
 

 

 

 
 

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
ของนายกเทศมนตรี ที่ไดแ้ถลงไว้ต่อ 

สภาเทศบาลเมืองสัตหีบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 

 
 
 
 

           
           
           

  
            

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
กองวิชาการและแผนงาน 

เทศบาลเมอืงสตัหีบ 

 



ค ำน ำ 

 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช.2560 หมวด 14 มาตรา 253 บัญญัติให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้
ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กฎหมายบัญญัติ และตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546
มาตรา 48 ทศ วรรค 5 และวรรค 6 บัญญัติให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี และค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลด้วย นั้น 

ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560 หมวด 14 มาตรา 253 และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ.
2546 มาตรา 48 ทศ วรรค 5 และวรรค 6  นายณรงค์  บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ และ
คณะผู้บริหารได้บริหารราชการของเทศบาลเมืองสัตหีบ เป็นไปตามนโยบายที่ใด้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเมือง
สัตหีบ จึงได้จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 
กันยายน 2561) และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ฉบับนี้ 
จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับดูแลการบริหาร
จัดการของเทศบาลเมืองสัตหีบ ตามหลักธรรมธิบาล ต่อไป 

 

เทศบาลเมืองสัตหีบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำแถลงนโยบำย 
ของ  

นำยณรงค์  บุญบรรเจิดศรี 
นำยกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ 

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

ตามที่กระผมนายณรงค์  บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ  ได้แถลงนโยบายการบริหาร
ราชการของเทศบาลเมืองสัตหีบ ต่อสภาเมืองสัตหีบ ซึ่งได้ก าหนดนโยบายบริหารราชการของเทศบาลเมือง   
สัตหีบไว้ รวม 7 ด้าน ดังนี้ 

1. นโยบำยด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ ( สัตหีบสู่สังคมอุดมปัญญา พัฒนาจิตส านึกเยาวชน)  
พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของประชาชนในชุมชนด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน ดังนี้ 
    - ส่งเสริมการเรียนการสอนในระบบสองภาษาและการใช้คอมพิวเตอร์ในโรงเรียน   
   - สนับสนุนกีฬาชมรม สมาคมกีฬาเยาวชน พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ    
    - อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น    
    - ส่งเสริมโครงการพัฒนาความรู้ ความสามารถเยาวชนต่อต้านยาเสพติด    
    - ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพจิตใจแก่เยาวชนด้วยพระพุทธศาสนา     

๒. นโยบำยด้ำนสำธำรณสุข (คนสัตหีบจิตใจแจ่มใส พลานามัยสุขสมบูรณ์)    
ให้บริการด้านสาธารณสุข และอนามัยแก่ประชาชนโดยทั่วถึงเพ่ือเสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนเป็นผู้มี

สุขภาพพลานามัยที่ดี มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความส าคัญของการป้องกันและการดูแลรักษาสุขภาพ
พลานามัยของตนเอง และครอบครัว  ดังนี้    

- จัดตั้งศูนย์อนามัย ดูแลผู้ป่วย และผู้สูงอายุเบื้องต้น โดยมีเจ้าหน้าที่พยาบาลให้ค าแนะน า ดูแลอย่าง   
  ใกล้ชิด  
- สนับสนุนผู้สูงอายุวัยเกษียณ ให้มีกิจกรรมเพ่ือสังคม กีฬา และตรวจสุขภาพสม่ าเสมอ   

    - พัฒนาสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน โดยให้อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) เป็นแกนน า   
- สร้างชุมชนปลอดโรค ปลอดขยะ ปลอดสุนัขจรจัด (ศูนย์พักสุนัข) โดยเริ่มเป็นชุมชนตัวอย่าง และ  
  ขยายขอบเขตต่อเนื่องให้ครอบคลุมทั่วพ้ืนที่เทศบาล     

๓. นโยบำยด้ำนสิ่งแวดล้อม (ทะเลสวย หนองตะเคียนใส  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม)    
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการด ารงชีวิต เอ้ืออ านวยต่อความ

สมดุลของระบบนิเวศวิทยา เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ดังนี้     
    - จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียและปรับปรุงคุณภาพน้ าก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ าสาธารณะ    

- รณรงค์สร้างจิตส านึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและด าเนินการเพ่ือให้เกิดการจัดการ 
  สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
 



- ฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม โดยร่วมเป็นพันธมิตรสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นและนานาชาติ แสวงหาแหล่งทุน  
  สนับสนุน   
- สนับสนุนโครงการพัฒนาความรู้ด้านสมุนไพรไทย รักษาโรคแก่ชุมชนท้องถิ่น   

๔. นโยบำยด้ำนสำธำรณูปโภคและโครงสร้ำงพ้ืนฐำน (สัตหีบน้ าไหล ไฟสว่าง ถนนหนทางสะดวก)  
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และสภาพแวดล้อมของเมือง เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจ พัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชน และเป็นการวางรากฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้     
    - จัดสร้างระบบสาธารณูปโภค  ถนน  ท่อ  ประปา ไฟฟ้าแสงสว่าง   ให้ครอบคลุมทั่วทุกชุมชน  

- สร้างระบบเครือข่ายการระบายน้ าจากต้นน้ า  เพื่อป้องกันน้ าท่วม     
- ติดต้ังป้ายบอกเขตเทศบาลเมือง และตรอก ซอยให้สะดวกเด่นชัด    

   - ตั้งหน่วยซ่อมบ ารุงสาธารณูปโภคเคลื่อนที่เร็ว     
   - ปรับปรุงภูมิทัศน์ พ้ืนที่ว่างให้ร่มรื่น น่าอยู่ น่าชม    

๕. นโยบำยด้ำนสังคมและควำมปลอดภัย (นอนหลับสนิท  กัลยาณมิตรเก้ือกูล)   
พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของประชาชนในชุมชนด้านสังคม เสริมสร้าง และดูแลให้ประชาชนมีความ

มั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตเทศบาล  ดังนี้    
- จัดตั้งศูนย์รักษาความปลอดภัยเทศบาลร่วมกับทหาร ต ารวจ อปพร. เทศกิจ หน่วยกู้ภัยและชุมชน   
  จัดหน่วยเคลื่อนที่ ดูแล ป้องกันอุบัติภัย และสาธารณภัย ในเวลากลางคืน       

   - ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในชุมชน พ้ืนที่เสี่ยงโดยเชื่อมต่ออินเตอร์เนต    
   - จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจ าปี  เพ่ือเตรียมความพร้อมแก่ชุมชน  

- จัดชุดเทศกิจ ดูแลท้องถนนในช่วงเวลาเร่งด่วน เช่น เขตโรงเรียน และเขตที่มีประชาชนใช้เส้นทาง 
  จ านวนมาก 
- ติดตั้งระบบไฟจราจรอัจฉริยะตามสี่แยกท่ีมีจราจรหนาแน่น    

๖.  นโยบำยด้ำนเศรษฐกิจ  (เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน)    
พัฒนาเศรษฐกิจให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับชุมชน เพ่ือให้เศรษฐกิจระดับชุมชนเข้มแข็ง 

โดยยึดหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และประสานความร่วมมือทุกฝ่ายที่เสริมสร้างการพัฒนาอย่างสมดุล 
และยั่งยืน ดังนี้   
    - ปรับปรุงสถานที่พักผ่อนชายทะเลอ่าวดงตาล ให้สวยงาม เพ่ือเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของ 

  นักท่องเที่ยว 
- บูรณาการการท่องเที่ยวร่วมกับเขตทหาร โดยเทศบาลเป็นจุดเชื่อม จัดให้มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ใช้ 
  ระบบรักษาความปลอดภัย (บัตรผ่าน)  ณ จุดจุดเดียว พร้อมคู่มือนักท่องเที่ยว (ท่องเที่ยวธรรมชาติ 
  เชิงอนุรักษ์)   
- ส่งเสริมกลุ่มประมงพ้ืนบ้านและประมงผสมผสาน     

    - เชิดชู วัดหลวงปู่อ๋ี และสวนกรมหลวงชุมพรให้เป็นสถานที่พักผ่อน และแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของ 
            สัตหีบ  

- พัฒนา “เทศกาลสัตหีบหรรษา” ให้เป็นเทศกาลระดับประเทศ เพ่ือชักจูงนักท่องเที่ยวจากต่างถิ่น 
  ต่างแดน 



- ส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน เช่น กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า, กลุ่มแม่บ้านผลิตภัณฑ์ OTOP   

๗. นโยบำยด้ำนกำรบริหำรและงำนบริกำรสำธำรณะ    
    พัฒนาการเมือง การบริหาร และงานบริการสาธารณะ เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามภารกิจที่
เพ่ิมขึ้นของเทศบาล และลูกจ้างในการบริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว และเกิดความพึงพอใจ 
โดยยึดหลักบริหารจัดการสู่ธรรมาภิบาล ดังนี้      
    - พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร  ส่งเสริมสนับสนุนความก้าวหน้าของบุคลากร
 - จัดท าประชาคมเพ่ือระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อติชม ที่มาจากประชาชนในชุมชน  

- จัดตั้งโครงการ“เทศบาลเคลื่อนที่”โดยน าหน่วยงานเจ้าหน้าที่ไปบริการประชาชนในแต่ละชุมชนถึง 
  พ้ืนทีแ่ละนอกเวลาราชการ     
- สมาชิกสภาเทศบาลเขตพื้นท่ีดูแล แจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาขนในพ้ืนที่เพ่ือแก้ไข 
  ข้อบกพร่องในพ้ืนที่โดย เร่งด่วน เช่น ไฟฟ้าประปา ถนนหนทาง น้ าท่วม การก่อเหตุร าคาญ  

  - เพ่ิมช่องทางข่าวสาร ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน ได้แก่ ประสานงานกับเครือข่ายสมาคมวิทยุชุมชน,   
  เคเบิ้ลทีวี  
- สนับสนุนการจัดศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ         

          จากการแถลงนโยบายได้แปลงไปสู่การปฏิบัติ  โดยการจัดท าโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพ่ือพัฒนา
และสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่นรวมทั้งตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของท้องถิ่น และครอบคลุมภารกิจ
หน้าที่ที่กฎหมายก าหนดไว้ กระผมได้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนได้รับ
ประโยชน์มากท่ีสุด สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้
การจัดบริการสาธารณะได้อย่างครบถ้วนตามอ านาจหน้าที่ ตามหลักธรรมาภิบาล ยึดถือหลักนิติธรรม หลัก
คุณธรรม หลักความโปร่งใสหลักการมีส่วนร่วม  หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ภายใต้ปรัชญาใน
การท างาน คือ การร่วมคิด ร่วมท าร่วมรับผิดชอบ และร่วมพัฒนา  โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาเพ่ือให้บรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลที่ได้ก าหนดไว้ ดังนี้ "เทศบำลเมืองสัตหีบเป็นเมืองน่ำอยู่ น่ำเยี่ยม มีมำตรฐำนทำง
กำยภำพ คือ สะอำด สงบ สง่ำงำม มีเอกลักษณ์ และเสน่ห์ของควำมเป็นประตูสู่รำชนำวีไทย โดยมีสังคม
อบอุ่น และเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็ง ภำยใต้กำรมีส่วนร่วมของประชำชน"   
  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
         



ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบิกจ่าย หมายเหตุ

๑ โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 4,327,700 1,900,916.88 กองการศึกษา
2 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านสัตหีบ 2,384,000 2,384,000 กองการศึกษา

3 โครงการอบรมสัมมนาครูและบุคลากร  ทาง
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

200,000 91,800 กองการศึกษา

4 โครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลเมืองสัตหีบ

1,445,700 1,091,220 กองการศึกษา

5 โครงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาการด้านต่างๆของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัดเทศบาลเมืองสัตหีบ

200,000 74,050 กองการศึกษา

6 โครงการฝึกทักษะด้านกีฬา 100,000 3,000 กองการศึกษา
7 โครงการค่ายเยาวชนเทศบาลเมืองสัตหีบ   200,000 105,050 กองการศึกษา
8 โครงการจัดกิจกรรมลานคนรักดนตรี 100,000 30,000 กองการศึกษา
9 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน 750,000 303,970 กองการศึกษา

10 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับ
หน่วยงานอ่ืน

80,000 10,272 กองการศึกษา

11 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 120,000 9,234 กองการศึกษา
12 โครงการอุ่นกายอุ่นใจ สร้างสายใยครอบครัว 130,000 119,585 กองสวัสดิการฯ
13 โครงการจัดงานวันสงกรานต์ 300,000 295,283 กองการศึกษา
14 โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา 250,000 215,683 กองการศึกษา
15 โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานส าคัญ ต่างๆ 150,000 142,480 ส านักปลัดฯ
16 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 650,000 636,393.40 กองการศึกษา
17 โครงการจัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 100,000 65,950 กองการศึกษา
18 อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีของอ าเภอ 30,000 30,000 ส านักปลัดฯ
19 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลบ้าน

เตาถ่าน
3,564,000 3,564,000 กองการศึกษา

20 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 300,000 22,162 กองการศึกษา
21 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ของผู้น าชุมชน 694,000 35,310 กองสวัสดิการฯ

22 โครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก 20,000 1,800 ส านักปลัดฯ
23 โครงการเยาวชนวัยใส ห่างไกลยาเสพติด 30,000 17,850 กองสาธารณสุขฯ

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61

    รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบาย ของนายณรงค์  บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบท่ีได้
แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเมืองสัตหีบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
จ านวน 7 ด้าน ดังน้ี

1.นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ( สัตหีบสู่สังคมอุดมปัญญา พัฒนาจิตส านึกเยาวชน)



ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบิกจ่าย หมายเหตุ
24 อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ

ในการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์
อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด
ชลบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2561

130,000 130,000 ส านักปลัดฯ

25 โครงการแข่งขันกีฬาท้องถ่ินคัพ 100,000 80,740 กองการศึกษา
๒๖ โครงการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 12

 สิงหามหาราชินี
200,000 20,088.78 ส านักปลัดฯ

27 โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูร

200,000 127,164.30 ส านักปลัดฯ

28 โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันยา
เสพติดและป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา

200,000 194,400 กองการศึกษา

29 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความ
ปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ

25,000 9,862.50 ส านักปลัดฯ

16,980,400 11,712,264.86

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบิกจ่าย หมายเหตุ

๑ โครงการอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัคร
สาธารณสุข เก่า/ใหม่

580,000 566,200 กองสาธารณสุขฯ

2 โครงการอบรมและศึกษาดูงานผู้สูงอายุ 500,000 407,100 กองสาธารณสุขฯ

3 โครงการอบรมฟ้ืนฟูพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุข เก่า / ใหม่

220,000 ๘๒,๘๐๐ กองสาธารณสุขฯ

4 โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 400,000 90,600 กองสาธารณสุขฯ

5 โครงการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยในโรงเรียน 50,000 49,997.78 กองสาธารณสุขฯ

๖ โครงการฝึกอบรมการรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์ 30,000 30,000 กองสาธารณสุขฯ

7 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน 50,000 43,000 กองสาธารณสุขฯ

8 โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน โรงเรียน 
และวัด

155,000 75,960 กองสาธารณสุขฯ

9 โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ี 20,000 600 กองสาธารณสุขฯ

10 โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผู้ประกอบการ 50,000 14,200 กองสาธารณสุขฯ

11 อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี 130,000 130,000 ส านักปลัดฯ

12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการใช้สมุนไพร 50,000 41,000 กองสาธารณสุขฯ

รวม

2.นโยบายด้านสาธารณสุข (คนสัตหีบจิตใจแจ่มใส พลานามัยสมบูรณ์)



ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบิกจ่าย หมายเหตุ

13 โครงการอุดหนุนการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ประจ าปี 
งบประมาณ 2561

300,000 300,000 กองสาธารณสุขฯ

14 ค่าจ้างครูฝึกสอนออกก าลังกาย (แอโรบิค,ไทเก๊ก, 
ลีลาศ ฯลฯ)

220,000 90,000 กองสาธารณสุขฯ

15 โครงการส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กและการวางแผน
ครอบครัว

50,000 50,000 กองสาธารณสุขฯ

2,805,000 1,971,458

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบิกจ่าย หมายเหตุ

๑ โครงการเยาวชนรุ่นใหม่รักและใส่ใจส่ิงแวดล้อม
ชายฝ่ังทะเล

80,000 60,900 กองสาธารณสุขฯ

2 โครงการบริหารจัดการขยะระดับชุมชน/โรงเรียน 50,000 4,285 กองสาธารณสุขฯ

3 โครงการเมืองสะอาดคนในชาติมีสุข 100,000 85,490 กองสาธารณสุขฯ

4 โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพน้ า 100,000 99,960 กองสาธารณสุขฯ

5 โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมหน้าบ้านน่ามอง 100,000 89,905 กองสวัสดิการฯ

6 โครงการเทศบาลสะอาดสดใส ใส่ใจส่ิงแวดล้อม 30,000 23,150 กองสาธารณสุขฯ

๗ โครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บ ขนถ่ายและฝังกลบ
ขยะมูลฝอย

5,000,000 308,296 กองสาธารณสุขฯ

8 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัด
สะอาด" ของเทศบาลเมืองสัตหีบ

250,000 249,800 กองสาธารณสุขฯ

5,710,000 921,786

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบิกจ่าย หมายเหตุ

๑ ขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาล

1,200,000 876,900 กองช่าง

2 ติดต้ังป้ายบอกช่ือซอยในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ 100,000 100,000 กองช่าง
3 ซ่อมแซมบ่ารับและฝาบ่อพัก บริเวณถนนและซอยใน

เขตเทศบาลเมืองสัตหีบ
1,000,000 1,000,000 กองช่าง

รวม

4.นโยบายด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน(สัตหีบน้ าไหล ไฟสว่าง ถนนหนทางสะดวก)

รวม

3.นโยบายด้านส่ิงแวดล้อม (ทะเลสวยหนองตะเคียนใส ใส่ใจส่ิงแวดล้อม)



ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบิกจ่าย หมายเหตุ
4 ปรับปรุงถนนและเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ า 

บริเวณซอยสัตหีบสุขุมวิท 97 หมู่บ้านเอกธานี
850,000 645,400 กองช่าง

๕ ติดต้ัง Rumble Strips บริเวณถนน และซอยต่างๆใน
เขตเทศบาลเมืองสัตหีบ

100,000 100,000 กองช่าง

6 ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานบริเวณดาดฟ้าทางข้ึน
กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองสัตหีบ

100,000 100,000 กองช่าง

7 ติดต้ังโคมไฟถนนแบบโคม LED ขนาด 100 วัตต์ 
บริเวณถนนเทศบาล 8 (ถนนควินนิน) เทศบาลเมือง
สัตหีบ

340,000 340,000 กองช่าง

8 ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างชนิดก่ิงคู่ บริเวณเกาะกลาง
ถนนหน้าไปรษณีย์สัตหีบถนนเทศบาล 10 (ถนน
เลียบชายทะเล)เทศบาลเมืองสัตหีบ

89,000 89,000 กองช่าง

๙ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างป้ายประชาสัมพันธ์ 
บริเวณแยกเตาถ่านเทศบาลเมืองสัตหีบ

76,000 70,000 กองช่าง

10 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าหอพระพุทธสิหิงส์ และศาลา
อเนกประสงค์หน้าท่ีว่าการอ าเภอสัตหีบ

150,000 150,000 กองช่าง

11 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างป้ายบอกช่ือซอยแบบโคม LED 
พลังงานแสงอาทิตย์บริเวณถนนและซอยในเขต
เทศบาลเมืองสัตหีบ

570,590 519,100 กองช่าง

12 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยแยกจากซอย
รุ่งโรจน์แยกซ้าย (บ้านฝร่ัง) เทศบาลเมืองสัตหีบ

240,000 240,000 กองช่าง

๑๓ โครงการย้ายหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงบริเวณหน้า
อาคารส านักงานและอาคารป้องกันและบรรเทา    
สาธารณภัย เทศบาลเมืองสัตหีบ

500,000 498,737.41 กองช่าง

14 ดาดคลองสาธารณประโยชน์บริเวณล าห้วยในซอย
สัตหีบสุขุมวิท 105 ช่วงสะพานเทศบาลเมืองสัตหีบ

100,000 99,000 กองช่าง

5,415,590 4,828,137รวม



ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบิกจ่าย หมายเหตุ

๑ โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยให้แก่เยาวชนในสถานศึกษา

100,000 86,373 ส านักปลัดฯ

2 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

125,950 39,430 ส านักปลัดฯ

3 โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยให้แก่ชุมชน หน่วยงานราชการ และ
สถานประกอบการ

100,000 89,655.80 ส านักปลัดฯ

4 โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการค้าและองค์กร
ชุมชนต่างๆ

10,000 8,925 ส านักปลัดฯ

5 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

200,000 200,000 ส านักปลัดฯ

6 โครงการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี 30,000 19,377 กองสวัสดิการฯ
7 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรงาน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
100,000 98,600 ส านักปลัดฯ

665,950 542,361

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบิกจ่าย หมายเหตุ

๑ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือสร้างเศรษฐกิจ
ชุมชน

100,000 14,920 กองสวัสดิการฯ

2 โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครัว ผู้มีรายได้
น้อยและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

200,000 30,000 กองสวัสดิการฯ

3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ
ในชุมชน

200,000 82,590 กองสวัสดิการฯ

4 โครงการประกวดกิจกรรมชุมชนดีเด่น 100,000 30,000 กองสวัสดิการฯ
5 โครงการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับเยาวชนและ

ประชาชน
250,000 40,831 กองสวัสดิการฯ

6 โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ 22,000,000 20,671,400 กองสวัสดิการฯ

7 โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาล
เมืองสัตหีบ

30,000 30,405 กองสวัสดิการฯ

8 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 556,000 551,520 กองสวัสดิการฯ

5. นโยบายด้านสังคมและความปลอดภัย (นอนหลับสนิท กัลยาณมิตรเก้ือกูล)

รวม

6.นโยบายด้านเศรษฐกิจ  (เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีย่ังยืน)



ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบิกจ่าย หมายเหตุ

9 โครงการจัดสวัสดิการเงินสงเคราะห์ เพ่ือการยังชีพ
ผู้ป่วยโรคเอดส์

300,000 210,500 กองสวัสดิการฯ

10 โครงการสนับสนุนการเสริมสร้าง สวัสดิการทาง
สังคมแก่คนพิการหรือทุพพลภาพ

4,500,000 2,672,000 กองสวัสดิการฯ

11 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวในเขตเทศบาลเมือง
สัตหีบ

20,000 20,000 กองวิชาการฯ

28,256,000 24,354,166

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบิกจ่าย หมายเหตุ

๑ โครงการส ารวจข้อมูล จปฐ. ชุมชนใน เขตเทศบาล 100,000 48,950 กองสวัสดิการฯ
2 โครงการจัดเวทีประชาคมเคล่ือนท่ี 150,000 99,750 กองสวัสดิการฯ
3 โครงการเทศบาลเคล่ือนท่ี 200,000 59,415 กองสวัสดิการฯ
4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการชุมชน 200,000 87,643.05 กองสวัสดิการฯ
5 โครงการจัดท าส่ือเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 270,000 233,524 กองวิชาการฯ
6 โครงการจัดท ารายงานกิจการเทศบาลเมืองสัตหีบ 190,000 183,000 กองวิชาการฯ
7 โครงการจัดท าปฏิทินปีใหม่ 140,000 135,000 กองวิชาการฯ
8 โครงการจัดงานวันเทศบาล 15,000 8,724 ส านักปลัดฯ
9 อุดหนุนส านักทะเบียนอ าเภอสัตหีบ 50,000 50,000 ส านักปลัดฯ

10 อุดหนุนอ าเภอสัตหีบตามโครงการ  รับเสด็จพระบรม
วงศานุวงศ์

100,000 100,000 ส านักปลัดฯ

๑๑ โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เทศบาลเมืองสัตหีบ 500,000 228,266 ส านักปลัดฯ

12 โครงการจัดท าเอกสารเผยแพร่ รณรงค์การช าระภาษี
และป้ายประชาสัมพันธ์การช าระภาษีเมืองสัตหีบ

40,000 8,771 กองคลัง

13 โครงการปรับข้อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ของกองคลังงานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

40,000 30,511 กองคลัง

14 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศขนาด  13,000 บีทียู 
พร้อมติดต้ัง จ านวน 1  เคร่ือง

23,000 23,000 ส านักปลัดฯ

15 จัดซ้ือสายดับเพลิง  จ านวน  5  เส้น 100,000 79,982.50 ส านักปลัดฯ
๑๖ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อม อุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด 29,000 29,000 ส านักปลัดฯ

17 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ ส าหรับคอมพิวเตอร์ จ านวน  
1  เคร่ือง

3,200 2,800 ส านักปลัดฯ

รวม

7. นโยบายด้านการบริหารและงานบริการสาธารณะ
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18 จัดซ้ือกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์พร้อมติดต้ังภายใน

เขตเทศบาลเมืองสัตหีบ
500,000 500,000 ส านักปลัดฯ

19 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ ส าหรับคอมพิวเตอร์ จ านวน  
2  เคร่ือง

5,600 5,600 กองคลัง

20 จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพน่ิง ระบบดิจิตอล ความละเอียด
 16 ล้าน พิกเซล จ านวน 1 ตัว

9,000 9,000 กองสาธารณสุขฯ

๒๑ จัดซ้ือรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายชนิด 6 ล้อ 
มีปริมาตร ความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร  
จ านวน 1  คัน

2,400,000 2,380,000 กองสาธารณสุขฯ

22 จัดซ้ือชุดลูกข่ายเคร่ืองรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้
สายระบบ UHF - FM พร้อมติดต้ัง

500,000 481,500 กองวิชาการฯ

23 ค่าจ้างเหมาบริการผู้ดูแล/ท าความสะอาดบริเวณ
หน้าอาคารส านักงานหน้าอาคารป้องกันและบรรเทา
 สาธารณภัยและโรงจอดรถเทศบาลเมืองสัตหีบ

80,000 36,600 กองคลัง

๒๔ โครงการซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาอาคาร
เอนกประสงค์และอาคารห้องธุรการของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กศรีดรุณา

700,000 409,000 กองการศึกษา

25 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศขนาด 36,000 บีทียู 
จ านวน 1 เคร่ือง  พร้อมติดต้ัง

40,000 40,000 ส านักปลัดฯ

26 จัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าเย็น แบบต่อท่อขนาด 2 ก๊อก 
จ านวน 1 เคร่ือง

15,000 5,564 ส านักปลัดฯ

27 จัดซ้ือเคร่ืองดูดฝุ่นส าหรับห้องประชุมสภาเทศบาล
เมืองสัตหีบ ขนาด 15 ลิตร จ านวน 1  เคร่ือง

13,000 12,500 ส านักปลัดฯ

๒๘ จัดซ้ือตู้สาขาโทรศัพท์ภายในส านักงานเทศบาลเมือง
สัตหีบ จ านวน 1 เคร่ือง และเคร่ืองโทรศัพท์
ส านักงาน จ านวน 10 เคร่ือง

140,000 140,000 ส านักปลัดฯ

29 จัดซ้ือชุดโซฟาส านักงานเทศบาลเมืองสัตหีบ 20,000 19,900 ส านักปลัดฯ
๓๐ จัดซ้ือเก้าอ้ีผู้บริหารขาเหล็กบุนวมมีพนักพิงจ านวน  

5  ตัว
40,000 32,700 ส านักปลัดฯ

31 จัดซ้ือโต๊ะส านักงาน ขนาด 6 ฟุต  จ านวน 1  ตัว 10,000 9,500 ส านักปลัดฯ

32 จัดซ้ือชุดโต๊ะท างานส าหรับผู้บริหารแบบตัวแอล 
พร้อมตู้ล้ินชักตู้ข้างและเก้าอ้ี จ านวน 1 ชุด

40,000 39,900 ส านักปลัดฯ

33 จัดซ้ือเคร่ืองสแกนลายน้ิวมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้า
ออกงาน จ านวน  2  เคร่ือง

18,000 18,000 ส านักปลัดฯ
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34 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1  ชุด 29,000 29,000 ส านักปลัดฯ

35 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ส าหรับคอมพิวเตอร์ จ านวน  1  
เคร่ือง

7,900 7,900 ส านักปลัดฯ

36 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ ส าหรับคอมพิวเตอร์ จ านวน  
1  เคร่ือง

3,200 2,800 ส านักปลัดฯ

37 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู 
จ านวน 1 เคร่ือง พร้อมติดต้ัง

30,000 30,000 ส านักปลัดฯ

๓๘ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด 29,000 29,000 ส านักปลัดฯ

39 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ส าหรับคอมพิวเตอร์ จ านวน  1  
เคร่ือง

7,900 7,900 ส านักปลัดฯ

40 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ ส าหรับคอมพิวเตอร์ จ านวน  
1  เคร่ือง

3,200 2,800 ส านักปลัดฯ

41 จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพน่ิง ระบบดิจิตอล จ านวน 2 ตัว 40,000 38,600 ส านักปลัดฯ
42 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อม อุปกรณ์ จ านวน 2 ชุด 60,000 58,000 กองคลัง

43 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จ านวน  1  ชุด 21,000 21,000 กองคลัง

44 จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 5  ตัว 16,500 16,500 กองคลัง
45 จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบด้านบน เล่ือนกระจก

ด้านล่างเล่ือนทึบ  จ านวน  1  ตู้
10,000 8,000 กองสาธารณสุขฯ

46 จัดซ้ือตู้เย็น  จ านวน  1  ตู้ 15,000 5,564 กองสาธารณสุขฯ

47 จัดซ้ือโต๊ะเหล็กส านักงาน ขนาด 5 ฟุต  จ านวน 2 ตัว 20,000 8,500 กองวิขาการฯ

48 จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงานแบบมีพนักพิงสูง จ านวน 2 ตัว 10,000 6,800 กองวิขาการฯ

49 จัดซ้ือชุดเคร่ืองผสมสัญญาณเสียง  จ านวน  1  ชุด 15,000 15,000 กองวิขาการฯ

50 โครงการจัดท าวีดิทัศน์บรรยายสรุปเทศบาลเมือง   
สัตหีบ

60,000 49,220 กองวิขาการฯ

51 จัดซ้ือถังบรรจุน้ า ขนาด 2,000 ลิตร จ านวน 2 ถัง 14,000 14,000 กองการศึกษา
52 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการหลัง

อ าเภอ
500,000 500,000 ส านักปลัดฯ

๕๓ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมอ่างล้างจาน
โรงอาหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา

100,000 100,000 กองการศึกษา

54 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติม รางน้ าฝนรอบ
อาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา

100,000 100,000 กองการศึกษา

๕๕ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมปูกระเบ้ืองผนังและ
ทาสีอาคารเอนกประสงค์

400,000 200,000 กองการศึกษา
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56 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อม อุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด 30,000 29,000 กองสวัสดิการฯ

57 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ ส าหรับ คอมพิวเตอร์ จ านวน 
 1  เคร่ือง

2,800 2,800 กองสวัสดิการฯ

58 โครงการงานก่อผนังอิฐและโครงเหล็กส าหรับท าห้อง
เก็บและรักษาของครุภัณฑ์ส านักงานของส านัก
ปลัดเทศบาลฯ (อาคารเก็บของ)

50,000 22,000 ส านักปลัดฯ

89 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู 
จ านวน 1 เคร่ือง  พร้อมติดต้ังท่ีห้อง ประชุมสภาฯ

28,600 28,600 ส านักปลัดฯ

60 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน 
ขนาด 36,000 บีทียู

47,000 47,000 กองคลัง

61 จัดซ้ือจอภาพคอมพิวเตอร์  จ านวน  1  เคร่ือง 3,000 2,800 กองคลัง

62 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อม อุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด 30,000 29,000 กองวิชาการฯ

63 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ส าหรับคอมพิวเตอร์  จ านวน  1  
เคร่ือง

3,300 3,300 กองวิชาการฯ

8,367,200 6,963,185
68,200,140 51,293,357

รวม
รวมท้ังส้ิน

          ตลอดระยะเวลาการบริหารงานในปีงบประมาณ ๒561 กระผมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารทุกท่าน ได้
ทุ่มเทก าลังกาย ก าลังใจ ก าลังความสามารถในการท างานอย่างเต็มท่ี และขอขอบคุณประชาชนผู้น าชุมชนทุก
ท่านและหน่วยงานต่างๆ ในพ้ืนท่ี ท่ีมีส่วนในการสนับสนุนและส่งเสริมในการปฏิบัติงานในทุกๆด้าน จนส่งผล
ให้การด าเนินงานประสบผลส าเร็จด้วยดีตลอดมา ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาและอุปสรรคบางอย่างท่ีต้องแก้ไข 
กระผมพร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างทุกท่าน จะมุ่งม่ันพัฒนาเทศบาลเมือง  
สัตหีบให้มีศักยภาพอย่างย่ังยืนตลอดไป

 (นายณรงค์   บุญบรรเจิดศรี)
นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ


