
 ส่วนที่ ๑ 
บทน ำ 

๑. เหตุผลและควำมจ ำเป็นในกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙  
  ตามที่เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-
๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖  (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  และได้พิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
๒๕๕๗-๒๕๕๙ ไปจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  

  เนื่องจาก เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ มีความจ าเป็นต้องเพ่ิมโครงการเพ่ือให้สามารถรองรับ
ภารกิจ ซึ่งเป็นโครงการที่มิได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  ข้อ ๔ นิยาม ค าว่า 
“การเพ่ิมเติม” หมายความว่า การเพ่ิมเติมในแผนงานโครงการที่ไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาสามปีให้ปรากฏไว้ใน
แผนพัฒนาสามปี  
  และหมวดที่ ๔ ข้อ ๒๒  การเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี ให้ด าเนินการ        
ตามระเบียบ โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
  (๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาถ้องถิ่น จัดท า (ร่าง) แผนพัฒนาสามปีที่
เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการท้องถิ่น 
  (๒)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาสามปี ที่เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง
เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
  (๓)  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ (ร่าง) แผนพัฒนาสามปี ที่เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง     
เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

  ดังนั้น  เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์  จึงได้จัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑)  เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยสามารถน าปัญหาและ         
ความต้องการของประชาชนไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง พร้อมทั้งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

๒.  รำยละเอียดโครงกำรในแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๑)   

   โครงการในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑)  มีโครงการ ปี พ.ศ.
๒๕๕๗-๒๕๕๙   รวมทั้งสิ้น  ๘๓  โครงการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๒๔๗,๙๕๖,๒๐๐ บาท (สองร้อยสี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสน     
ห้าหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)   โดยแยกรายละเอียด ของแต่ละปไีด้ ดังต่อไปนี้   
  ปี พ.ศ.๒๕๕๗  จ านวน  ๕๔ โครงการ  งบประมาณ ๑๖๗,๙๙๖,๒๐๐ บาท  
  ปี พ.ศ.๒๕๕๘  จ านวน  ๑๖ โครงการ  งบประมาณ ๔๓,๕๕๐,๐๐๐ บาท  
  ปี พ.ศ.๒๕๕๙   จ านวน  ๑๓ โครงการ  งบประมาณ ๓๑,๔๑๐,๐๐๐ บาท  



 
ยุทธศำสตร์ที่  ๑   :   ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตมนุษย์           
ประกอบด้วย  ๕   แนวทาง  รวมจ านวน  ๒๖  โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น ๕๑,๓๗๕,๐๐๐  บาท (ห้าสิบเอ็ดล้านสามแสน
เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  แยกออกเป็น  
     ปี พ.ศ.๒๕๕๗   จ านวน ๑๓ โครงการ  งบประมาณ  ๔๙,๔๒๕,๐๐๐ บาท 
     ปี พ.ศ.๒๕๕๘   จ านวน ๗ โครงการ   งบประมาณ  ๙๕๐,๐๐๐ บาท  
      ปี พ.ศ.๒๕๕๙     จ านวน ๖ โครงการ   งบประมาณ  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 

โดยมีแนวทำงกำรพัฒนำต่ำง ๆ  ดังนี้  

 แนวทำงที่ ๑  :  ส่งเสริมกำรจัดศึกษำ กำรให้บริกำรขั้นพื้นฐำนที่มีคุณภำพและได้มำตรฐำน
อย่ำงท่ัวถึงและเท่ำเทียมกัน   จ านวน  ๒ โครงการ   ได้แก่ 
 ๑)  โครงการฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
ปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙  รวม  ๓ ปี ๆ ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  รวมทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๒)  โครงการปรับปรุงห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  ปี พ.ศ.๒๕๕๗   งบประมาณ  ๓๐๐,๐๐๐ บาท  

 แนวทำงท่ี ๒  :  ส่งเสริม ศำสนำ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
จ านวน ๔  โครงการ   ได้แก่    
 ๑)  โครงการก่อสร้างฐานอนุสาวรีย์ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ปี พ.ศ.๒๕๕๗  งบประมาณ 
๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๒)  โครงการจัดงานวันเทศบาล   ปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙  รวม  ๓ ปี ๆ  ละ ๕๐,๐๐๐ บาท  
รวมทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
 ๓)  โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙  รวม ๓ ปี ๆ ละ ๕๐,๐๐๐ บาท 
รวมทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
 ๔)  โครงการจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมอุปกรณ์  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗  งบประมาณ ๙๐๐,๐๐๐ บาท 

  แนวทำงที่ ๓  : ส่งเสริมสวัสดิกำรแก่ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร เด็กและเยำวชน และผู้ด้อยโอกำสอ่ืน ๆ  

จ านวน ๒  โครงการ   ได้แก่  
  ๑)  โครงการส่งเสริมการจัดตั้งคาราวานเด็กในชุมชน  ปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ รวม ๓ ปี ๆ 
ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ รวมทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐ บาท   
 
 
 



  ๓)  เงินสมทบกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม   ปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙  รวม ๓ ปี       
งบประมาณ รวมทั้งสิ้น  ๗๕๐,๐๐๐ บาท  ประกอบด้วย  
      ปี พ.ศ. ๒๕๕๗    งบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
       ปี พ.ศ.๒๕๕๘    งบประมาณ  ๒๕๐,๐๐๐ บาท 
            ปี พ.ศ.๒๕๕๙    งบประมาณ  ๓๐๐,๐๐๐ บาท   

 แนวทำงท่ี ๔ :   ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ อนามัยขั้นพ้ืนฐานให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน 
จ านวน ๒ โครงการ   ได้แก่ 
  ๑)  โครงการเพ่ิมศักยภาพในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ 
เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน  ปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙  รวม ๓ ปี ๆ ละ ๑๐๐,๐๐๐  บาท  รวมทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐ บาท  
  ๒)  โครงการควบคุมและป้องกันสัตว์ที่เป็นพาหะน าโรค ปี พ.ศ.๒๕๕๗  งบประมาณ  
๒๐๐,๐๐๐ บาท  

 แนวทำงที่ ๖   :    ส่งเสริมและเพ่ิมโอกาสการมีงานท า มีรายได้เพ่ิมขึ้น และการสรา้งหลักประกันสังคม 
เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี   จ านวน ๓ โครงการ  ได้แก่ 
  ๑)  โครงการพัฒนาสนิค้า OTOP สู่ประชาคมอาเซียน  รวม ๓ ปี  รวมทั้งสิ้น ๘๐๐,๐๐๐ บาท  
แยกออกเป็น  
        ปี พ.ศ.๒๕๕๗  งบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
       ปี พ.ศ.๒๕๕๘   งบประมาณ  ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
      ปี พ.ศ.๒๕๕๙    งบประมาณ  ๓๐๐,๐๐๐ บาท   

 ๒)  โครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และศูนย์การเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ชุมชน 
บริเวณหาดเตยงาม  ปี พ.ศ.๒๕๕๗   งบประมาณ  ๔๗,๕๖๕,๐๐๐ บาท   โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจาก  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรณีเร่งด่วน) 

 ๓)  โครงการปรบัปรุงบ้านพักพนักงาน  ปี พ.ศ.๒๕๕๗  งบประมาณ  ๒๖๔,๐๐๐ บาท 
 
ยุทธศำสตร์ที่ ๒    :   กำรพัฒนำโครงสรำ้งพื้นฐำน  และโครงข่ำยคมนำคมขนขนส่ง   
ประกอบด้วย  ๓ แนวทาง  จ านวน  ๑๙  โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น ๗๕,๓๓๖,๐๐๐  บาท  (เจ็ดสิบห้าล้านสามแสน-
สามหมื่นหกพันบาทถ้วน)  แยกออกเป็น  
      ปี พ.ศ. ๒๕๕๗   จ านวน ๑๗ โครงการ   งบประมาณ ๔๗,๓๓๖,,๐๐๐ บาท 
      ปี พ.ศ.๒๕๕๘   จ านวน ๑ โครงการ   งบประมาณ ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
        ปี พ.ศ.๒๕๕๙      จ านวน ๑ โครงการ   งบประมาณ ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท         
 
 



โดยมีแนวทำงในกำรพัฒนำ  ดังนี้  

 แนวทำงที่ ๑    :   พัฒนำโครงข่ำยคมนำคมให้ได้มำตรฐำนเชื่อมโยงกับกำรขนส่งและโลจิสติกส ์  

จ านวน ๑๔  โครงการ     

 ๑)  โครงการขยายผิวจราจรถนนสายชุมชนอ่าวทุ่งโปรง (เดิม)  หมู่ที่ ๓ ต.สัตหีบ ปี พ.ศ.๒๕๕๗  
ชุมชนทุ่งโปรง  งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๒)  โครงการปรับปรุงถนนชุมชนอ่าวเตยงาม พ้ืนที่ ๑ หมู่ที่ ๒ ต.สัตหีบ ชุมชนเตยงาม       
ปี พ.ศ.๒๕๕๗  งบประมาณ  ๑,๒๖๙,๐๐๐ บาท 
 ๓)  โครงการปรับปรุงถนนชุมชนคลองกานดา หมู่ที่ ๓ พ้ืนที่ ๒ ต.สัตหีบ ชุมชน         
คลองกานดา  ปี พ.ศ.๒๕๕๗   งบประมาณ  ๔,๙๙๑,๐๐๐ บาท  
 ๔)  โครงการปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายน้ า ซอยลุงโพธิ์ (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๖ ต.สัตหีบ  
ชุมชนบ้านหนองระก า  ปี พ.ศ.๒๕๕๗  งบประมาณ ๑,๘๑๒,๐๐๐ บาท 
 ๕)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยกลิ่นกุหลาบ หมู่ที่ ๘  ต.สัตหีบ ชุมชน
คลองกานดา  ปี พ.ศ.๒๕๕๗  งบประมาณ ๑,๒๗๐,๐๐๐ บาท  
 ๖)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบวัสวรรค ์หมู่ที่ ๕ ต.สตัหีบ  ชุมชนบ่อนไก่  
ปี  พ.ศ.๒๕๕๗  งบประมาณ  ๒๗๙,๐๐๐ บาท  
 ๗)  โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ า หมู่บ้านรามนุช ๑ ซอย ๓/๓  หมู่ที่ ๖ ต.สัตหีบ 
ชุมชนบ้านหนองระก า   ปี พ.ศ.๒๕๕๗  งบประมาณ  ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท   
 ๘)  โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  หมู่บ้านนาวีทอง ๑ หมู่ที่ ๖ ต.สัตหีบ 
ชุมชนบ้านหนองระก า   ปี พ.ศ.๒๕๕๗   งบประมาณ  ๑,๕๒๑,๐๐๐  บาท  
 ๙) โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยปืนใหญ่  หมู่ที่ ๘ ต.สัตหีบ ชุมชน
คลองกานดา ปี พ.ศ.๒๕๕๗  งบประมาณ  ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๐) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสงวนสัมพันธ์ หมู่ที่ ๙ ต.สัตหีบ ชุมชน
เขาคันธมาทน์  ปี พ.ศ.๒๕๕๗    งบประมาณ ๓๓๕,๐๐๐ บาท 
 ๑๑) โครงการปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อระบายน้ า ซอยวัดเขาคันธมาทน์-ซอยวงบ่อ หมู่ที ่๙ 
ต.สัตหีบ  ชุมชนเขาคันธมาทน์   ปี พ.ศ.๒๕๕๗  งบประมาณ ๖,๔๓๙,๐๐๐ บาท  
 ๑๒) โครงการปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายน้ า ซอย ณ วันดี หมู่ที่ ๓ ต.สัตหีบ ชุมชน  
เขาเพชรยางงาม  ปี พ.ศ.๒๕๕๗  งบประมาณ ๖,๐๓๐,๐๐๐ บาท 
 
 
 
 



 ๑๓) โครงการก่อสร้างถนนพร้อมลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมัสยิด หมู่ที่ ๘ ต.สัตหีบ ชุมชน
คลองกานดา  ปี พ.ศ.๒๕๕๗  งบประมาณ  ๓๗๙,๐๐๐ บาท  
 ๑๔ โครงการก่อสร้างถนนและรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมหล็ก ซอยมหาดคู่ หมู่ที่ ๙        
ต.สัตหีบ ชุมชนเขาคันธมาทน์  งบประมาณ ๓,๕๑๑,๐๐๐ บาท  

 แนวทำงที่ ๒    :   กำรพัฒนำแหล่งน้ ำเพื่ออุปโภคและบริโภค   จ านวน  ๑  โครงการ     

  ๑)  โครงการก่อสร้างเขื่อนริมตลิ่งคลองกานดา พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเลียบคลองกานดา  
หมู่ที่ ๘ ต.สัตหีบ  ปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙  รวม ๓ ปี ๆ ละ ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท  รวมทั้งสิ้น  ๔๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

 แนวทำงท่ี ๔ :  พัฒนำระบบทำงระบำยน้ ำ  จ านวน ๒ โครงการ  
  ๑)  โครงการก่อสร้างระบบระบบระบายน้ า จากคูระบายน้ า  สอ.รฝ. ออกคลองถูป หมู่ที่ ๒        
ต.สัตหีบ ชุมชนจุกเสม็ด  ปี พ.ศ.๒๕๕๗  งบประมาณ  ๑,๖๔๐,๐๐๐ บาท 
  ๒) โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ าสนามกีฬาข้างเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์  หมู่ที่ ๘ 
ต.สัตหีบ  ปี พ.ศ.๒๕๕๗ งบประมาณ  ๓๐๐,๐๐๐ บาท  

ยุทธศำสตร์ที่ ๓    :   กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย กำรป้องกันและปรำบปรำมและบ ำบัดฟื้นฟูผู้ตดิยำเสพติด 
ประกอบด้วย  ๒ แนวทาง  จ านวน  ๕  โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น ๑๑,๕๐๐,๐๐๐  บาท (สิบเอ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน)  
แยกออกเป็น  
      ปี พ.ศ.๒๕๕๗   จ านวน ๕ โครงการ   งบประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
      ปี พ.ศ.๒๕๕๘   จ านวน ๑ โครงการ   งบประมาณ ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท  
      ปี พ.ศ.๒๕๕๙    - ไม่มี -      
โดยมีแนวทำงในกำรพัฒนำ  ดังนี้  

 แนวทำงที่ ๓  :    พัฒนำประสิทธภิำพชุมชนให้เข้มแข็ง โดยผู้น ำชมุชนให้ควำมส ำคัญในกำรป้องกัน 
 ๑)   โครงการจัดหากล้องวงจรปิด  (CCTV) 
      ปี พ.ศ.๒๕๕๗       งบประมาณ  ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
      ปี พ.ศ.๒๕๕๘      งบประมาณ  ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท  
      ปี พ.ศ.๒๕๕๙        - ไม่มี -      

 แนวทำงที่ ๔   :   ร่วมส่งเสริมกิจกรรมกำรกีฬำให้ทุกชุมชนได้มกีำรเล่นกีฬำเป็นประจ ำ จ านวน ๔ โครงการ 
ดังนี้  

 ๑) โครงการปรบัปรุงลานอเนกประสงค์  หมู่ที่ ๑ ต.สัตหีบ ชุมชนเตยงาม ปี พ.ศ.๒๕๕๗   
งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท 
 
 



 ๒)  โครงการปรบัปรุงลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ ต.สัตหีบ ชุมชนแหลมเทียน  ปี พ.ศ.๒๕๕๗ 
งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๓)  โครงการปรับปรุงสนามกีฬาและสถานที่ออกก าลังกาย หมู่ที่ ๓ ต.สัตหีบ ปี พ.ศ.๒๕๕๗  
งบประมาณ  ๑,๑๕๐,๐๐๐ บาท 

 ๔) โครงการก่อสร้างลานกีฬาพร้อมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ ต.สัตหีบ  ชุมชนเตยงาม 
ปี พ.ศ.๒๕๕๗  งบประมาณ ๓,๗๕๐,๐๐๐ บาท  โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจาก  กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรณีเร่งด่วน) 
 

ยุทธศำสตร์ที่ ๕    :    กำรพัฒนำองค์กรและกำรให้บริกำรที่ดีแก่ประชำชน    
ประกอบด้วย ๒ แนวทาง  จ านวน  ๒๓  โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น ๔๔,๗๔๕,,๒๐๐  บาท (สี่สิบสี่ล้านเจ็ดแสนสี่หมื่น
ห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)  แยกออกเป็น  
      ปี พ.ศ. ๒๕๕๗   จ านวน ๑๖ โครงการ   งบประมาณ ๔๐,๒๓๕,๒๐๐ บาท 
      ปี พ.ศ.๒๕๕๘   จ านวน ๔ โครงการ   งบประมาณ ๔,๑๐๐,๐๐๐ บาท 
      ปี พ.ศ.๒๕๕๙   จ านวน ๓ โครงการ   งบประมาณ ๔๑๐,๐๐๐ บาท 
โดยมีแนวทางในการพัฒนา  ดังนี้  
  แนวทำงที่ ๑    :   พัฒนำประสิทธิภำพและบริหำรงำนภำครัฐไปสูอ่งค์กรยุคใหม่   จ านวน ๑๔ โครงการ 
ได้แก่ 
 ๑) โครงการจัดท าระบบติดต่อสื่อสารและการน าเสนอห้องประชุมสภาเทศบาล  ปี พ.ศ.๒๕๕๗  
งบประมาณ  ๙๐๐,๐๐๐ บาท   
  ๒) โครงการปรับปรุงห้องประชมุสภาเทศบาล  ปี พ.ศ.๒๕๕๗ งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท    
  ๓)  โครงการปรับปรุงห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ปี พ.ศ.๒๕๕๗ งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๔) โครงการปรับปรุงห้องประชุมร่วมใจ ปี พ.ศ.๒๕๕๗ งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท     
  ๕) โครงการปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๖) โครงการห้องประชุมสภาไร้สาย ปี พ.ศ.๒๕๕๗ งบประมาณ ๙๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๗) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙ รวม ๓ ปี ๆ ละ 
๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท  รวมทั้งสิน้ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๘)  โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยานพาหนะ รถบรรทุกขยะ และรถดูดสิ่งปฏิกูลสถานี  
ขนถ่ายขยะมูลฝอยเขาเพชร หมู่ที่ ๓ ต.สัตหีบ  ปี พ.ศ.๒๕๕๘  งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
  ๙)  โครงการก่อสร้างรั้วและปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ปี พ.ศ.๒๕๕๗ 
งบประมาณ ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท  
  ๑๐)  โครงการปรับปรุงห้องน้ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี พ.ศ.๒๕๕๗ งบประมาณ ๑๒๒,๐๐๐ บาท 
 



 
  ๑๑)  โครงการก่อสร้างโรงจอดรถอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบล
เขตรอุดมศักดิ์  ปี พ.ศ.๒๕๕๗  งบประมาณ ๖๕๐,๐๐๐ บาท  
  ๑๒)  โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถภายในส านักงานเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์  ปี พ.ศ.๒๕๕๗  
งบประมาณ  ๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท  
  ๑๓)  โครงการจัดหาครุภัณฑ์  รวม ๓ ปี      จ านวน  ๑  โครงการ   
      ปี พ.ศ. ๒๕๕๗   จ านวน ๕๖ รายการ    งบประมาณ  ๓๖,๒๔๔,๒๐๐ บาท 
       ปี พ.ศ.๒๕๕๘   จ านวน ๕ รายการ     งบประมาณ  ๓๑๐,๐๐๐ บาท  
     ปี พ.ศ.๒๕๕๙       จ านวน ๕ รายการ     งบประมาณ  ๓๑๐,๐๐๐ บาท 

โดยมีการโครงการจัดหาครุภัณฑ์ของกองราชการ ๗ กองราชการ   
(โครงการล าดับที่ ๑๓ :  โครงกำรจัดหำครุภัณฑ์    มีรายการครุภัณฑ ์จ านวนทั้งสิ้น  ๕๖ รายการ  ดังนี้ 
  ๑) ส านักปลัดเทศบาล    รายการที่ ๑-๒๓ และรายการท่ี ๕๔-๕๕  
  ๒) กองคลัง    รายการที่ ๒๕-๓๐ 
  ๓) กองการศึกษา   รายการที่ ๓๑-๓๔ และ รายการที่ ๕๖ 
  ๔) กองช่าง    รายการที่ ๓๕-๔๑ 
  ๕) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  รายการที่ ๔๒-๔๘ 
  ๖) กองสวัสดิการสังคม   รายการที่ ๔๙-๕๒ 
  ๗) กองวิชาการและแผนงาน  รายการที่ ๕๓ 
   ๑๔)  โครงการจ้างเหมาท าความสะอาดส านักงานเทศบาลเขตรอุมดมศักดิ์   ปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙  
รวม  ๓ ปี ๆ ปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  รวมทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐ บาท  

 แนวทำงที่ ๓ :  กำรพัฒนำระบบขอมูลข่ำวสำรและสร้ำงเครือข่ำยที่เอ้ือต่อกำรบริหำรให้ประชำชน  
จ านวน ๒  โครงการ  
  ๑)  โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์  ปี พ.ศ.๒๖๖๗   งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท 
  ๒)  โครงการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์  
ปี พ.ศ.๒๕๕๗  งบประมาณ  ๑๕๐,๐๐๐ บาท  

ยุทธศำสตร์ที่ ๖    :    กำรพัฒนำสิ่งแวดล้อมและจัดกำรชำยฝั่งแบบบูรณำกำร  

ประกอบด้วย ๑ แนวทาง จ านวน  ๙  โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๖๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกสิบห้าล้านบาทถ้วน) แยกออกเป็น  
      ปี พ.ศ. ๒๕๕๗   จ านวน ๓ โครงการ   งบประมาณ ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
      ปี พ.ศ.๒๕๕๘   จ านวน ๓ โครงการ   งบประมาณ ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
      ปี พ.ศ.๒๕๕๙   จ านวน ๓ โครงการ   งบประมาณ ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 



 
 โดยมีแนวทำงในกำรพัฒนำ  ดังนี้  
 แนวทำงที่ ๔  :  กำรลดภำวะมลพิษและกำรจัดกำรของเสียที่เกิดขึ้นทั้งทำงบกและทำงทะเล 
 ๑) โครงบริหารจัดการที่ทิ้งขยะเขาเพชร ปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙  รวม ๓ ปี  ๆละ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท   
รวมทั้งสิ้น  ๓๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

  ๒)  โครงการก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล บริเวณหลุมขยะเขาเพชร        
      ปี พ.ศ.๒๕๕๗    งบประมาณ  ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
      ปี พ.ศ.๒๕๕๘    งบประมาณ  ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
     ปี พ.ศ.๒๕๕๙       งบประมาณ   ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๓)  โครงการบ ารุงรักษาสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย   ปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙ รวม ๓ ปี ๆ ละ    
๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท  รวมทั้งสิ้น ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  
 
  

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


