ่ิน)

13 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงานแบบมี  - -  - 5,000 - กองการศึกษา

 ให้เพียงพอต่อ พนักพิงสูง จ านวน 1 ตัว  

การปฏิบัติงาน (จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคาท้องถ่ิน)

14 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ จัดซ้ือเก้าอ้ีส าหรับปฏิบัติงาน - - - ๓,๖๐๐ - กองการศึกษา
 ให้เพียงพอต่อ แบบบุนวมมีพนักพิง จ านวน  

การปฏิบัติงาน 3 ตัว ตัวละ 1,200 บาท
(จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคาท้องถ่ิน)

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4

เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน
วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ให้ เก้าอ้ีจัดเล้ียงขาชุบโคเม่ียม -  - - 4,200  - กองสาธารณสุข

 เพียงพอต่อการปฏิบัติ จ านวน 6 ตัว และส่ิงแวดล้อม

งาน (จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคาท้องถ่ิน)

 

16 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ จัดซ้ือโต๊ะพับเอนกประสงค์ -  - - 25,000 - กองสาธารณสุข

ให้เพียงพอต่อ จ านวน 10 ตัว และส่ิงแวดล้อม

การปฏิบัติงาน (จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคาท้องถ่ิน)

17 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ จัดซ้ือเก้าอ้ีพลาสติกมีพนักพิง -  - - 70,000 - กองสาธารณสุข

ให้เพียงพอต่อ จ านวน 200 ตัว และส่ิงแวดล้อม

การปฏิบัติงาน (จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคาท้องถ่ิน)

18 สร้างความเข้มแข็ง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงานแบบมี -  - - 22,050 - กองสวัสดิการ

ของชุมชน ให้เพียงพอต่อ พนักพิง จ านวน 7 ตัว สังคม

การปฏิบัติงาน ตัวละ 3,150 บาท

(จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคาท้องถ่ิน)

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4

เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน
วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

19 สร้างความเข้มแข็ง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงานแบบมี -  - - 3,900 - กองสวัสดิการ

ของชุมชน ให้เพียงพอต่อ พนักพิงสูง จ านวน 1 ตัว สังคม

การปฏิบัติงาน (จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคาท้องถ่ิน)

 

20 สร้างความเข้มแข็ง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ จัดซ้ือโต๊ะท างานเหล็ก -  - - 8,500 - กองสวัสดิการ

ของชุมชน ให้เพียงพอต่อ ขนาด 5 ฟุต จ านวน 1 ตัว สังคม

การปฏิบัติงาน (จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคาท้องถ่ิน)

 

21 สร้างความเข้มแข็ง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ จัดซ้ือโต๊ะท างานเหล็ก -  - - 5,900 - กองสวัสดิการ

ของชุมชน ให้เพียงพอต่อ ขนาด 3.5 ฟุต จ านวน 1 ตัว สังคม

การปฏิบัติงาน (จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคาท้องถ่ิน)
  

22 อุตสาหกรรมและ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  - เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ  -  - - 32,400  - กองช่าง

การโยธา ให้เพียงพอต่อการ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่า

ปฏิบัติงาน ติดต้ัง) แบบแขวน

 - ขนาด 24,000 บีทียู

(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์

เดือนธันวาคม 2562)

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4

เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน
วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

23 อุตสาหกรรมและ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  - เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ  -  - - 24,200  - กองช่าง

การโยธา ให้เพียงพอต่อการ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่า

ปฏิบัติงาน ติดต้ัง) แบบติดผนัง (ระบบ

Inverter)

 - ขนาด 12,000 บีทียู

(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์

เดือนธันวาคม 2562)

24 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ เพ่ือจัดซ้ือจัดหาเคร่ืองมือจัดซ้ือเคร่ืองเสียง -  - - 47,500  - กองสาธารณสุข

วิทยุ เคร่ืองใช้ และอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย และส่ิงแวดล้อม

ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้  - เพาเวอร์มิกเซอร์
สามารถบริการประชาชนจ านวน 1 เคร่ือง
และอ านวยความสะดวก  - ตู้ล าโพง ขนาด 15 น้ิว
ในการปฏิบัติงานได้อย่าง  จ านวน 4 ตู้ 
มีประสิทธิภาพ (จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคาท้องถ่ิน)

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4

เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน
วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

25 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ เพ่ือจัดซ้ือจัดหาเคร่ืองมือตู้ล าโพงล้อลากเอนกประสงค์ -  - - 5,500  - กองสาธารณสุข

วิทยุ เคร่ืองใช้ และอุปกรณ์ ขนาด 12 น้ิว จ านวน 1 ตู้ และส่ิงแวดล้อม

ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ (จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคาท้องถ่ิน)
สามารถบริการประชาชน
และอ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

26 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ หม้อต้มน้ าไฟฟ้า - - 30,000  -  - ส านักปลัด
งานครัว ให้เพียงพอต่อการ ขนาดไม่น้อยกว่า 16 ลิตร เทศบาลฯ

ปฏิบัติงาน จ านวน 2 หม้อ
หม้อละ 15,000 บาท
(ซ้ือตามเกณฑ์ราคาท้องถ่ิน)

27 แผนงานการรักษา ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์เคร่ือง เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ สายดับเพลิง - - 100,000 100,000 100,000 ส านักปลัด
ความสงบภายใน ดับเพลิง ให้เพียงพอต่อการ จ านวน 10 เส้น เทศบาลฯ

ปฏิบัติงาน (ซ้ือตามเกณฑ์ราคาท้องถ่ิน)

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4

เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน
วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
28 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One -  - 17,000  -  - ส านักปลัด

ให้เพียงพอต่อการ จ านวน 1 เคร่ือง เทศบาลฯ
ปฏิบัติงาน (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะฯ  

 วันท่ี 15 มีนาคม 2562)
(งานทะเบียนราษฎร์)  

29 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction - - 8,000  -  - ส านักปลัด
ให้เพียงพอต่อการ แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง เทศบาลฯ
ปฏิบัติงาน ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

 จ านวน 1 เคร่ือง
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะฯ
 วันท่ี 15 มีนาคม 2562)
(งานทะเบียนราษฎร์)

 
30 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED -  - 10,000  -  - ส านักปลัด

ให้เพียงพอต่อการ สี ชนิด Network แบบท่ี 1 เทศบาลฯ
ปฏิบัติงาน (18 หน้า/นาที)  

(งานการเจ้าหน้าท่ี)
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะฯ  
 วันท่ี 15 มีนาคม 2562)

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4

เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน
วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
31 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 5,000 ส านักปลัด

ให้เพียงพอต่อการ  VA  จ านวน 2 เคร่ือง เทศบาลฯ
ปฏิบัติงาน (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะฯ  

วันท่ี 15 มีนาคม 2562)  
(งานการเจ้าหน้าท่ี 1 เคร่ือง)  
(งานทะเบียนราษฎร์ 1 เคร่ือง)

 
32 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ 30,000 ส านักปลัด

ให้เพียงพอต่อการ งานประมวลผลแบบท่ี 2 (จอแสดง เทศบาลฯ
ปฏิบัติงาน ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)  

จ านวน 1 เคร่ือง
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะฯ 
วันท่ี 15 มีนาคม 2562)  

33 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก - - - 66,000  - กองวิชาการ
ให้เพียงพอต่อการ ส าหรับงานประมวลผล และแผนงาน
ปฏิบัติงาน จ านวน 3 เคร่ือง

เคร่ืองละ 22,000 บาท
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะฯ  
วันท่ี 15 มีนาคม 2562)

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4

เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน
วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
34 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction - - 8,000 -  - กองคลัง

ให้เพียงพอต่อการ แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง  
ปฏิบัติงาน ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank  

Printer) จ านวน 1เคร่ือง  
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะฯ  
 วันท่ี 15 มีนาคม 2562)

35 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก - - 22,000 -  - กองคลัง
ให้เพียงพอต่อการ ส าหรับงานประมวลผล 
ปฏิบัติงาน จ านวน 1 เคร่ือง

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะฯ  
วันท่ี 15 มีนาคม 2562)

36 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก - - - 22,000 - กองการศึกษา

ให้เพียงพอต่อ ส าหรับงานประมวลผล

การปฏิบัติงาน จ านวน 1 เคร่ือง

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะฯ

วันท่ี 15 มีนาคม 2562)

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4

เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน
วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
37 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ A4+ แบบ  - -  - 8,500 - กองสาธารณสุข

ให้เพียงพอต่อ ฉีดหมึกพร้อมติดต้ังแท็งก์หมึก และส่ิงแวดล้อม

การปฏิบัติงาน (INKTANK) จ านวน 1 เคร่ือง

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะฯ

 วันท่ี 15 มีนาคม 2562)

38 สร้างความเข้มแข็ง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ - - - 60,000    -          กองสวัสดิการ

ของชุมชน  ให้เพียงพอต่อการ งานประมวลผลแบบท่ี 2 (จอแสดง (22500) สังคม

ปฏิบัติงาน ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)

จ านวน 2 เคร่ือง

เคร่ืองละ 30,000 บาท

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะฯ

 วันท่ี 15 มีนาคม 2562)

 

39 สร้างความเข้มแข็ง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  - เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA - - - 7,500      - กองสวัสดิการ

ของชุมชน ให้เพียงพอต่อการ จ านวน 3 เคร่ือง สังคม

เคร่ืองละ 2,500 บาท 

ปฏิบัติงาน (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะฯ

 วันท่ี 15 มีนาคม 2562)

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4

เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน
วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
40 สร้างความเข้มแข็ง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  - เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับ - - - 22,000    - กองสวัสดิการ

ของชุมชน ให้เพียงพอต่อการ งานประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง สังคม

ปฏิบัติงาน (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะฯ

 วันท่ี 15 มีนาคม 2562)

41 สร้างความเข้มแข็ง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  - เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ - - - 18,000    - กองสวัสดิการ

ของชุมชน ให้เพียงพอต่อการ หรือ LED ขาวด า จ านวน 2 เคร่ือง สังคม

ปฏิบัติงาน เคร่ืองละ 9,000 บาท

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะฯ 

วันท่ี 15 มีนาคม 2562)

42 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ - - 30,000    - -          กองวิชาการ

ให้เพียงพอต่อการ งานประมวลผลแบบท่ี 2 (จอแสดง (22500) และแผนงาน

ปฏิบัติงาน ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)

จ านวน 1 เคร่ือง

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะฯ

 วันท่ี 15 มีนาคม 2562)

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4

เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน
วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
43 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA - - 2,500 - - กองวิชาการ

ให้เพียงพอต่อการ  จ านวน 1 เคร่ือง และแผนงาน
ปฏิบัติงาน (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะฯ  

วันท่ี 15 มีนาคม 2562)  

44 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ - เพ่ือจัดซ้ือจัดหายาน - เพ่ือจัดซ้ือรถบรรทุก(ดีเซล) - - - 2,500,000 - กองช่าง
และขนส่ง พาหนะและขนส่ง  ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร

 กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี 
 หรือก าลัง เคร่ืองยนต์ สูงสุดไม่
 ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์ 
 - แบบบรรทุกน้ า 
(1) จุน้ าได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร
(2) น้ าหนักของรถรวมน้ าหนัก
บรรทุกไม่ต่ ากว่า 12,000 กิโลกรัม
(3) เป็นราคาพร้อมป๊ัมและอุปกรณ์
   จ านวน 1 คัน
(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์
เดือนธันวาคม 2562)

0 0 794,800 3,146,450 100,000รวม 42 โครงการ

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4

เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณและท่ีผ่านมา



 
 
 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.2561 – 2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 



 
 
 

 
แบบ ผ.02 

โครงการพัฒนา 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 



 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  

การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน 



 2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาและปรับปรุงด้านผังเมืองโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.2  แผนงานเคหะและชุมชน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ข้อความเดิม

1 ปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อระบาย  - เพ่ือให้ประชาชนในเขตเทศบาล  - ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต - - ๑,๔๘๘,๐๐๐ - ร้อยละ  - ประชาชนในเขตเทศบาล กองช่าง

น ้า บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท และใกล้เคียงได้มีถนนส้าหรับใช้ใน ถนนกว้าง 5.50 เมตร ยาว 188.00 เมตร ของ และผู้ใช้เส้นทางได้มีถนนท่ี

73/3 (ซอยพัฒนาบ่อนไก่) การคมนาคมได้อย่างสะดวกและ หนา 0.05 เมตร หรือมีพื นท่ีผิวจราจรไม่ การ มาตราฐานปลอดภัย
ปลอดภัย น้อยกว่า 625.00 ตารางเมตร พร้อมวาง คมนาคม

ท่อระบายน ้า ค.ส.ล. Ø 0.80 เมตร ยาว 212 
เมตร บ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมฝาปิดเหล็กหล่อ 
จ้านวน 24 บ่อพัก ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
สัตหีบ

ข้อความใหม่
1 ปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อ  - เพ่ือให้ประชาชนในเขตเทศบาล  - ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต - - ๑,๔๘๘,๐๐๐ - ร้อยละ  - ประชาชนในเขตเทศบาล กองช่าง

ระบายน ้าบริเวณซอยสัตหีบ และใกล้เคียงได้มีถนนส้าหรับใช้ใน ถนนกว้าง 5.50 เมตร ยาว 112.00 เมตร ของ และผู้ใช้เส้นทางได้มีถนนท่ี
สุขุมวิท 73/3 (ซอยพัฒนา การคมนาคมได้อย่างสะดวกและ หนา 0.05 เมตร หรือมีพื นท่ีด้าเนินการไม่ การ มาตราฐานปลอดภัย
บ่อนไก่) ปลอดภัยมีระบบระบายน ้าท่ีดี น้อยกว่า 616.00 ตารางเมตร พร้อมวาง คมนาคม

ท่อระบายน ้า ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 
เมตร ยาว 212 เมตร บ่อพัก ค.ส.ล. พร้อม
ฝาปิดเหล็กหล่อ จ้านวน 24 บ่อพัก
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้า 88 ล้าดับท่ี 110

(แบบ ผ.02)
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



 2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาและปรับปรุงด้านผังเมืองโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.2  แผนงานเคหะและชุมชน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ข้อความเดิม

2 ก่อสร้างอาคารพักคนงานบริเวณ  - เพ่ือให้คนงาน ลูกจ้างมีท่ีพักอาศัย  - อาคาร ค.ส.ล. กว้าง 3.00 - 17.00 เมตร - - ๘๔๐,๐๐๐ - - ร้อยละ  - เทศบาลมีอาคารส้าหรับ กองช่าง
ท่ีสาธารณประโยชน์ หน้าศูนย์ อยู่ใกล้ศูนย์ซ่อมบ้ารุง ยาว 38.00 เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า ของ ให้คนงานอาศัยอย่างเพียง
ซ่อมบ้ารุงเทศบาลเมืองสัตหีบ - เพ่ือเป็นสวัสดิการให้แก่คนงาน 380.00 ตารางเมตร การใช้ พอ

ลูกจ้าง ประหยัด ค่าใช้จ่ายในการ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ ประโยชน์ - เทศบาลมีผู้ดูแลความ
เช่าบ้านพักอาศัย ท่ีดิน ปลอดภัยหน้าศูนย์ซ่อม

บ้ารุง
ข้อความใหม่

2 ก่อสร้างอาคารพักคนงานบริเวณ  - เพ่ือให้คนงาน ลูกจ้างมีท่ีพักอาศัย  - อาคาร ค.ส.ล. กว้าง 2.00 - 6.50 เมตร - - ๘๔๐,๐๐๐ - ร้อยละ  - เทศบาลมีอาคารส้าหรับ กองช่าง
ท่ีสาธารณประโยชน์ หน้าศูนย์ อยู่ใกล้ศูนย์ซ่อมบ้ารุง ยาว 28.00 เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า ของ ให้คนงานอาศัยอย่างเพียง
ซ่อมบ้ารุงเทศบาลเมืองสัตหีบ - เพ่ือเป็นสวัสดิการให้แก่คนงาน 135.00 ตารางเมตร การใช้ พอ

ลูกจ้าง ประหยัด ค่าใช้จ่ายในการ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ ประโยชน์ - เทศบาลมีผู้ดูแลความ
เช่าบ้านพักอาศัย ท่ีดิน ปลอดภัยหน้าศูนย์ซ่อม

บ้ารุง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้า 72 ล้าดับท่ี 78

(แบบ ผ.02)
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



 2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาและปรับปรุงด้านผังเมืองโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.2  แผนงานเคหะและชุมชน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ข้อความเดิม

3 ติดตั ง Rumble Strips บริเวณ - เพ่ือให้ประชาชนในเขตเทศบาล - ติดตั งและตีเส้น Rumble Strips สีเทอร์ - - ๔๙๐,๐๐๐ - - ร้อยละ  - ประชาชนเทศบาลและ กองช่าง
ถนนและซอยต่างๆ ในเขต และผู้ใช้เส้นทางมีความปลอดภัย โมพลาสติกสีขาวหนา 5 มม. กว้าง 2.00- ของ ผู้ใช้เส้นทางได้มีถนนท่ี
เทศบาลเมืองสัตหีบ ในการเดินทาง 3.00 ม. (คร่ึงหน่ึงของผิวจราจร) จ้านวน การ มาตราฐานปลอดภัยในการ

10 แถว/1 จุด ตามแบบแปลนเทศบาลบาล คมนาคม ขับข่ี
เมืองสัตหีบ ด้าเนินการทั งในเทศบาล

ข้อความใหม่
3 ติดตั ง Rumble Strips บริเวณ - เพ่ือให้ประชาชนในเขตเทศบาล - ติดตั งและตีเส้น Rumble Strips สีเทอร์ - - ๔๙๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ  - ประชาชนเทศบาลและ กองช่าง

ถนนและซอยต่างๆ ในเขต และผู้ใช้เส้นทางมีความปลอดภัย โมพลาสติกสีขาวหนา 5 มม. กว้าง 2.00- ของ ผู้ใช้เส้นทางได้มีถนนท่ี
เทศบาลเมืองสัตหีบ ในการเดินทาง 3.00 ม. (คร่ึงหน่ึงของผิวจราจร) จ้านวน การ มาตราฐานปลอดภัยในการ

10 แถว/1 จุด ตามแบบแปลนเทศบาลบาล คมนาคม ขับข่ี
เมืองสัตหีบ ด้าเนินการทั งในเทศบาล

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 71 ล้าดับท่ี 76

(แบบ ผ.02)
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



 2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาและปรับปรุงด้านผังเมืองโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.2  แผนงานเคหะและชุมชน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ข้อความเดิม

4 ตีเส้นจราจรและเคร่ืองหมายบน - รักษาความปลอดภัยทางด้าน - ตีเส้นจราจรสีขาว-เหลือง หนา 3.00 เมตร - - ๔๙๓,๐๐๐ - - ร้อยละ  - ประชาชนเทศบาลและ กองช่าง
พื นทาง การจราจร การขับข่ีรถยนต์ รถจัก พื นท่ีรวมไม่น้อยกว่า 1,250 ตรม. ของ ผู้ใช้เส้นทางได้มีถนนท่ี

ยานยนต์ ในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ การ มาตราฐานปลอดภัยในการ
คมนาคม ขับข่ี

ข้อความใหม่
4 ตีเส้นจราจรและเคร่ืองหมายบน - รักษาความปลอดภัยทางด้าน - ตีเส้นจราจรสีขาว - เหลือง หรือ ขาว-ด้า - - ๔๙๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ  - ประชาชนเทศบาลและ กองช่าง

พื นทาง การจราจร การขับข่ีรถยนต์ รถจัก หรือ ขาว-แดง หนา 3.00 มม. พื นท่ีรวม ของ ผู้ใช้เส้นทางได้มีถนนท่ี
ยานยนต์ ในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ ไม่น้อยกว่า 1,250 ตร.ม. การ มาตราฐานปลอดภัยในการ

คมนาคม ขับข่ี

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 99 ล้าดับท่ี 134

(แบบ ผ.02)
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



 2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาและปรับปรุงด้านผังเมืองโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.2  แผนงานเคหะและชุมชน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ข้อความเดิม

5 ติดตั งระบบแสงสว่าง บริเวณ  - เพ่ือเพ่ิมความสว่างให้อาคาร ติดตั งสปอร์ตไลท์ หลอดเมทัลฮาไล 1,500 วัตต์  - 300,000  -  - - ร้อยละ  - เทศบาลมีอาคาร กองช่าง
อาคารอเนกประสงค์ศูนย์  - เพ่ือผู้ใช้อาคารสามารถด้าเนิน จ้านวน 10 หลอด พร้อมอุปกรณ์ตู้คอนโทรล ของการ อเนกประสงค์ท่ีมีระบบ
ซ่อมบ้ารุง หมู่ท่ี  6  ต.สัตหีบ กิจกรรมได้สะดวก มีแสงสว่างเพียงพอ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ พัฒนา ไฟฟ้าส่องสว่างเพียงพอ
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ระบบ

ไฟฟ้า

ข้อความใหม่
5 ติดตั งระบบแสงสว่าง บริเวณ  - เพ่ือเพ่ิมความสว่างให้อาคาร โคม High Bay LED ขนาด 200 วัตต์  - 300,000  -  - - ร้อยละ  - เทศบาลมีอาคาร กองช่าง

อาคารอเนกประสงค์ศูนย์  - เพ่ือผู้ใช้อาคารสามารถด้าเนิน จ้านวน 10 หลอด พร้อมอุปกรณ์ตู้คอนโทรล ของการ อเนกประสงค์ท่ีมีระบบ (กันเงิน
ซ่อมบ้ารุง หมู่ท่ี  6  ต.สัตหีบ กิจกรรมได้สะดวก มีแสงสว่างเพียงพอ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ พัฒนา ไฟฟ้าส่องสว่างเพียงพอ ปี 62)
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ระบบ

ไฟฟ้า

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 78 ล้าดับท่ี 90

(แบบ ผ.02)
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  

การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
รณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด 



 2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5  พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต รณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด
๑.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ข้อความเดิม

1 โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์  -  เพ่ือให้ความช่วยเหลือเคร่ืองอุปโภค  - ผู้ด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือเคร่ืองอุปโภค ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ  - ผู้ด้อยโอกาสได้รับการ กอง
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อย     บริโภคให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม    บริโภค จ านวน  3๐๐ คน ของผู้ท่ี    ช่วยหลือเพ่ือบรรเทาปัญหา สวัสดิการฯ
โอกาสทางสังคม     ในชุมชน ได้รับ    ความเดือดร้อน

สวัสดิการฯ

ข้อความใหม่
1 โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์  -  เพ่ือให้ความช่วยเหลือเคร่ืองอุปโภค  - ผู้ด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือเคร่ืองอุปโภค ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ  - ผู้ด้อยโอกาสได้รับการ กอง

ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อย     บริโภคให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม    บริโภค จ านวน  5๐๐ คน ของผู้ท่ี    ช่วยหลือเพ่ือบรรเทาปัญหา สวัสดิการฯ
โอกาสทางสังคม     ในชุมชน ได้รับ    ความเดือดร้อน

สวัสดิการฯ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 135 ล าดับท่ี 1

(แบบ ผ.02)
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



 
 
 

 
แบบ ผ.02/1 
โครงการพัฒนา 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 



 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  

การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน 



 2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาและปรับปรุงด้านผังเมืองโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์เป็นเมืองนวัตกรรมท่ีน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.2  แผนงานเคหะและชุมชน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ข้อความเดิม

1 โครงการติดต้ังเสาไฟฟ้าแบบ  -เพ่ือเป็นการปรับปรุงระบบไฟฟ้า  -ติดต้ังเสาไฟแบบประติมากรรมความสูง 7.00 ม.  -  -  - ๑๐,๙๓๓,๐๐๐  - ร้อยละ  -ประชาชนในเขตเทศบาลและ กองช่าง
ประติมากรรมความสูง 7.00 ม ส่องสว่างบริเวณถนนเทศบาล 9 พร้อมติดต้ังโคมไฟถนนแบบโคม LED ตามแบบ ของ ใกล้เคียงตลอดจนผู้ใช้เส้นทาง
พร้อมติดต้ังโคมไฟถนนแบบโคมไฟ  -เพ่ือความปลอดภัยในการขับข่ี แปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ การพัฒนา ถนนในเขตเทศบาลได้รับความ
ถนนแบบโคม LED ขนาด 150 วัตต์ ยานพาหนะ เพ่ิมทัศยภาพในการ ระบบไฟฟ้า สะดวกสบายและปลอดภัย
บริเวณ 9 (ถนนสายบ้านนา) มองเห็น

1 โครงการติดต้ังเสาไฟฟ้าแบบ  -เพ่ือเป็นการปรับปรุงระบบไฟฟ้า  -ติดต้ังเสาไฟแบบประติมากรรมความสูง 7.00 ม.  -  -  - ๙,๘๓๙,๗๐๐  - ร้อยละ  -ประชาชนในเขตเทศบาลและ กองช่าง
ประติมากรรมความสูง 7.00 ม ส่องสว่างบริเวณถนนเทศบาล 9 พร้อมติดต้ังโคมไฟถนนแบบโคม LED ตามแบบ ของ ใกล้เคียงตลอดจนผู้ใช้เส้นทาง (ส านัก
พร้อมติดต้ังโคมไฟถนนแบบโคมไฟ  -เพ่ือความปลอดภัยในการขับข่ี แปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ การพัฒนา ถนนในเขตเทศบาลได้รับความ งบประมาณ)
ถนนแบบโคม LED ขนาด 150 วัตต์ ยานพาหนะ เพ่ิมทัศยภาพในการ ระบบไฟฟ้า สะดวกสบายและปลอดภัย
บริเวณ 9 (ถนนสายบ้านนา) มองเห็น

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข คร้ังท่ี 4 หน้า 3 ล าดับท่ี 3

(แบบ ผ.02/1)
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การพัฒนาระบบการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และการจัดการชายฝ่ังแบบบูรณาการ 



 2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

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

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ข้อความเดิม

1 ก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียบริเวณ 1.คุณภาพน ้าในคูคลองแหล่งน ้า  - ก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียบริเวณข้างธนา - - - - ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ  - ระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน กองช่าง
ข้างธนาคารทหารไทย หนองตะเคียนรวมทั งคุณภาพน ้า คารทหารไทย ของ บริหารจัดการน ้าเสีย EEC

ชายฝ่ังทะเลอ่างสัตหีบคุณภาพดีขึ น การ
2. ช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจสังคม อนุรักษ์
คุณภาพ ชีวิตและส่ิงแวดล้อมท่ีดี ทรัพยากร
ขึ น ธรรมชาติ

และส่ิง
แวดล้อม

ข้อความใหม่
1 ก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียบริเวณ 1.คุณภาพน ้าในคูคลองแหล่งน ้า  - ก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียขนาด 400 - - - - ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ  - ระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน กองช่าง

ข้างธนาคารทหารไทย หนองตะเคียนรวมทั งคุณภาพน ้า ลบ.ม/วัน บริเวณข้างธนาคารทหารไทย ของ บริหารจัดการน ้าเสีย ส้านัก
ชายฝ่ังทะเลอ่างสัตหีบคุณภาพดีขึ น ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ การ นโยบาย
2. ช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจสังคม อนุรักษ์ และแผน
คุณภาพ ชีวิตและส่ิงแวดล้อมท่ีดี ทรัพยากร ทรัพยากร
ขึ น ธรรมชาติ ธรรมชาติ

และส่ิง และส่ิง
แวดล้อม แวดล้อม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 181 ล้าดับท่ี 7

(แบบ ผ.02/1)
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



 2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

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

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ข้อความเดิม

2 ก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียบริเวณ 1.คุณภาพน ้าในคูคลองแหล่งน ้า  - ก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียบริเวณสามแยก - - ๒,๐๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ  - ระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน กองช่าง
สามแยกหน้าฐานทัพเรือ ชุมชน หนองตะเคียนรวมทั งคุณภาพน ้า หน้าฐานทัพเรือ ชุมชนชายทะเล ของ บริหารจัดการน ้าเสีย EEC
ชายทะเล ชายฝ่ังทะเลอ่างสัตหีบคุณภาพดีขึ น การ

2. ช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจสังคม อนุรักษ์
คุณภาพ ชีวิตและส่ิงแวดล้อมท่ีดี ทรัพยากร
ขึ น ธรรมชาติ

และส่ิง
แวดล้อม

ข้อความใหม่
2 ก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียบริเวณ 1.คุณภาพน ้าในคูคลองแหล่งน ้า  - ก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียแบบถังส้าเร็จ - - - - ๒,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ  - ระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน กองช่าง

สามแยกหน้าฐานทัพเรือ ชุมชน หนองตะเคียนรวมทั งคุณภาพน ้า รูป 80 ลูกบาศก์เมตร บริเวณสามแยกหน้า ของ บริหารจัดการน ้าเสีย ส้านัก
ชายทะเล ชายฝ่ังทะเลอ่างสัตหีบคุณภาพดีขึ น ฐานทัพเรือ ชุมชนชายทะเล การ นโยบาย

2. ช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจสังคม อนุรักษ์ และแผน
คุณภาพ ชีวิตและส่ิงแวดล้อมท่ีดี ทรัพยากร ทรัพยากร
ขึ น ธรรมชาติ ธรรมชาติ

และส่ิง และส่ิง
แวดล้อม แวดล้อม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 182 ล้าดับท่ี 10

(แบบ ผ.02/1)
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา


