




 
 

บทน ำ 

เหตุผลและความจ าเป็น 

  ตามที่ เทศบาลเมืองสัตหีบ ได้ออกเวทีประชาคมเคลื่อนที่  ในระหว่างวันที่  11 – 27 
กุมภาพันธ์ 2563  และได้จัดท าและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 และ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1  เพ่ือเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปแล้ว
นั้น แต่ภายหลังพบปัญหาที่ต้องน ามาจัดท าโครงการเพ่ิมเติม แก้ไข และเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น          
แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิค – 19 จึงอาศัยอ านาจผู้ว่าราชการจังหวัด ตามหนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ ชบ 0023.3/ว2561 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563 ยกเว้นการจัดท าประชาคมท้องถิ่นกรณีการ
เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  ดังนั้นเทศบาลเมืองสัตหีบ จึงด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพ่ิมเติม และแก้ไขครั้งที่ 5 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 21 และข้อ 22 เพ่ือให้
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีความสมบูรณ์ถูกต้องมีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้ และ
เป็นแนวทางในการตั้งงบประมาณด าเนินการต่อไป   

   “ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น” 
“ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครอง   

ส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น         

ที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติม 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้”     
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แบบ ผ.01 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

 
 



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 - - - - 4 2,112,000 5 3,453,300 - - 9 5,565,300

รวม 0 - 0 - 4 2,112,000 5 3,453,300 0 - 9 5,565,300 
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 - - - - - - 1 5,000,000 1 5,000,000 2 10,000,000

รวม 0 - 0 - 0 - 1 5,000,000 1 5,000,000 2 10,000,000 
5)ส่งเสริมความรู้ด้านระเบียบกฎหมายและ

การมีส่วนร่วมในการบริหารงานและการ

บริการประชาชนท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน

5.1 แผนงำนกำรศึกษำ - - - - - - 2 1,200,000 - - 2 1,200,000
รวม 0 0 0 0 0 0 2 1,200,000     0 0 2 1,200,000

รวมท้ังส้ิน 0 - 0 - 4 2,112,000 9 9,783,300 2 5,130,000 15 17,025,300 

ปี 2565

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5

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 ปรับปรุงระบบระบายน ้าซอย  - เพ่ือให้ประชาชนและผู้ใช้  - วางท่อระบายน ้า ค.ส.ล. - - - ๑๖๐,๐๐๐ - ร้อยละของ  - ผู้ใช้เส้นทางมีการ กองช่าง
สัตหีบสุขุมวิท 63 (วีคเอนด์) เส้นทางได้มีถนนส้าหรับการ ขนาด Ø 0.80 เมตร ยาว การคมนาคม คมนาคมได้อย่างสะดวก

คมนาคมได้อย่างสะดวกและ 17.00 เมตร บ่อพัก 1.30x รวดเร็วและมีระบบ
ปลอดภัยและมีระบบระบายน ้า 1.30 เมตร. จ้านวน 3 บ่อ ซ่อม ระบายน ้าท่ีดี
ท่ีดี แซมผิวจราจร ค.ส.ล. หลังท่อ

พื นท่ีใม่น้อยกว่า 31 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
สัตหีบ

๒ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื นท่ี - เพ่ือให้ประชาชนในเขตเทศ - รื อถอนพื นท่ีเดิมเทลาน - - ๔๑๒,๐๐๐ - - ร้อยละของ - ประชาชนมีท่ีพักผ่อน กองช่าง
ข้างโรงจอดรถเทศบาลเมือง บาลและพื นท่ีใกล้เคียง มีสถาน คอนกรีตเสริมเหล็กและ การส่งเสริม หย่อนใจเศษฐกิจในพื นท่ี
สัตหีบ ท่ีพักผ่อนหย่อนใจ สถานท่ีท่อง ประตู จ้านวน 1 ชุด บันได การ ดีขึ น

เท่ียว มีทางเช่ือมสะพานคน ทางขึ น พื นท่ีด้าเนินการไม่ ท่องเท่ียว

เดินเลียบล้าคลอง น้อยกว่า  60 ตารางเมตร ในเขต

ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง เทศบาล

สัตหีบ

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5
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

๓ ขยายผิวจราจร บริเวณวงเวียน - เพ่ือให้ประชาชนในเขตเทศ - ตัดทางเท้าขยายผิวจราจร - - ๗๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ประชาชนในเขตเทศบาล กองช่าง
อาคเนย์หนองตะเคียน บาลได้มีถนนส้าหรับคมนาคม แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา . ของเส้น และผู้ใช้เส้นทางได้มีถนน

ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 0.05 เมตร พื นท่ีด้าเนินการ ทางคมนาคม ท่ีมาตราฐานปลอดภัยใน
ไม่น้อยกว่า 1,000  ตารางเมตร การขับข่ี
ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
สัตหีบ

๔ ติดตั งเสาป้ายประชาสัมพันธ์ - เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าว ติดตั งป้ายโครงเหล็กปักเสา - - - ๕๐๐,๐๐๐ - ร้อยละของ - ประชาชนในพื นท่ีได้รับ กองช่าง
บริเวณแยกสัตหีบ สารต่างๆ คอนกรีตอัดแรง (เสาไฟฟ้า) การประชา ข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

ชนิดเสาสูง 12 เมตร พร้อมระบบ สัมพันธ์ - ส่งเสริมการท่องเท่ียว
ไฟฟ้าส่องสว่างตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองสัตหีบ

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5
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

๕ ติดตั งโคมไฟถนนแบบโคม LED - เพ่ือเป็นการปรับปรุงระบบไฟ - ติดตั งโคมไฟถนนแบบโคม - - - ๕๐๐,๐๐๐ - ร้อยละของ - ประชาชนในเขตเทศ กองช่าง
ขนาด 50 วัตต์ บริเวณซอย ฟ้าส่องสว่างบริเวณซอยสัตหีบ LED ขนาด 50 วัตต์ จ้านวน การพัฒนา บาลและใกล้เคียงตลอด
สัตหีบสุขุมวิท 23 สุขุมวิท 23 (เทพประสาท) 23 โคม พร้อมตู้ควบคุม ระบบไฟฟ้า จนผู้ใช้เส้นทางถนนได้รับ
(เทพประสาท) - เพ่ือความปลอดภัยในการขับข่ี ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง ความสะดวกสบายและ

ยานพาหนะเพ่ิมทัศนียภาพใน สัตหีบ ปลอดภัย
การมองเห็น

6 ปรับปรุงฝายทดน ้าบริเวณ  - เพ่ือให้ประชาชนในเขต  - กว้าง 2.50 เมตร ยาวไม่น้อย - - ๘๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ  -เทศบาลสามารถระบายน ้า กองช่าง
ล้าห้วยหนองตะเคียนข้าง เทศบาลมีฝายทดน ้าในการเก็บ กว่า 10.00 เมตร ตามแบบแปลน ของการ ได้อย่างรวดเร็วและกักเก็บ
ร้านสุนหมูเด้ง กักและระบายน ้า เทศบาลเมืองสัตหีบ ระบายน ้า น ้าใช้ได้

- สะดวกในการลอกคลอง

๗ ค่าสมทบโครงการติดตั งเสา เพ่ือสมทบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ติดตั งเสาไฟฟ้าแบบประติมากรรม - - - ๑,๐๙๓,๓๐๐ - ร้อยละของ - ประชาชนในเขตเทศบาล กองช่าง
ไฟฟ้าแบบประติมากรรมความสูง จากส้านักงบประมาณเป็นเงิน ความสูง 7.00 เมตร พร้อมติดตั ง การพัฒนา และใกล้เคียงตลอด
7.00 ม.พร้อมติดตั งโคมไฟถนน 10% โคมไฟถนนแบบโคม LED ระบบไฟฟ้า จนผู้ใช้เส้นทางถนนได้รับ
แบบโคม LED ขนาด 150 วัตต์ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง ความสะดวกสบายและ
บริเวณถนนเทศบาล 9 สัตหีบ ปลอดภัย
 (ถนนสายบ้านนา)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5
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

๘ โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า  - เพ่ือให้ประชาชนและผู้ใช้ - ก่อสร้างรางระบายน ้า - - ๒๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละของ  - ผู้ใช้เส้นทางมีการ กองช่าง

พร้อมฝาตระแกรงเหล็ก เส้นทางได้มีถนนส้าหรับการ ขนาดกว้าง 1.20 เมตร การ คมนาคมได้อย่างสะดวก

บริเวณถนนเทศบาล13 คมนาคมได้อย่างสะดวกและ ยาวไม่น้อยกว่า 16 เมตร คมนาคม รวดเร็วและมีระบบ

(ปากทางร้านส้มต้าเจ๊น้อย) ปลอดภัยและมีระบบระบายน ้า ลึกไม่น้อยกว่า 1 เมตร ระบายน ้าท่ีดี

ท่ีดี พร้อมซ่อมแซมผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง

สัตหีบ

๙ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก  - เพ่ือให้ประชาชนในเขต - ผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ - - - ๑,๒๐๐,๐๐๐ - ร้อยละของ  - ประชาชนในเขต กองช่าง

คอนกรีตบริเวณซอยสัตหีบ เทศบาลและใกล้เคียงได้มีถนน ติกคอนกรีตกว้าง 5.50 - เส้นทาง เทศบาลและผู้ใช้เส้นทาง

สุขุมวิท 73/1 (พัฒนาบ่อนไก่) ส้าหรับใช้ในการคมนาคมได้ 6.50 ยาว 330.00 เมตร คมนาคม ได้มีถนนมาตราฐาน

ชุมชนป่ายุบ อย่างสะดวกและปลอดภัย หนา 0.05 เมตร หรือพื นท่ี ปลอดภัย

- มีระบบระบายน ้าท่ีดี ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร

เปล่ียนฝาตะแกรงเหล็กหล่อ

30 ฝา ตามแบบแปลนเทศบาล

เมืองสัตหีบ

๐ ๐ ๒,๑๑๒,๐๐๐ ๓,๔๕๓,๓๐๐ ๐

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

รวม 9 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  1. เพ่ืออุดหนุนโครงการการ อุดหนุนมูลนิธิ - - - ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ร้อยละ สุนัขจรจัดในพ้ืนท่ี กอง

สุนัขจรจัด จังหวัดชลบุรี บริหารจัดการเพ่ือการสงเคราะห์ ศูนย์พักพิงสุนัข ของ จังหวัดชลบุรีมีจ านวน สาธารณสุข

ตามโครงการ การบริหาร สัตว์ และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ จรจัด จังหวัดชลบุรี จ านวน ลดลงและได้รับการ และ

จัดการเพ่ือการสงเคราะห์ ในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด จ านวน 1 คร้ัง สุนัขท่ีมี ดูแลอย่างเหมาะสม ส่ิงแวดล้อม

สัตว์ และการจัดสวัสดิภาพ และสัตว์จรจัดในจังหวัดชลบุรี ท่ีพักพิง  

สัตว์ ในการแก้ไขปัญหา  2. เพ่ือแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด

สุนัขจรจัด และสัตว์จรจัด หรือปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนจากโรค

ในจังหวัดชลบุรี ระบาดของสัตว์ท่ีแพร่เช้ือสู่มนุษย์

 3. เพ่ือช่วยเหลืออภิบาลสัตว์ท่ี

ถูกทอดท้ิง หรือถูกทารุณกรรม

 4. เพ่ือช่วยลดภาระในการด าเนิน

งานตามภารกิจของหน่วยงาน

ต่างๆ ในการจัดสวัสดิภาพของสัตว์

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 5

 รายละเอียดโครงการพัฒนา



 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาระบบการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ 

 
 



 

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 โครงการจ้างเหมาเอกชน  -เพ่ือด าเนินการก าจัดขยะ  - จ้างเหมาเอกชนก าจัดและ - - - ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ  - การก าจัดขยะถูก กอง
ก าจัดและฝังกลบขยะมูลฝอย  มูลฝอยในเขตเทศบาลให้ถูก  ฝังกลบขยะมูลฝอย การก าจัดขยะ  สุขลักษณะไม่ก่อให้ สาธารณสุข
  สุขลักษณะ  ในพ้ืนท่ี  เกิดมลภาวะ และ

   ส่ิงแวดล้อม
   
  
 

๐ ๐ ๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐รวม  1  โครงการ

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การพัฒนาระบบบริหาร  

ส่งเสริมความรู้ด้านระเบียบกฎหมาย 
และการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  

และการบริการประชาชน   
ที่มีคุณภาพมาตรฐาน 

 
 



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

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 โครงการก่อสร้างห้องเรียน  - เพ่ือมีห้องเรียนส าหรับ  - ก่อสร้างอาคารคอนกรีต - - - ๙๐๐,๐๐๐ -  - ตอบสนอง  - มีห้องเรียนส าหรับเด็ก กอง

ระดับก่อนวัยเรียนของ เตรียมความพร้อมให้เด็กก่อน เสริมเหล็กห้องเรียนพร้อม ความต้องการ ก่อนวัยเรียน อายุ2-3ปี การศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา วัยเรียน อายุ2-3ปี ได้รับการ ด้วยห้องน  าห้องส้วมและ ของชุมชนและ จ านวน 1 ห้อง เพียงพอต่อ
เทศบาลเมืองสัตหีบ พัฒนาอย่างเหมาะสม ตามวัย อุปกรณ์ เคร่ืองใช้ ภายใน มีภูมิทัศน์ท่ี ความต้องการของชุมชน

ห้องเรียน ส าหรับเด็กก่อน สวยงามพร้อม
วัยเรียน อายุ2-3ปี ขนาด ต่อการเรียนรู้
 กว้าง 3.80 เมตร ยาว ของนักเรียน
16.00 เมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองสัตหีบ

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

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

2 โครงการจ้างเหมาจัดท าชั น  - เพ่ือให้นักเรียนมีชั นวาง  - จ้างเหมาจัดท าชั นวาง - - - ๓๐๐,๐๐๐ -  - เพ่ือเพียงพอ  - นักเรียนของศูนย์พัฒนา กอง

วางกระเป๋าและเคร่ืองนอน กระเป๋าและเคร่ืองนอนเป็น กระเป๋าและเคร่ืองนอน ต่อความต้อง เด็กเล็กศรีดรุณา มีชั นวาง การศึกษา

นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็ก สัดส่วนเรียบร้อย สะอาด นักเรียน ประกอบด้วย การของนักเรียน กระเป๋าและเคร่ืองนอน

เล็กศรีดรุณา เทศบาลเมือง  1.ชั นวางขนาด 1.22 x ในการจัดเก็บ เป็นสัดส่วนครบตาม

สัตหีบ 1.22  เมตร ส่ิงของของ จ านวนนักเรียนทุกห้อง

2. ชั นวางขนาด 1.22 x นักเรียน

2.44 เมตร 

จ านวน 9 ห้องเรียน ของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา 

เทศบาลเมืองสัตหีบ ตามแบบ 

แปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ

๐ ๐ ๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๐  -  -  -รวม 2 โครงการ

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5

เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 
โครงการที่เกินศักยภาพ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 



 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน 
 



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

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก
๑ ปรับปรุงระบบระบายน ้าและ  - เพ่ือให้ประชาชนในเขต  - วางท่อบล็อกส่ีเหล่ียม ขนาด - - ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละของ  - ประชาชนในเขต กองช่าง

ผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยสัตหีบ เทศบาลและใกล้เคียงได้มี 1.20x1.20 เมตร ยาว 1,000 เส้นทาง เทศบาลและผู้ใช้ (งบ ก.บ.จ.)
สุขุมวิท 99 (เขาหมอน) ถนนส้าหรับใช้ในการคมนาคม เมตร พร้อมปรับปรุงผิวจราจร คมนาคม เส้นทางได้มีถนนท่ี ตามนโยบาย

ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ค.ส.ล. หลังท่อ พื นท่ีด้าเนินการ มาตรฐานปลอดภัย การฟ้ืนฟู
ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร ในการขับข่ี เศษฐกิจและ
ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง สังคมของ
สัตหีบ ประเทศ

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5

เทศบาลเมืองสัตหีบ

แบบ ผ. 02/1

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 



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

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก
๒ ปรับปรุงระบบระบายน ้าพร้อม -เพ่ือให้ประชาชนในเขต - วางท่อระบายน ้าส่ีเหล่ียม - - - - ๑๓,๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ - ผู้ใช้เส้นทางมีการ กองช่าง

ก่อสร้างสะพานบริเวณถนน เทศบาลและใกล้เคียงมีถนน ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ขนาด เส้นทาง คมนาคมได้อย่าง (งบ อบจ)
เทศบาล 11 และล้าห้วยหนอง และสะพานส้าหรับใช้ในการ 1.50x1.50 ม. ยาวไม่น้อย คมนาคม สะดวกรวดเร็ว
ตะเคียน คมนาคมได้อย่างสะดวก รวด กว่า 1,125  เมตร และมีระบบระบาย

เร็วและมีระบบระบายน ้าท่ีดี - ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ขนาด น ้าท่ีดีส่งเสริม
กว้าง 8.00 เมตร ยาว การท่องเท่ียว
16.00 เมตร
- วางท่อระบายน ้าส่ีเหล่ียม

ค.ส.ล. 〼 1.50x1.50 เมตร
ยาว 10 เมตร จ้านวน 7 แถว 
ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองสัตหีบ

0 0 10,000,000 0 13,300,000รวม 2 โครงการ

แบบ ผ. 02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5
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 แผนงานการรักษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์  - จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบ -  - - 28,600  - ส านัก

ความสงบภายใน ให้เพียงพอต่อการ  แยกส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง) ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติงาน  แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน

 ขนาด 18,000 บีทียู
 จ านวน 1 เคร่ือง
(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์
เดือนธันวาคม 2562)

2 แผนงานการรักษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์  - จัดซ้ือโทรโข่ง จ านวน 2 ตัว -  - - 4,000  - ส านัก
ความสงบภายใน วิทยุ ให้เพียงพอต่อการ  (จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคาท้องถ่ิน) ปลัดเทศบาล

ปฏิบัติงาน

3 อุตสาหกรรมและ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ จัดซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสาร ระบบ - - - 220,000 - กองช่าง
การโยธา ให้เพียงพอต่อการ ดิจิตอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 50 

ปฏิบัติงาน แผ่นต่อนาที จ านวน 1 เคร่ือง
(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์
เดือนธันวาคม 2562)

4 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ จัดซ้ือชุดลูกข่ายเคร่ืองรับวิทยุ - - - 500,000 - กองวิชาการ
วิทยุ ให้เพียงพอต่อ กระจายเสียงชนิดไร้สายระบบ และแผนงาน

การปฏิบัติงาน UHF-FM พร้อมติดต้ัง

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5

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 แผนงานการรักษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ จัดซ้ือกล้องวงจรปิด พร้อม  - -  - 500,000 500,000 ส านักปลัด

ความสงบภายใน วิทยุ ให้เพียงพอต่อการ อุปกรณ์ พร้อมติดต้ังภาย เทศบาลฯ
ปฏิบัติงาน ในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณ์
พ้ืนฐานของระบบกล้องวงจรปิด 
ฉบับเดือนกันยายน 2562)

6 แผนงานการรักษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ จัดซ้ือไฟฉุกเฉิน  - -  - 12,000 - ส านักปลัด
ความสงบภายใน และวิทยุ ให้เพียงพอต่อ จ านวน 2 ชุด เทศบาลฯ

การปฏิบัติงาน (ตามราคาท้องถ่ินหรือราคาท่ีจัดซ้ือ
ได้อย่างประหยัด เพ่ือให้ได้ของท่ีมี
คุณภาพดี)

 
7 แผนงานการรักษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ จัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าเย็น -  -  - 14,600 - ส านักปลัด

ความสงบภายใน งานครัว ให้เพียงพอต่อ แบบต่อท่อ จ านวน 1 เคร่ือง เทศบาลฯ
การปฏิบัติงาน (จัดซ้ือในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

ฉบับเดือนธันวาคม 2562)

8 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์  - พัดลมดูดอากาศ -  - - 1,500  - กอง
ให้เพียงพอต่อการ   จ านวน 1 เคร่ือง สาธารณสุขฯ
ปฏิบัติงาน (จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคาท้องถ่ิน)

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5

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)
9 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์  - จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบ -  - - 47,000  - กอง

ให้เพียงพอต่อการ  แยกส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง) สาธารณสุขฯ
ปฏิบัติงาน  แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน

 ขนาด 36,000 บีทียู
 จ านวน 1 เคร่ือง
(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์
เดือนธันวาคม 2562)

10 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์  - จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล)  - - - 854,000 - กอง
และขนส่ง ให้เพียงพอต่อการ  ขนาด 1 ตัน ขับเคล่ือน 2 ล้อ สาธารณสุขฯ

ปฏิบัติงาน  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า
 2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์

 สูงสุดไม่ต่ ากว่า ๑๑0 กิโลวัตต์

  แบบดับเบ้ิลแค็บ จ านวน 1 คัน

(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์

เดือนธันวาคม 2562)

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5

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 แผนงานการรักษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ -  -  - 10,000 - ส านักปลัด

ความสงบภายใน ให้เพียงพอต่อการ (แบบท่ี 1) จ านวน 1 เคร่ือง เทศบาลฯ
ปฏิบัติงาน (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะฯ

เดือนพฤษภาคม 2563)

12 แผนงานการรักษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ ขนาด -  -  - 2,500 - ส านักปลัด
ความสงบภายใน ให้เพียงพอต่อการ 800 VA จ านวน 1 เคร่ือง เทศบาลฯ

ปฏิบัติงาน ส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะฯ
เดือนพฤษภาคม 2563)

13 แผนงานการรักษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ ขนาด -  -  - 96,000 - ส านักปลัด
ความสงบภายใน ให้เพียงพอต่อการ 3 kVA จ านวน 3 เคร่ือง เทศบาลฯ

ปฏิบัติงาน  เคร่ืองละ 32,000 บาท
ส าหรับกล้องวงจรปิด
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะฯ
เดือนพฤษภาคม 2563)

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5

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)
14 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์  - จัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ -  - - 1,400  - กอง

ให้เพียงพอต่อการ  เอนกประสงค์ (Smart Card สาธารณสุขฯ
ปฏิบัติงาน  Reader) จ านวน 2 เคร่ือง  

  ราคาเคร่ืองละ 700 บาท
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะฯ
เดือนพฤษภาคม 2563)

15 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์  - จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ -  - - 119,000  - กองการศึกษา
ให้เพียงพอต่อการ  ส าหรับส านักงาน (จอแสดงภาพ  
ปฏิบัติงาน  ขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)  

 จ านวน 7 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ
 17,000 บาท  
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะฯ
เดือนพฤษภาคม 2563)

16 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์  - จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ ขนาด -  - - 22,500  - กองการศึกษา
ให้เพียงพอต่อการ  800 VA  จ านวน 9 เคร่ือง  
ปฏิบัติงาน  ราคาเคร่ืองละ 2,500 บาท  

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะฯ
เดือนพฤษภาคม 2563)  

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5

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)
17 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์  - จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิด -  - - 44,000  - กองการศึกษา

ให้เพียงพอต่อการ   Dot Matrix Printer แบบแคร่ส้ัน  
ปฏิบัติงาน  จ านวน 2 เคร่ือง เคร่ืองละ  

  22,000 บาท
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะฯ
เดือนพฤษภาคม 2563)  

18 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ จัดซ้ือสว่านโรตาร่ี ขนาด - - - 40,000    - กองช่าง
ให้เพียงพอต่อการ 800 วัตต์ จ านวน 2 เคร่ือง
ปฏิบัติงาน (ตามราคาท้องถ่ิน)

19 แผนงานเคหะและ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพ่ือจัดซ้ือจัดหาเคร่ือง จัดซ้ือเล่ือยโซ่เคร่ืองยนต์ - - - 27,000 - กองช่าง
ชุมชน มือเคร่ืองใช้และอุปกรณ์ เคร่ืองยนต์เบนซิน 2 จังหวะ

ให้เพียงพอต่อการปฎิบัติ จ านวน 2 เคร่ือง
งาน (ตามราคาท้องถ่ิน)

20 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  - เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ จัดซ้ือโต๊ะท างานเหล็ก - - 11,800 - - กองวิชาการ
ให้เพียงพอต่อการ  ขนาด 3.5 ฟุต  จ านวน 2 ตัว และแผนงาน
ปฏิบัติงาน (จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคาท้องถ่ิน)

21 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  - เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 4 ตัว - - 10,000 - - กองวิชาการ
ให้เพียงพอต่อการ (จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคาท้องถ่ิน) และแผนงาน
ปฏิบัติงาน

0 0 21,800 2,544,100 500,000รวม 21 โครงการ

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 5

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณและท่ีผ่านมา

เทศบาลเมืองสัตหีบ



 
 
 
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 – 2565) 

แก้ไข ครั้งที่ 5 
 



 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
โครงการพัฒนา 

 



 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาระบบการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ 

 



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

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

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

1 โครงการจ้างเหมา  -เพ่ือด าเนินการก าจัดขยะ  - จ้างเหมาเอกชนฝัง ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ  -การก าจัดขยะถูกสุข กอง
เอกชนจัดเก็บขนถ่าย มูลฝอยในเขตเทศบาลให้ถูก กลบขยะมูลฝอย ของการ ลักษณะไม่ก่อไห้เกิด สาธารณสุข
และฝังกลบขยะมูลฝอย สุขลักษณะ  - จ้างเหมาเอกชนเก็บ เก็บขยะ มลภาวะ และ

 -เพ่ือด าเนินการจัดเก็บ และ รวบรวมและขนถ่าย ในพ้ืนท่ี ส่ิงแวดล้อม
ขนถ่ายขยะมูลฝอย

ข้อความใหม่
1 โครงการจ้างเหมา  -เพ่ือด าเนินการก าจัดขยะ  - จ้างเหมาเอกชนฝัง ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ  -การก าจัดขยะถูกสุข กอง

เอกชนจัดเก็บขนถ่าย มูลฝอยในเขตเทศบาลให้ถูก กลบขยะมูลฝอย ของการ ลักษณะไม่ก่อไห้เกิด สาธารณสุข
และฝังกลบขยะมูลฝอย สุขลักษณะ  - จ้างเหมาเอกชนเก็บ เก็บขยะ มลภาวะ และ

 -เพ่ือด าเนินการจัดเก็บ และ รวบรวมและขนถ่าย ในพ้ืนท่ี ส่ิงแวดล้อม
ขนถ่ายขยะมูลฝอย

  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  หน้าท่ี 143 ล าดับท่ี 6

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข คร้ังท่ี 5
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์



 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การพัฒนาระบบบริหาร  

ส่งเสริมความรู้ด้านระเบียบกฎหมาย 
และการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  

และการบริการประชาชน   
ที่มีคุณภาพมาตรฐาน 



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
ข้อความเดิม

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

ข้อความใหม่
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

  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เล่มเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 เปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 1 หน้าท่ี 19 ล าดับท่ี 1

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข คร้ังท่ี 5
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02



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
ข้อความเดิม

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

ข้อความใหม่
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

  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เล่มเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 เปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 1 หน้าท่ี 19 ล าดับท่ี 2

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข คร้ังท่ี 5

เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



 
 
 
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 – 2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 

 



 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
โครงการพัฒนา 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
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 ตีเส้นจราจรและเคร่ืองหมาย  - รักษาความปลอดภัยทางด้าน  - ตีเส้นจราจรสีขาว - เหลืองหรือ ขาว-ด า - - ๔๙๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ  - ประชาชนเทศบาลและ กองช่าง
บนพ้ืนทาง การจราจร การขับข่ีรถยนต์ในเขต หรือ ขาว-แดง หนา 3.00 มม. พ้ืนท่ีรวม ของ ผู้ใช้เส้นทางได้มีถนนท่ี

เทศบาลเมืองสัตหีบ ไม่น้อยกว่า 1,250 ตรม การคม มาตราฐานปลอดภัยในการ
นาคม ขับข่ี

ข้อความใหม่
1 ตีเส้นจราจรและเคร่ืองหมาย  - รักษาความปลอดภัยทางด้าน  - ตีเส้นจราจรสีขาว-เหลือง หนา 3.00 มิลลิเมตร - - ๔๙๓,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ  - ประชาชนเทศบาลและ กองช่าง

บนพ้ืนทาง การจราจร การขับข่ีรถยนต์ในเขต พ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 1,250 ตารางเมตร ของ ผู้ใช้เส้นทางได้มีถนนท่ี
เทศบาลเมืองสัตหีบ การคม มาตราฐานปลอดภัยในการ

นาคม ขับข่ี

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 4 และเปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 1 หน้า 44 ล าดับท่ี 4

(แบบ ผ.02)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2
เทศบาลเมืองสัตหีบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา  

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 ติอต้ังระบบแสงสว่างบริเวณ - เพ่ือเพ่ิมความสว่างให้อาคาร - โคม High Bay LED ขนาด 200 วัตต์ - ๓๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละ  - เทศบาลมีอาคารอเนก กองช่าง
อาคารอเนกประสงค์ศูนย์ซ่อม - เพ่ือให้ผู้ใช้อาคารสามารถด าเนิน จ านวน 10 หลอด พร้อมอุปกรณ์ตู้คอนโทรล ของ ประสงค์ท่ีระบบไฟฟ้าส่อง (กันเงิน
บ ารุง หมู่6 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ กิจกรรมได้สะดวกมีแสงสว่างเพียง ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ การ สว่างเพียงพอ ปี 2562)
จ.ชลบุรี พอ พัฒนา

ระบบไฟฟ้า

ข้อความใหม่
2 ติอต้ังระบบแสงสว่างบริเวณ - เพ่ือเพ่ิมความสว่างให้อาคาร - โคม LED Flood Light ขนาด 300 วัตต์ - ๓๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละ  - เทศบาลมีอาคารอเนก กองช่าง

อาคารอเนกประสงค์ศูนย์ซ่อม - เพ่ือให้ผู้ใช้อาคารสามารถด าเนิน จ านวน 10 หลอด พร้อมอุปกรณ์ตู้คอนโทรล ของ ประสงค์ท่ีระบบไฟฟ้าส่อง (กันเงิน
บ ารุง หมู่6 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ กิจกรรมได้สะดวกมีแสงสว่างเพียง ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ การ สว่างเพียงพอ ปี 2562)
จ.ชลบุรี พอ พัฒนา

ระบบไฟฟ้า

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 4 เปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 1  หน้า 45 ล าดับท่ี 5

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

เทศบาลเมืองสัตหีบ

(แบบ ผ.02)
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2



 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 ติดต้ัง Rumble Strips บริเวณ - เพ่ือให้ประชาชนในเขตเทศบาล - ติดต้ังและตีเส้น Rumble Strips - - ๔๙๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ  - ประชาชนเทศบาลและ กองช่าง
ถนนและซอยต่าง ๆ ในเขต และผู้ใช้เส้นทางมีความปลอดภัย สีเทอร์โมพลาสติกสีขาวหนา 5 มม. กว้าง ของ ผู้ใช้เส้นทางได้มีถนนท่ี
เทศบาลเมืองสัตหีบ ในการเดินทาง 2.00- 3.00 ม. (คร่ึงหน่ึงของผิวจราจร) จ านวน การ มาตราฐานปลอดภัยในการ

10 แถว/1จุด ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง คมนาคม ขับข่ี
สัตหีบ ด าเนินการท้ังในเทศบาล

ข้อความใหม่
3 ติดต้ัง Rumble Strips บริเวณ - เพ่ือให้ประชาชนในเขตเทศบาล - ติดต้ังและตีเส้น Rumble Strips - - ๔๙๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ  - ประชาชนเทศบาลและ กองช่าง

ถนนและซอยต่าง ๆ ในเขต และผู้ใช้เส้นทางมีความปลอดภัย สีเทอร์โมพลาสติกสีขาวหนา 5 มิลลิเมตร กว้าง ของ ผู้ใช้เส้นทางได้มีถนนท่ี
เทศบาลเมืองสัตหีบ ในการเดินทาง 2.00-3.00 เมตร (คร่ึงหน่ึงของผิวจราจร) จ านวน การ มาตราฐานปลอดภัยในการ

10 แถบ/1จุด ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง คมนาคม ขับข่ี
สัตหีบ ด าเนินการท้ังในเทศบาล

..

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 4 เปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 1  หน้า 43 ล าดับท่ี 3

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2

เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

(แบบ ผ.02)



 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 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

ข้อความใหม่
4 ติดต้ังโคมไฟถนนแบบโคม LED  - เพ่ือเป็นการปรับปรุงระบบ ติดต้ังโคมไฟถนนแบบโคม 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

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 4 และเปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 1 หน้า 3 ล าดับท่ี 3

(แบบ ผ.02)
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2
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 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

ข้อความใหม่
5 ติดต้ังโคมไฟถนนแบบโคม LED  - เพ่ือเป็นการปรับปรุงระบบ ติดต้ังโคมไฟถนนแบบโคม - - - 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

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 4 และเปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 1 หน้า 4 ล าดับท่ี 5

(แบบ ผ.02)
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2
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

6 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

ข้อความใหม่
6 ติดต้ังโคมไฟถนนแบบโคม LED  - เพ่ือเป็นการปรับปรุงระบบ ติดต้ังโคมไฟถนนแบบโคม 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

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 4 และเปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 1 หน้า 4 ล าดับท่ี 6

(แบบ ผ.02)
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2
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

7 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

ข้อความใหม่
7 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 เมตร ความยาวท่อ 67 เมตร บ่อพัก ค.ส.ล. คมนาคม รวดเร็วและมีระบบ
ปลอดภัยและมีระบบระบายน้ า 1.30 X 1.30 เมตร จ านวน 8 บ่อ ระบายน้ าท่ีดี
ท่ีดี ซ่อมแซมผิวจราจรหลังท่อไม่

น้อยกว่า 142 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
สัตหีบ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 4 และเปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 1 หน้า 9 ล าดับท่ี 14

(แบบ ผ.02)
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2
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

8 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

ข้อความใหม่
8 ปรับปรุงระบบระบายน้ าซอย  - เพ่ือให้ประชาชนและผู้ใช้  - วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. - - - ๓๕๐,๐๐๐ - ร้อยละของ  - ผู้ใช้เส้นทางมีการ กองช่าง

สัตหีบสุขุมวิท 99 (เขาหมอน) เส้นทางได้มีถนนส าหรับการ ขนาด Ø 0.80 เมตร ยาว 50.00 การ คมนาคมได้อย่างสะดวก
หน้าบ้านผู้ใหญ่สวิง คมนาคมได้อย่างสะดวกและ เมตร บ่อพัก 1.30 X 1.30 เมตร คมนาคม รวดเร็วและมีระบบ

ปลอดภัยและมีระบบระบายน้ า จ านวน 4 บ่อ ซ่อมแซมผิว ระบายน้ าท่ีดี
ท่ีดี จราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต

หลังท่อไม่น้อยกว่า 104
ตารางเมตร

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 4 และเปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 1 หน้า 9 ล าดับท่ี 15

(แบบ ผ.02)
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2
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

9 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

ข้อความใหม่
9 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 เมตร เส้นทาง ระบายน้ าได้อย่างรวดเร็ว
นาวีเฮาส์ 13 ชุมชนยางงาม ลดปัญหาน้ าท่วมขัง ท่อยาวรวม 171 เมตร บ่อพัก คมนาคม ข้ึน

ค.ส.ล. ฝาเหล็กหล่อ 15 บ่อ
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสัตหีบ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 4 และเปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 1 หน้า 12 ล าดับท่ี 21

(แบบ ผ.02)
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2
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

10 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 รวดเร็ว เพียงพอมาตรฐาน

59.00 เมตร

ข้อความใหม่
10 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 เมตร หนา 0.05 เมตร ความยาว ระบายน้ า รวดเร็ว เพียงพอมาตรฐาน

รวม 59.00 เมตร

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 4 และเปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 1 หน้า 13 ล าดับท่ี 24

(แบบ ผ.02)
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 
โครงการที่เกินศักยภาพ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 

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 โครงการติดต้ังเสาไฟฟ้า - เพ่ือเป็นการปรับปรุงระบบ - ติดต้ังเสาไฟฟ้าแบบประติ - - - ๙,๑๒๔,๐๐๐ - ร้อยละของ - ประชาชนในเขต กองช่าง
แบบประติมากรรมความสูง ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณถนน มากรรมความสูง 7.00 ม. การพัฒนา เทศบาลและใกล้เคียง (งบ อบจ.)
7.00 ม. พร้อมติดต้ังโคมไฟ เทศบาล 13 ถึงท่ีว่าการอ าเภอ พร้อมติดต้ังโคมไฟถนนแบบ ระบบไฟฟ้า ตลอดจนผู้ใช้เส้นทาง
ถนนแบบโคม LED ขนาด สัตหีบ โคม LED ตามแบบแปลน ถนนในเขตเทศบาล
150 วัตต์ บริเวณถนน - เพ่ือความปลอดภัยในการขับ เทศบาลเมืองสัตหีบ ได้รับความสะดวก
เทศบาล 13 ถึงหน้าท่ีว่าการ ข่ียานพาหนะ เพ่ิมทัศนียภาพ สะบายและปลอดภัย
อ าเภอสัตหีบ ในการมองเห็น

ข้อความใหม่
1 โครงการติดต้ังเสาไฟฟ้า - เพ่ือเป็นการปรับปรุงระบบ - ติดต้ังเสาไฟฟ้าแบบประติ - - - ๙,๑๒๔,๐๐๐ - ร้อยละของ - ประชาชนในเขต กองช่าง

แบบประติมากรรมความสูง ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณถนน มากรรมความสูง 7.00 เมตร การพัฒนา เทศบาลและใกล้เคียง (ส านัก
7.00 ม. พร้อมติดต้ังโคมไฟ เทศบาล 13 ถึงท่ีว่าการอ าเภอ พร้อมติดต้ังโคมไฟถนนแบบ ระบบไฟฟ้า ตลอดจนผู้ใช้เส้นทาง งบประมาณ)
ถนนแบบโคม LED ขนาด สัตหีบ โคม LED ตามแบบแปลน ถนนในเขตเทศบาล
150 วัตต์ บริเวณถนน - เพ่ือความปลอดภัยในการขับ เทศบาลเมืองสัตหีบ ได้รับความสะดวก
เทศบาล 13 ถึงหน้าท่ีว่าการ ข่ียานพาหนะ เพ่ิมทัศนียภาพ สะบายและปลอดภัย
อ าเภอสัตหีบ ในการมองเห็น

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 186 ล าดับท่ี 18

(แบบ ผ.02/1)
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2
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 โครงการติดต้ังเสาไฟฟ้า - เพ่ือเป็นการปรับปรุงระบบ - ติดต้ังเสาไฟแบบประติมา - - - 9,839,700 - ร้อยละของ - ประชาชนในเขต กองช่าง
แบบประติมากรรมความสูง ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณถนน กรรมความสูง 7.00 ม. พร้อม การพัฒนา เทศบาลและใกล้เคียง (ส านัก
7.00 ม. พร้อมติดต้ังโคมไฟ เทศบาล 9 ติดต้ังโคมไฟถนนแบบโคม LED ระบบไฟฟ้า ตลอดจนผู้ใช้เส้นทาง งบประมาณ)
ถนนแบบโคมไฟถนนแบบโคม - เพ่ือความปลอดภัยในการขับข่ี ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง ถนนในเขตเทศบาล
LED ขนาด 150 วัตต์ บริเวณ ยานพาหนะ เพ่ิมทัศนียภาพใน สัตหีบ ได้รับความสะดวก
9 (ถนนสายบ้านนา) การมองเห็น สะบายและปลอดภัย

ข้อความใหม่
2 โครงการติดต้ังเสาไฟฟ้า - เพ่ือเป็นการปรับปรุงระบบ - ติดต้ังเสาไฟฟ้าแบบประติมา - - - 9,839,700 - ร้อยละของ - ประชาชนในเขต กองช่าง

แบบประติมากรรมความสูง ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณถนน กรรมความสูง 7.00 เมตร พร้อม การพัฒนา เทศบาลและใกล้เคียง (ส านัก
7.00 ม. พร้อมติดต้ังโคมไฟ เทศบาล 9 ติดต้ังโคมไฟถนนแบบโคม LED ระบบไฟฟ้า ตลอดจนผู้ใช้เส้นทาง งบประมาณ)
ถนนแบบโคม LED ขนาด 150 - เพ่ือความปลอดภัยในการขับข่ี ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง ถนนในเขตเทศบาล
วัตต์ บริเวณถนนเทศบาล 9 ยานพาหนะ เพ่ิมทัศนียภาพใน สัตหีบ ได้รับความสะดวก
(ถนนสายบ้านนา) การมองเห็น สะบายและปลอดภัย

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 4  และเปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 1 หน้า 47 ล าดับท่ี 1

(แบบ ผ.02/1)
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2
เทศบาลเมืองสัตหีบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา


