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กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
ฝ่่ายแผนงานและงบประมาณ 

 



ประกาศ เทศบาลตําบลนาจอมเทยีน
เรื�อง การรายงานผลการดําเนนิงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564

*******************************************
    ดว้ยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กําหนดให ้อปท.สภาทอ้งถิ�น และผูบ้รหิารทอ้งถิ�น เปิดเผยขอ้มลูและรายงานผลการดําเนนิงานใหป้ระชาชนทราบ รวมตลอดทั �ง มกีลไกใหป้ระชาชนในทอ้งถนิมสีว่น
รว่มดว้ย ประกอบกบัระเบยีบกระทรวงมหาดไทย
    ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจัดทําแผนพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไ้ขเพิ�มเตมิถงึ (ฉบบัที� 3) พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ้ 30 (5) ผูบ้รหิารทอ้งถิ�นเสนอผลการตดิตาม
และประเมนิผลตอ่สภาทอ้งถิ�น คณะกรรมการ พัฒนาทอ้งถิ�น พรอ้มท ้งัประกาศผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทอ้งถิ�นใหป้ระชาชนในทอ้งถิ�นทราบ ในที�เปิดเผยภายในสบิหา้วนันับแตว่นั
ที�ผูบ้รหิารทอ้งถิ�นเสนอผลการตดิตามและประเมนิผลดงักลา่ว และตอ้ง ปิดประกาศไวเ้ป็นระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่สามสบิวนัโดยอยา่งนอ้ยปีละหนึ�งคร ้งัภายในเดอืนธนัวาคมของทกุปี     ดงันั�นเพื�อการ
ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ ์ของระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจัดทําแผนพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น เทศบาลตําบลนาจอมเทยีน จงึขอประกาศผลการดําเนนิงานการจัดทํางบ
ประมาณ การใชจ้า่ย และผลการดําเนนิงาน รวมทั �งการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทอ้งถิ�น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพื�อใหป้ระชาชนไดม้สีว่นรว่มในการตรวจสอบและกํากบัการ
บรหิารจัดการเทศบาลตําบลนาจอมเทยีน ดงันี�
ก. วสิยัทศัน ์ของเทศบาลตําบลนาจอมเทยีน 
    "เทศบาลตําบลนาจอมเทยีน เป็นเมอืงทอ่งเที�ยวครบวงจร สง่เสรมิและพัฒนาเศรษฐกจิ คณุภาพชวีติและสิ�งแวดลอ้มที�ด ีสบืสานประเพณีและวฒันธรรม พัฒนาอตุสาหกรรมครัวเรอืน"
ข. พนัธกจิ ของเทศบาลตําบลนาจอมเทยีน 
    1.พัฒนาโครงสรา้งพื�นฐาน/สาธารณูปโภค อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ�งแวดลอ้ม 
    2. สง่เสรมิวฒันธรรม ประเพณีวฒันธรรม และการทอ่งเที�ยวที�ยั�งยนื 
    3.พัฒนาคณุภาพชวีติสูเ่ศรษฐกจิพอเพยีง 
    4.พัฒนาระบบการป้องกนัความปลอดภยัในชวีติและทรัพยส์นิ 
    
ค. ยทุธศาสตรก์ารพฒันา ของเทศบาลตําบลนาจอมเทยีนไดกํ้าหนดยทุธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนายทุธศาสตรไ์ว ้7 ยทุธศาสตร ์ดงันี�
    ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการทอ่งเที�ยว
        1. บรหิารงานทั�วไป
        2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
        3. แผนงานเคหะและชมุชน

    ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสิ�งแวดลอ้ม และการจัดการชายฝั�งแบบบรูณาการ
        1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
        2. แผนงานสาธารณสขุ
        3. แผนงานเคหะและชมุชน
        4. แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน

    ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นคณุภาพชวีติ
        1. บรหิารงานทั�วไป
        2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
        3. แผนงานสาธารณสขุ



        4. แผนงานเคหะและชมุชน
        5. แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน

    ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการศกึษา
        1. บรหิารงานทั�วไป
        2. แผนงานการศกึษา
        3. แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

    ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการ
        1. บรหิารงานทั�วไป
        2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
        3. แผนงานเคหะและชมุชน
        4. แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

    ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นคมนาคม
        1. แผนงานเคหะและชมุชน

    ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเศรษฐกจิ

ง. การวางแผน
    เทศบาลตําบลนาจอมเทยีน ไดจั้ดทําแผนยทุธศาสตรก์ารพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที�บญัญัตไิวใ้นระเบยีบกระทรวงมหาดไทย โดยผา่นการมสีว่นรว่มของ
ประชาชน เชน่ การจัดเวทปีระชาคม การประชมุกรรมการชมุชน เพื�อรับฟังปัญหาและความตอ้งการที�แทจ้รงิของประชาชนในพื�นที� กอ่นนํามาจัดทําโครงการเพื�อพัฒนาพื�นที� ที�บรรจไุวใ้นแผนพัฒนา
5 ปี ตอ่ไป 
    เทศบาลตําบลนาจอมเทยีน ไดป้ระกาศใชแ้ผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยไดกํ้าหนดโครงการที�จะดําเนนิการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)

ยทุธศาสตร์
2561 2562 2563 2564 2565

จาํนวน งบ
ประมาณ

จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการทอ่งเที�ยว 8 0.00 9 37,467,000.00 11 110,167,000.00 12 73,400,000.00 16 5,050,000.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสิ�งแวดลอ้ม และการจัดการชายฝั�ง
แบบบรูณาการ

0 0.00 0 0.00 18 21,930,000.00 19 21,710,000.00 25 22,280,000.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นคณุภาพชวีติ 0 0.00 0 0.00 38 26,768,600.00 41 29,791,600.00 59 22,095,400.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการศกึษา 0 0.00 0 0.00 37 10,110,720.00 23 10,270,000.00 50 15,392,700.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการ 0 0.00 0 0.00 20 5,305,000.00 23 8,022,000.00 40 9,326,000.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นคมนาคม 0 0.00 0 0.00 18 19,975,000.00 22 39,582,000.00 43 76,277,000.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเศรษฐกจิ 0 0.00 0 0.00 5 270,000.00 2 90,000.00 7 610,000.00

รวม 8 0.00 9 37,467,000.00 147 194,526,320.00 142 182,865,600.00 240 151,031,100.00

    จ. การจดัทาํงบประมาณ
ผูบ้รหิารเทศบาลตําบลนาจอมเทยีน ไดป้ระกาศใชข้อ้บญัญัตงิบประมาณ โดยมโีครงการที�บรรจอุยูใ่นขอ้บญัญัตงิบประมาณ จํานวน 101 โครงการ งบประมาณ 54,127,600 บาท สามารถจําแนกตาม



ยทุธศาสตร ์ไดด้งันี�

ยทุธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ
ตามขอ้บญัญตั ิ

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการทอ่งเที�ยว 2 300,000.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสิ�งแวดลอ้ม และการจัดการชายฝั�งแบบบรูณาการ 16 19,890,000.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นคณุภาพชวีติ 30 13,160,600.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการศกึษา 21 3,994,700.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการ 20 2,460,300.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นคมนาคม 10 14,292,000.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเศรษฐกจิ 2 30,000.00

รวม 101 54,127,600.00

    รายละเอยีดโครงการในขอ้บญัญัตงิบประมาณ เทศบาลตําบลนาจอมเทยีน มดีงันี�

 ยทุธศาสตร์ โครงการ
จาํนวนงบ
ประมาณ

หนว่ยงาน
ทรีบัผดิ
ชอบ

วตัถุ
ประสงค์ ผลผลติ

1.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ดา้นการทอ่ง
เที�ยว

โครงการประชาสมัพันธ์
การทอ่งเที�ยวของ
เทศบาล

0.00

สํานักปลดั
อบจ., สํานัก
ปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อใหป้ระชาชนและนักทอ่งเที�ยวไดรั้บขอ้มลู
ขา่วสารการทอ่งเที�ยวของเทศบาล

จัดทําเอกสารประชาสมัพันธ ์ปีละ 1 ครั�ง

2.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ดา้นการทอ่ง
เที�ยว

โครงการเพิ�มศกัยภาพ
อสาสมคัรป้องกยัภยัฝ่าย
พลเรอืน

300,000.00

สํานักปลดั
อบจ., สํานัก
ปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพิ�มประสทิธภิาพ อปพร.ชว่ยเหลอืประชาชน
เพื�อใหป้ระชาชนและนักทอ่งเที�ยวมคีวาม
ปลอดภยัในชวีติและทรัพยส์นิ

จัดฝึกอบรมการใหค้วามชว่ยเหลอืประชาชนและนักทอ่ง
เที�ยวที�ประสพภยัทางนํ�า

3.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ดา้นสิ�ง
แวดลอ้ม และ
การจัดการ
ชายฝั�งแบบ
บรูณาการ

โครงการจา้งเอกชน
ดําเนนิการรักษาความ
สะอาด

19,100,000.00

สํานัก/กอง
สาธารณสขุ,
กองสง่เสรมิ
คณุภาพ
ชวีติ, กอง
การแพทย์

เพื�อเพิ�มศกัยภาพรักษาความสะอาดถนน
ทางเทา้ และที�สาธารณะในเขตเทศบาล

จา้งเอกชนดําเนนิการเกบ็กวาดขยะมลูฝอยบรเิวณถนน
ทางเทา้ และที�สาธารณะ และเกบ็ขนขยะมลูฝอยในพื�นที�
เทศบาล

4. ยทุธศาสตร์
การพัฒนา

�

โครงการจัดหาภาชนะ
รองรับขยะมลูฝอย

0.00 สํานัก/กอง
สาธารณสขุ,

เพื�อใหป้ระชาชนทกุครัวเรอืนกําจัดขยะมลูฝอย
อยา่งถกูสขุาภบิาลกอ่ใหเ้กดิความเป็นระเบยีบ

จัดหาถงัขยะจํานวน 800 ใบ



ดา้นสิ�ง
แวดลอ้ม และ
การจัดการ
ชายฝั�งแบบ
บรูณาการ

กองสง่เสรมิ
คณุภาพ
ชวีติ, กอง
การแพทย์

เรยีบรอ้ย

5.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ดา้นสิ�ง
แวดลอ้ม และ
การจัดการ
ชายฝั�งแบบ
บรูณาการ

โครงการจัดการขยะ
ชมุชนเทศบาลตําบลนา
จอมเทยีน

60,000.00

สํานัก/กอง
สาธารณสขุ,
กองสง่เสรมิ
คณุภาพ
ชวีติ, กอง
การแพทย์

เพื�อใหป้ระชาชนทกุครัวเรอืนไดม้กีารกําจัดขยะ
ถกูตอ้งตามหลกัสขุาภบิาล

จัดกจิกรรมรณรงคใ์หป้ระชาชนปฎบิตัติามเทศบญัญัตขิอง
เทศบาล ในการกําจัดขยะ

6.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ดา้นสิ�ง
แวดลอ้ม และ
การจัดการ
ชายฝั�งแบบ
บรูณาการ

โครงการอบรมสขุาภบิาล
อาหารในเขตเทศบาล
ตําบลนาจอมเทยีน

50,000.00

สํานัก/กอง
สาธารณสขุ,
กองสง่เสรมิ
คณุภาพ
ชวีติ, กอง
การแพทย์

เพื�อใหป้ระชาชนและนักทอ่งเที�ยวไดบ้รโิภค
อาหารที�ปลอดภยัจากเชื�อโรค

จัดอบรมสขุาภบิาล จํานวน 100 คน ปีละ 1 ครั�ง

7.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ดา้นสิ�ง
แวดลอ้ม และ
การจัดการ
ชายฝั�งแบบ
บรูณาการ

โครงการทําความสะอาด
และพัฒนาในวนัเฉลมิ
พระชนมพรรษา

40,000.00

สํานัก/กอง
สาธารณสขุ,
กองสง่เสรมิ
คณุภาพ
ชวีติ, กอง
การแพทย์

เพื�อใหป้ระชาชนรว่มกนัอนุรักษ์�วฒันธรรม
ประเพณีทอ้งถิ�นและวนัสําคญัของชาต ิศาสนา
พระมหากษัตรยิ์

พัฒนาทําความสะอาดในวนัเฉลมิพรชนมพรรษา 3 มถิยุา
และ 28 กรกฎาคม ปีละ 2 ครั�ง

8.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ดา้นสิ�ง
แวดลอ้ม และ
การจัดการ
ชายฝั�งแบบ
บรูณาการ

โครงการกําจัดขยะ
มลูฝอยใหถ้กูสขุลกัษณะ

100,000.00

สํานัก/กอง
สาธารณสขุ,
กองสง่เสรมิ
คณุภาพ
ชวีติ, กอง
การแพทย์

เพื�อใหป้ระชาชนมจีติสํานกึในการในการรักษา
ความสะอาดใหช้มุชนปราศจากขยะ และมลพษิ

จัดอบรมแกนนําชมุชนใหม้คีวามรูใ้นการบรหิารจัดการขยะ
ในชมุชนใหม้ปีระสทิธภิาพจํานวน 1 ครั�ง

9.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ดา้นสิ�ง
แวดลอ้ม และ
การจัดการ
ชายฝั�งแบบ
บรูณาการ

โครงการรักษ์นํ�า รักษ์ป่า
รักษ์แผน่ดนิ

10,000.00

สํานัก/กอง
สาธารณสขุ,
กองสง่เสรมิ
คณุภาพ
ชวีติ, กอง
การแพทย์

เพื�อสบืสานโครงการพระราชดํารพิระบาท
สมเด็จพระเจา้อยูห่วัราชการที� 9 และสมเด็จ
พระบรมราชนินีาถในรัชกาลที� 9

ดําเนนิกจิกรรมตามแนวทางพระราชดําริ

10. ยทุธศาสตร์
การพัฒนา

�

โครงการรณรงครั์กษา
ความสะอาดบรเิวณ

20,000.00 สํานัก/กอง
สาธารณสขุ,

เพื�อใหป้ระชาชนรว่มมอืรว่มใจกนัอนุรักษ์สิ�ง
แวดลอ้มอยา่งยั�งยนื

จัดกจิกรรมรณรงครั์กษาความสะอาดบรเิวณชายหาดโดยมี
ภาคราชการเอกชนและประชาชน จํานวน 1 ครั�ง



ดา้นสิ�ง
แวดลอ้ม และ
การจัดการ
ชายฝั�งแบบ
บรูณาการ

ชายหาด กองสง่เสรมิ
คณุภาพ
ชวีติ, กอง
การแพทย์

11.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ดา้นสิ�ง
แวดลอ้ม และ
การจัดการ
ชายฝั�งแบบ
บรูณาการ

โครงการพัฒนาเมอืงน่า
อยู่

50,000.00

สํานัก/กอง
สาธารณสขุ,
กองสง่เสรมิ
คณุภาพ
ชวีติ, กอง
การแพทย์

เพื�อใหป้ระชาชนรว่มแรงรว่มใจกนัรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย

จัดรณรงคห์รอืจัดประชมุภาคประชาชน และภาคเอกชนเพื�อ
รว่มกบัเทศบาลใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่

12.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ดา้นสิ�ง
แวดลอ้ม และ
การจัดการ
ชายฝั�งแบบ
บรูณาการ

โครงการคุม้ครองผู ้
บรโิภคจากเชื�อแบคทเีรยี
ในนํ�าและนํ�าแข็ง

10,000.00

สํานัก/กอง
สาธารณสขุ,
กองสง่เสรมิ
คณุภาพ
ชวีติ, กอง
การแพทย์

เพื�อตรวจหาสารปนเปื�อนจากนํ�าและนํ�าแข็งที�ผู ้
คา้นํามาจําหน่ายแกผู่บ้รโิภคปลอดภยัจากเชื�อ
แบคทเีรยี

จัดซื�อชดุตรวจสานปนเปื�อนในนํ�าและนํ�าแข็งและออกตรวจ

13.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ดา้นสิ�ง
แวดลอ้ม และ
การจัดการ
ชายฝั�งแบบ
บรูณาการ

โครงการคุม้ครองผู ้
บรโิภคจากสารปนเปื�อน
ในนํ�ามนัทอดซํ�า

10,000.00

สํานัก/กอง
สาธารณสขุ,
กองสง่เสรมิ
คณุภาพ
ชวีติ, กอง
การแพทย์

เพื�อตรวจหาสารปนเปื�อนที�เกดิจากการที�ผูค้า้
นํานํ�ามนัมาทอดซํ�า และจําปน่ายอาหารใหแ้กผู่ ้
บรโิภค

จัดซื�อชดุตรวจสานปนเปื�อนในนํ�ามนั และออกตรวจ 500
ราย

14.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ดา้นสิ�ง
แวดลอ้ม และ
การจัดการ
ชายฝั�งแบบ
บรูณาการ

โครงการคุม้ครองสขุภาพ
ผูบ้รโิภคจากการปนเปื�อน
เชื�อแบคทเีรยีสูอ่าหาร

10,000.00

สํานัก/กอง
สาธารณสขุ,
กองสง่เสรมิ
คณุภาพ
ชวีติ, กอง
การแพทย์

เพื�อตรวจหาสารปนเปื�อนจากอาหารที�จําหน่าย
แกผู่บ้รโิภคปลอดภยัจากเชื�อแบคทเีรยี

จัดซื�อชดุตรวจสารปนเปื�อนในภาชนะใสอ่าหาร มอื และ
ออกตรวจจํานวน 500 ราย

15.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ดา้นสิ�ง
แวดลอ้ม และ
การจัดการ
ชายฝั�งแบบ
บรูณาการ

โครงการบา้นปลา
ธนาคารปทูี�อยูห่อย

30,000.00

สํานัก/กอง
สาธารณสขุ,
กองสง่เสรมิ
คณุภาพ
ชวีติ, กอง
การแพทย์

เพื�อใหป้ระชาชนมจีติสํานกึในการอนุรักษ์สิ�ง
แวดลอ้มและสิ�งมชีวีติในทะเล

สง่เสรมิและสนับสนุนการดําเนนิงานเพราะพันธส์ตัวท์ะเล
และขยายพันธเ์พื�อกลบัลงสูท่ะเล

16. ยทุธศาสตร์
การพัฒนา

�

โครงการอบรมและศกึษา
ดงูานเครอืขา่ยอาสาสม

400,000.00 สํานัก/กอง
สาธารณสขุ,

เพื�อสรา้งจติสํานกึใหป้ระชาชนอนุรักษ์ป้องกนั
และรักษาสิ�งแวดลอ้ม

จัดอบรมและศกึษาดงูานใหก้บัเครอืขา่ยอาสาสมคัรทอ้งถิ�น
รักษ์โลก (อถล) จํานวน 100 คนปีละ 1 ครั�ง



ดา้นสิ�ง
แวดลอ้ม และ
การจัดการ
ชายฝั�งแบบ
บรูณาการ

ครทอ้งถิ�นรักษาโลก(
อถล.)

กองสง่เสรมิ
คณุภาพ
ชวีติ, กอง
การแพทย์

17.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ดา้นสิ�ง
แวดลอ้ม และ
การจัดการ
ชายฝั�งแบบ
บรูณาการ

โครงการเปลี�ยนขยะให ้
เป็นประโยชน์

0.00

สํานัก/กอง
สาธารณสขุ,
กองสง่เสรมิ
คณุภาพ
ชวีติ, กอง
การแพทย์

- เพื�อนําขยะมลูฝอยมาแปรรปูเป็นผลติภณัฑท์ี�
สรา้งประโยชนใ์หท้อ้งถิ�นได ้

จัดกจิกรรมเกบ็ขยะประเภทพลาสตกิ เพื�อนํามาแปรรปูเป็น
สว่นผสมของอฐิบล็อก ปีละ 2 ครั�ง

18.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ดา้นสิ�ง
แวดลอ้ม และ
การจัดการ
ชายฝั�งแบบ
บรูณาการ

โครงการรณงคอ์นุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเล

0.00

สํานัก/กอง
สาธารณสขุ,
กองสง่เสรมิ
คณุภาพ
ชวีติ, กอง
การแพทย์

เพื�อใหป้ระชาชนมจีติสํานกึและรว่มกนั อนุรักษ์
สตัวนํ์�า

- จัดกจิกรรมรณรงคป์ลกูปะการังเทยีมในทะเล ขยายพันธุ์
สตัวนํ์�าป ูกุง้ หอยคนืสูท่ะเล ปลกูสรา้งอาคาร โรงเรอืน
พรอ้มอปุกรณ ์ฯลฯ ปีละ 1 ครั�ง

19.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ดา้นคณุภาพ
ชวีติ

โครงการTO BE
NUMBER ONE ป้องกนั
และแกไ้ขปัญหายาเสพ
ตดิ

40,000.00

สํานัก/กอง
สาธารณสขุ,
กองสง่เสรมิ
คณุภาพ
ชวีติ, กอง
การแพทย์

เพื�อใหเ้ยาวชนไดม้คีวามรูเ้กี�ยวกบัพษิภยั การ
แกไ้ขป้องกนั และหา่งไกลยาเสพตดิ

จัดอบรมใหค้วามรูเ้กี�ยวกบัยาเสพตดิ และโรคเอดส ์ปีละ 1
ครั�ง

20.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ดา้นคณุภาพ
ชวีติ

โครงการควบคมุและ
ป้องกนัโรคพษิสนัุขบา้

80,000.00

สํานัก/กอง
สาธารณสขุ,
กองสง่เสรมิ
คณุภาพ
ชวีติ, กอง
การแพทย์

เพื�อใหป้ระชาชนปลอดภยัจากโรคตดิตอ่รา้ย
แรงทั �งจากคนสูส่ตัว ์และจากสตัวส์ูค่น

รณรงคป้์องกนัโรคพษิสนัุขบา้ ปีละ 1 ครั�ง

21.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ดา้นคณุภาพ
ชวีติ

โครงการควบคมุและ
ป้องกนัโรคไขเ้ลอืดออก

129,000.00

สํานัก/กอง
สาธารณสขุ,
กองสง่เสรมิ
คณุภาพ
ชวีติ, กอง
การแพทย์

เพื�อใหป้ระชาชนปลอดภยัจากโรคตดิตามรา้ย
แรงทั �งจากคนสูค่น และจกสตัวส์ูค่น

จัดหาทรายอะเบทและนํ�ายาพน่ยงุลาย ฯลฯพรอ้มทั �งบรกิาร
ประชาชน

22. ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ดา้นคณุภาพ
ชวีติ

โครงการอนามยัโรงเรยีน 60,000.00 สํานัก/กอง
สาธารณสขุ,
กองสง่เสรมิ
คณุภาพ

เพื�อใหนั้กเรยีนมคีวามรู ้ความเขา้ใจ ในการ
ดแูลรักษาสขุภาพของตนเองอยา่งถกูตอ้ง

จัดอบรมใหค้วามรูแ้ละจัดหาเวชภณัฑสํ์าหรับรักษา
พยาบาล



ชวีติ, กอง
การแพทย์

23.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ดา้นคณุภาพ
ชวีติ

โครงการป้องกนัการตดิ
เชื�อเอชไอวใีนกลุม่เด็ก
และเยาวชน

0.00

สํานัก/กอง
สาธารณสขุ,
กองสง่เสรมิ
คณุภาพ
ชวีติ, กอง
การแพทย์

เพื�อใหเ้ด็กและเยาวชนมคีวามรูค้วามเขา้ใจใน
การป้องกนัการตดิเชื�อเอชไอวี

จัดอบรมใหค้วามรูเ้กี�ยวกบัการป้องกนัการตดิเชื�อเอชไอวี
ใหก้บักลุม่เด็กและเยาวชนปีละ 1 ครั�ง

24.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ดา้นคณุภาพ
ชวีติ

โครงการอบรมการ
ปฐมพยาบาลเบื�องตน้
และการชว่ยฟื�นคนืชพีขั �น
พื�นฐาน

0.00

สํานัก/กอง
สาธารณสขุ,
กองสง่เสรมิ
คณุภาพ
ชวีติ, กอง
การแพทย์

เพื�อใหป้ระชาชนที�ไดรั้บบาดเจ็บหรอืเจ็บป่วย
ไดรั้บการชว่ยเหลอืใหพ้น้จากอนัตรายกอ่นนํา
สง่โรงพยาบาล

จัดอบรมใหค้วามรูเ้กี�ยวกบักรปฐมพยาบาลเบื�องตน้ และ
การชว่ยเหลอืฟื�นคนืชพี ขั �นพื�นฐาน ประชาชน 250 คน

25.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ดา้นคณุภาพ
ชวีติ

โครงการแกไ้ขปัญหา
สนัุข และแมวจรจัดใน
เขต เทศบาลตําบลนา
จอมเทยีน

50,000.00

สํานัก/กอง
สาธารณสขุ,
กองสง่เสรมิ
คณุภาพ
ชวีติ, กอง
การแพทย์

เพื�อใหก้ารควบคมุประชาชกรสนัุขแมวจรจัด ให ้
เป็นสดัสว่นประชาชนปลอดภยัจากโรคตดิตอ่
รา้ยแรง ทั �งที�เกดิจากสตัวส์ูค่น และคนสูส่ตัว์

ควบคมุจํานวนประชากร สนัุขและแมวจรจัด โดยประสาน
งานกบัหน่วยราชการมารับผดิชอบรว่มแกไ้ขปัญหา ฯลฯ
ปีละ 1 ครั�ง

26.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ดา้นคณุภาพ
ชวีติ

โครงการอนามยัเจรญิ
พันธ์

30,000.00

สํานัก/กอง
สาธารณสขุ,
กองสง่เสรมิ
คณุภาพ
ชวีติ, กอง
การแพทย์

เพื�อใหป้ระชาชนมภีาวะความเขม้แข็งสมบรูณ์
ของรา่งกาย และจติใจท่ี�เป็นผลอนัเกดิจาก
กระบวนการและหนา้ที�ของระบบสขุภาพทาง
เพศ และเจรญิพันธท์ี�สมบรูณท์กุชว่งอายขุอง
ชวีติ

สนับสนุนทรัพยากรการดําเนนิงานอนามยัเจรญิพันธปี์ละ 1
ครั�ง

27.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ดา้นคณุภาพ
ชวีติ

โครงการอบรมเยาวชน
ตา้นภยัแกไ้ขปัญหายา
เสพตดิ และโรคเอดส์

40,000.00

สํานัก/กอง
สาธารณสขุ,
กองสง่เสรมิ
คณุภาพ
ชวีติ, กอง
การแพทย์

เพื�อใหเ้ยาวชนมคีวามรูเ้กี�ยวกบัพษิภยัของยา
เสพตดิ และโรคเอดส์

จัดอบรมใหค้วามรูเ้กี�ยวกบัยาเสพตดิและโรคเอดส ์ใหก้บั
เยาวชนกลุม่เสี�ยง ปีละ 1 ครั�ง

28.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ดา้นคณุภาพ
ชวีติ

โครงการจัดหาครภุณัฑ์
ของศนูยบ์รกิาร

0.00

สํานัก/กอง
สาธารณสขุ,
กองสง่เสรมิ
คณุภาพ
ชวีติ, กอง
การแพทย์

เพื�อใหม้เีครื�องมอืเครื�องใชใ้นการปฎบิตังิาน
บรกิารประชาชน

จัดหาเครื�องมอืเครื�องใชแ้ละอปุกรณก์ารแพทย ์เชน่ชั �นวาง
เอกสารเครื�องปรับอากาศคอมพวิเตอร ์โทรทศัน ์เครื�องชว่ย
หายใจ ชดิบบีมอื เครื�องวดัความดนั

29.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ดา้นคณุภาพ
ชวีติ

โครงการพัฒนาจติปฎบิตั ิ
ธรรมนําสขุ

250,000.00
สํานัก/กอง
สวสัดกิาร
สงัคม

เพื�อใหผู้ส้งูอายแุละประชาชนทั�วไปไดป้ฎบิตั ิ
ธรรมเสรมิสรา้งความสขุสูช่วีติ

จัดอบรมพัฒนาจติและปฎบิตัธิรรม ใหแ้กผู่ส้งูอาย ุและ
ประชาชนจํานวน 100 คน ปีละ 1 ครั�ง



30.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ดา้นคณุภาพ
ชวีติ

โครงการสํารวจขอ้มลูพื�น
ฐานเพื�อการวางแผน

30,000.00
สํานัก/กอง
สวสัดกิาร
สงัคม

เพื�อใหป้ระชาชนไดรั้บบรกิารสาธารณูปโภค
และบรกิารสาธารณะอยา่งทั�วถงึ

สํารวจขอ้มลูพื�นฐานครัวเรอืนในเขตเทศบาลเพื�อการ
วางแผนพัฒนาเทศบาลปีละ 1 ครั�ง

31.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ดา้นคณุภาพ
ชวีติ

โครงการสํารจขอ้มลูและ
ลงทะเบยีนเบี�ยยงัชพีผูส้งู
อาย,ุ เบี�ยความพกิาร และ
ผูป่้วยเอดส(์เสนอโดย
ชมุชนทกุชมุชน)

3,000.00
สํานัก/กอง
สวสัดกิาร
สงัคม

เพื�อสํารวจและลงทะเบยีนเบี�ยยงัชพีผูส้งูอายุ
เบี�ยความพกิาร และผูป่้วยเอดสท์ี�มสีทิธทิกุ
คนในเขตเทศบาล

สํารววจจัดทําฐานขอ้มลูและลงทะเบยีนเบี�ยยงัชพีผูส้งูอาย,ุ
เบี�ยความพกิารทกุคนผูป่้วยเอดสใ์นเขตเทศบาล

32.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ดา้นคณุภาพ
ชวีติ

โครงการสง่เสรมิสนับสนุ
ชมรมผูส้งูอายุ

50,000.00
สํานัก/กอง
สวสัดกิาร
สงัคม

เพื�อสง่เสรมิและสนับสนุนกจิกรรมตา่งๆของ
ชมรมผูส้งูอายุ

จัดกจิกรรมอาชพีสขุภาวะ โภชนาการการออกกําลงักาย
การพัฒนาจติ ของผูส้งูอาย ุฯลฯ

33.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ดา้นคณุภาพ
ชวีติ

โครงการฝึกอบรมเพื�อ
พัฒนาศกัยภาพเด็กและ
เยาวชน

60,000.00
สํานัก/กอง
สวสัดกิาร
สงัคม

เพื�อใหเ้ด็กและเยาวชนมคีวามรูแ้ละเขา้มามี
สว่นรว่มในการบรหิารงานของเทศบาล

จัดฝึกอบรมและศกึษาดงูานพัฒนาศกัยภาพเด็กและ
เยาวชน

34.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ดา้นคณุภาพ
ชวีติ

โครงการฝึกอบรมเพื�อ
พัฒนาศกัยภาพกลุม่สตรี

30,000.00
สํานัก/กอง
สวสัดกิาร
สงัคม

เพื�อใหก้ลุม่สตรมีคีวามรูแ้ละเขา้มามสีว่นรว่มใน
การบรหิารงานของเทศบาล

ฝึกอบรมและศกึษาดงูานกลุม่สตร ีปีละ 1 ครั�ง

35.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ดา้นคณุภาพ
ชวีติ

โครงการอบรมและศกึษา
ดงูานคณะกรรมการ การ
ชมุชน(เสนอโดยชมุชน
ทกุชมุชน)

500,000.00
สํานัก/กอง
สวสัดกิาร
สงัคม

เพื�อใหป้ระชาชนมคีวามรูแ้ละเขา้มามสีว่นรว่ม
ในการบรหิารงานของเทศบาล

จัดอบรมและศกึษาดงูานของคณะกรรมการชมุชน

36.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ดา้นคณุภาพ
ชวีติ

โครงการสง่เสรมิ
สนับสนุนการจัดทําแผน
ชมุชน(แผนชมุชนทกุ
ชมุชน)

5,000.00
สํานัก/กอง
สวสัดกิาร
สงัคม

เพื�อไดช้มุชนเขม้แข็งอยูด่มีสีขุอยา่งยั�งยนื
สง่เสรมิสนับสนุนใหป้ระชาชนในแตล่ะชมุชนจัดทําแผน
ชมุชนของตนเอง

37.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ดา้นคณุภาพ
ชวีติ

โครงการสนับสนุนการ
ดําเนนิงานของศนูยช์ว่ย
เหลอืประชาชนเทศบาล
ตําบลนาจอมเทยีน

300,000.00
สํานัก/กอง
สวสัดกิาร
สงัคม

- เพื�อใหม้งีบประมาณและวสัดอุปุกรณใ์นการ
ดําเนนิงานของเจา้หนา้ที�ศนูยช์ว่ยเหลอื
ประชาชน ฯลฯ - เพื�อใหม้งีบประมาณสําหรับ
สงเคราะหช์ว่ยเหลอืประชาชนผูป้ระสบ
สาธารณภยั, โรคตดิตอ่ และคนพกิาร เด็ก
เยาวชน ผูส้งูอาย ุผูย้ากไร ้ผูด้อ้ยโอกาส ปละผู ้
ไรท้ี�พึ�ง

จัดงบประมาณสนับสนุนศนูยช์ว่ยเหลอืประชาชนและ
สงเคราะหช์ว่ยเหลอืประชาชนผูไ้ดรั้บความเดอืดรอ้น ตาม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยเพื�อชว่ยเลอืปร
ะชาชนตามอํานาจหนา้ที�ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น
พ.ศ. 2560

38. ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ดา้นคณุภาพ
ชวีติ

โครงการจัดทําสื�อ
ประชาสมัพันธด์า้น
สขุภาพ (เสนอโดยชมุชน
ทา้ยตลอด)

0.00 สํานัก/กอง
สาธารณสขุ,
กองสง่เสรมิ
คณุภาพ

เพื�อใหป้ระชาชนมสีขุภาพรา่งกายแข็งแรง
สมบรูณป์ลอดภยัจากโรคภยัไขเ้จ็บ

จัดทําสื�อประชาสมัพันธ ์เชน่ ป้าย แผน่พับ ฯลฯ



ชวีติ, กอง
การแพทย์

39.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ดา้นคณุภาพ
ชวีติ

โครงการสนับสนุนงบ
ประมาณโครงการขอรับ
เงนิอดุหนุนเพื�อสนับสนุน
กจิกรรมเหลา่กาชาต
จังหวดัชลบรุี

75,000.00

สํานัก/กอง
สาธารณสขุ,
กองสง่เสรมิ
คณุภาพ
ชวีติ, กอง
การแพทย์

เพื�อบรูณาการกบัสว่นราชการอื�นในการบรรเทา
ทกุขแ์ละสง่เสรมิคณุภาพชวีติของประชาชน

อดุหนุนงบประมาณใหสํ้านักงานเหลา่กาชาตจังหวดัชลบรุี

40.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ดา้นคณุภาพ
ชวีติ

โครงการดําเนนิงานตาม
แนวทางโครงการพระ
ราชดํารติา้นสาธารณสขุ

180,000.00
สํานัก/กอง
สวสัดกิาร
สงัคม

เพื�อใหค้ณะกรรมการอาสาสมคัสาธารณสขุ
ชมุชนดําเนนิงานตามพระราชดํารดิา้น
สาธารณสขุไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

อดุหนุนงบประมาณสําหรับดําเนนิงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดํารดิา้นสาธารณสขุใหก้บัชมุชน

41.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ดา้นคณุภาพ
ชวีติ

โครงการตดิตั �งไฟฟ้าสอ่ง
สวา่งทางสาธารณะซอย
นาจอมเทยีน 9 หมูท่ี� 9

240,000.00

สํานัก/กอง
ชา่ง, สํานัก
ชา่ง, กอง
โยธา, กอง
ประปา

เพื�อใหป้ระชาชนไดรั้บการบรหิารสาธารณูป
โภคเเละบรกิารสาธาณะอยา่งทั�วถงึ

โครงการตดิตั �งไฟฟ้าสอ่งสวา่งทางสาธารณะเเบบประหยดั
พลงังาน ชนดิหลอดLED 100 วตัตข์นาดความสงูของ
เสา6เมตร พรอ้มเเบต เตอรี� บรรจไุฟฟ้า จํานวน 6ตน้ ตาม
เเบบ เทศบาลเเปลนเทศบาลตําบลนาจอมเทยีนกําหนด

42.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ดา้นคณุภาพ
ชวีติ

โครงการตดิตั �งไฟฟ้าสอ่ง
สวา่งทางสาธารณะซอย
นาจอมเทยีน 11 หมูท่ี� 9

880,000.00

สํานัก/กอง
ชา่ง, สํานัก
ชา่ง, กอง
โยธา, กอง
ประปา

เพื�อใหป้ระชาชนไดรั้บการบรกิารสาธารณูป
โภคเเละบรกิารสาธารณะอยา่งทั�วถงึ

โครงการตดิตั �งไฟ้ฟ้าสอ่งสวา่งทางสาธารณะเเเบบประหยดั
พลงังาน ชนดิหลอดLED 100 วตัตข์นาดความสงูของเสา 6
เมตร พรอ้มเเบตเตอรรี� บรรจไุฟฟ้า จํานวน22ตน้ ตามเเบบ
เทศบาลเเปลนเทศบาลตําบลนาจอมเทยีนกําหนด

43.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ดา้นคณุภาพ
ชวีติ

โครงการสง่เสรมิและ
ตรวจสขุภาพผูส้งูอายุ

0.00

สํานัก/กอง
สาธารณสขุ,
กองสง่เสรมิ
คณุภาพ
ชวีติ, กอง
การแพทย์

เพื�อใหผู้ส้งูอายมุสีขุภาพรา่งกายแข็งแรง
ปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ

ออกใหบ้รกิารตรวจสขุภาพผูส้งูอาย ุเชน่ ชั�งนํ�าหนักตรวจ
นํ�าตาลและคอเลสเตอรอลในเลอืด วดัความดนัโลหติ
เป็นตน้และใหค้วามรูเ้รื�องโรคตา่งๆ ที�พบบอ่ยในผูส้งูอายุ
และแนะนําการออกกําลงักายที�เหมาะสมกบัผูส้งูอาย ุฯลฯ

44.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ดา้นคณุภาพ
ชวีติ

โครงการอบรมการ
ปฐมพยาบาลเบื�องตน้
และการชว่ยฟื�นคนืชพีขั �น
พื�นฐาน

0.00

สํานัก/กอง
สาธารณสขุ,
กองสง่เสรมิ
คณุภาพ
ชวีติ, กอง
การแพทย์

- เพื�อใหป้ระชาชนที�ไดรั้บบาดเจ็บหรอืเจ็บป่วย
ไดรั้บการชว่ยเหลอืใหพ้น้จากอนัตรายกอ่นนํา
สง่โรงพยาบาล

จัดอบรมใหค้วามรูเ้กี�ยวกบัการปฐมพยาบาลเบื�องตน้และ
การชว่ยเหลอืฟื�นคนืชพีขั �นพื�นฐาน ประชาชน 250 คน

45.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ดา้นคณุภาพ
ชวีติ

โครงการจัดกจิกรรม "จติ
อาสา?

0.00
สํานัก/กอง
สวสัดกิาร
สงัคม

เพื�อใหป้ระชาชนมจีติสาธารณะรว่มพัฒนาทอ้ง
ถิ�น

จัดกจิกรรมจติอาสาเพื�อพัฒนาทอ้งถิ�น ฯลฯ

46. ยทุธศาสตร์
การพัฒนา

โครงการสงเคาะหเ์บี�ย
ยงัชพี ผูส้งูอายุ

8,463,000.00 สํานัก/กอง
สวสัดกิาร
สงัคม

เพื�อสนับสนุนใหค้วามชว่ยเหลอืผูท้ี�ไดรั้บความ
รอ้นใหม้คีวามเป็นอยูท่ี�ดขี ึ�น

สงเคราะหเ์บี�ยยงัชพีใหก้บัผูส้งูอายุ



ดา้นคณุภาพ
ชวีติ

47.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ดา้นคณุภาพ
ชวีติ

โครงการสงเคราะหเ์บี�ย
ยงัชพี คนพกิาร

1,293,600.00
สํานัก/กอง
สวสัดกิาร
สงัคม

เพื�อสนับสนุนใหค้วามชว่ยเหลอืผูท้ี�ไดรั้บความ
รอ้นใหม้คีวามเป็นอยูท่ี�ดขี ึ�น

สงเคราะหเ์บี�ยยงัชพีใหก้บัผูพ้กิาร

48.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ดา้นคณุภาพ
ชวีติ

โครงการสงเคราะหเ์บี�ย
ยงัชพี ผูป่้วยเอดส์

372,000.00
สํานัก/กอง
สวสัดกิาร
สงัคม

เพื�อสนับสนุนใหค้วามชว่ยเหลอืผูท้ี�ไดรั้บความ
รอ้นใหม้คีวามเป็นอยูท่ี�ดขี ึ�น

สงเคราะหเ์บี�ยยงัชพีใหก้บัผูส้งูอาย ุคนพกิารและผูป่้วย
เอดส ์ทกุเดอืน เดอืนละ 1 ครั�ง

49.
ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ดา้นการศกึษา

โครงการสนับสนุนงบ
ประมาณโครงการรับเสด็จ
พระบรมวงศานุวงศ์

0.00

สํานักปลดั
อบจ., สํานัก
ปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อบรูณาการกบัสว่นราชการอื�นในการรับเสด็จ
พระบรมวงศษานุวงศ์

อดุหนุนงบประมาณใหอํ้าเภอสตัหบีดําเนนิ

50.
ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ดา้นการศกึษา

โครงการสนับสนุนงบ
ประมาณโครงการ
ประเพณีวิ�งควายอําเภอ
สตัหบี

20,000.00

สํานักปลดั
อบจ., สํานัก
ปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อบรูณาการกบัสว่นราชการอื�นในการขบั
เคลื�อนการพัฒนาดา้นการทอ่งเที�ยวและ
ประเพณีทอ้งถิ�น

อดุหนุนงบประมาณใหอํ้าเภอสตัหบีดําเนนิโครงการ
ประเพณีวิ�งควาย

51.
ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ดา้นการศกึษา

โครงการสนับสนุนงบ
ประมาณโครงการจัดงาน
รัฐพธิขีองอําเภอสตัหบี
จังหวดัชลบรุี

0.00

สํานักปลดั
อบจ., สํานัก
ปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อบรูณาการกบัสว่นราชการอื�นในการขบั
เคลื�อนการพัฒนาสบืสานงานรัฐพธิี

อดุหนุนงบประมาณใหอํ้าเภอสตัหบีดําเนนิโครงการจัดงาน
รัฐพธิี

52.
ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ดา้นการศกึษา

โครงการอบรมใหค้วามรู ้
เกี�ยวกบัพระราชบญัญัติ
ขอ้มลูขา่วสารของทาง
ราชการ

0.00

สํานักปลดั
อบจ., สํานัก
ปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อใหพ้นักงานของเทศบาลและประชาชนได ้
รับความรูค้วามเขา้ใจเกี�ยวกบั พรบ. ขอ้มลู
ขา่วสารไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

จัดอบรมใหค้วามรูเ้กี�ยวกบั พรบ.ขอ้มลูขา่วสารของทาง
ราชการ

53.
ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ดา้นการศกึษา

โครงการจัดการเรยีนการ
สอนภาษาตา่งประเทศให ้
เด็กปฐมวยั (แผนชมุชน
บา้นอําเภอพัฒนา, ชมุชน
ทา้ยตลาด และชมุชน
บา้นอําเภอ)

500,000.00

สํานัก/กอง
การศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม

เพื�อสง่เสรมิพื�นฐานการเรยีนรูภ้าษาตา่ง
ประเทศในเด็กปฐมวยัใหม้พีื�นฐานเบื�องตน้มี
ทกัษะในการฟัง พดู อา่น เขยีน และพัฒนาให ้
เด็กเกดิความรูค้วามเขา้ใจในภาษาตา่งประเทศ
ในการศกึษาระดบัที�สงูขึ�นตอ่ไป

จัดการเรยีนการสอนภาษาตา่งประเทศ (ภาษาองักฤษ,
ภาษาจนี) ใหก้บันักเรยีนของโรงเรยีนอนุบาลเทศบาลตําบล
นาจอมเทยีน ปีละ 1 ครั�ง

54. ยทุธศาสตร์ โครงการวนัวชิาการ 60,000.00 สํานัก/กอง เพื�อสง่เสรมิใหเ้ด็กมทีกัษะดา้นวชิาการอยา่ง จัดกจิกรรมทกัษะดา้นวชิาการอยา่งหลากหลายอาท ิจัดการ



การพัฒนา
ดา้นการศกึษา

(เสนอโดยทกุชมุชน) การศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม

หลากหลาย กลา้แสดงออกในการทํากจิกรรม
รว่มกบัผูอ้ื�น

แสดงผลงานของนักเรยีน ประกวดแขง่ทกัษะวชิาการตา่งๆ
ฯลฯ

55.
ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ดา้นการศกึษา

โครงการฝึกอบรมและ
พัฒนาบคุลากรทางการ
ศกึษา

100,000.00

สํานัก/กอง
การศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม

เพื�อพัฒนาศกัยภาพของบคุลากรทางการ
ศกึษา และครผููด้แูลเด็ก เพิ�มพนูความรู ้และได ้
รับประสบการณ ์เพื�อประสทิธภิาพในการจัดการ
เรยีนการสอน

ครแูละบคุลากรทางทกุคนในสงักดัเทศบาลตําบลนาจอม
เทยีนไดรั้บการอบรมอยา่งตอ่เนื�อง

56.
ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ดา้นการศกึษา

โครงการแขง่ขนัทกัษะ
ทางวชิาการระดบัภาค
ตะวนัออกและระดบั
ประเทศ

50,000.00

สํานัก/กอง
การศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม

เพื�อสง่นักเรยีน และบคุลากรทางการศกึษาใน
สถานศกึษาสงักดัเทศบาลตําบลนาจอมเทยีน
เขา้รว่มการแขง่ขนัทกัษาการวชิาการระดบัภาค
ตะวนัออก และระดบัประเทศ (งานมหกรรมการ
จัดการศกึษาทอ้งถิ�น)

เขา้รว่มการแขง่ขนัทกัษะทางวชิาการระดบัภาคตะวนัออก
และระดบัประเทศ (งานมหกรรมการจัดการศกึษาทอ้งถิ�น)
ปีละ 1 ครั�ง

57.
ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ดา้นการศกึษา

โครงการพธิเีปิดโรงเรยีน
อนุบาลเทศบาลตําบนา
จอมเทยีน

500,000.00

สํานัก/กอง
การศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม

เพื�อใหม้สีถานที�ใหก้ารศกึษาแกเ่ด็กในพื�นที� จัดตั �งโรงเรยีนอนุบาล 1 แหง่

58.
ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ดา้นการศกึษา

โครงการจัดงานวนัเด็ก
แหง่ชาติ

300,000.00

สํานัก/กอง
การศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม

เพื�อใหป้ระชาชนไดเ้ห็นความสําคญัของเด็ก
และเด็กเห็นความสําคญัของตนเองไดม้สีว่น
รว่มทํากจิกรรมที�เป็นประโยชน์

จัดงานวนัเด็กแหง่ชาตใินวนัเสารท์ี� 2 ของเดอืกมกราคม ให ้
กบัเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลและพื�นที�ใกลเ้คยีง
จํานวน 1 ครั�ง ทกุปี

59.
ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ดา้นการศกึษา

โครงการสง่เสรมิคณุธรรม
จรยิธรรมเด็กและเยาวชน
(คา่ยพทุธบตุร)

150,000.00

สํานัก/กอง
การศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม

เพื�อปลกฝังจติสํานกึใหเ้ดก้และเยาวชนมี
คณุธรรมและจรยิธรรมที�ดงีาม

จัดกจิกรรมใหค้วามรูด้า้นคณุธรรมจรยิธรรม ใหแ้กเ่ด็ก และ
เยวชนจํานวน 1 ครั�ง

60.
ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ดา้นการศกึษา

โครงการอาหารเสรมินม 2,124,700.00

สํานัก/กอง
การศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม

เพื�อใหเ้ด็กไดรั้บประทานอาหารเสรมิที�มี
คณุภาพ และมปีระโยชน์

เด็กนักเรยีนโรงเรยีนอนุบาลศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก และ
โรงเรยีนสงักดั สพฐ.ในพื�นที�นาจอมเทยีน

61.
ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ดา้นการศกึษา

โครงการรณรงคก์าร
ป้องกนัยาเสพตดิใน
โรงเรยีนอนุบาลเทศบาล
นาจอมเทยีน

0.00

สํานัก/กอง
การศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม

เพื�อใหนั้กเรยีนมคีวามรูใ้นโทษภยัของยาเสพ
ตดิเเละการป้องกนัปัญหายาเสพตดิ

สนับสนุนคา่ใชจ่า่ยในการดําเนนิการป้องกนัยาเสพตดิใน
สถานศกึษา ในกจกิรรม จัดงานวนัตอ่ตา้นยาเสพตดิโรค
เชน่ เชญิวทิยากรบรรยายเรื�องยาเสพตดิจัดการเเขง่ขนั
ประกวดวาดภาพเพื�อป้องกนัยาเสพตดิ,ประกวดการระบายสี
ภาพเกี�ยวกบัโทษภยักบัโทษภยัของยาเสพตดิ เป็นตน้

62.
ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ดา้นการศกึษา

โครงการสถานศกึษาพอ
เพยีง

0.00

สํานัก/กอง
การศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม

เพื�อใหโ้รงเรยีนจัดการเรยีนสอน เเละ เป็น
"ศนูยเ์รยีนรูต้ามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอ
เพยีง"

สนับสนุนคา่ใชจ่า่ยในการดําเนนิโครงการสถานศกึษาพอ
เพยีง ในกจิกรรม -ปลกูเมลอ่น/องุน่ในถงุปลกูผักในโรงเรอี
นกางมุง้-ปลกูผักคอนโดดว้ยวสัดอุปุกรณร์ไีซเคลิ-เพาะเห็ด
นางฟ้า/เห็ดขอนขาวในโรงเรยีน-ประดษิฐช์ ิ�นงานจากวสัดุ
เหลอื (กระทง,ของเลน่ ฯลฯ) -จัดทําศนูยเ์รยีนรูก้ารทํา
ประมงเเบบพอเพยีงในโรงเรยีน

63. ยทุธศาสตร์
การพัฒนา

โครงการปรับปรงุซอ่มเเซ
มอาคารเรยีนเเละอาคาร

0.00 สํานัก/กอง
การศกึษา

เพื�อสนับสนุนใหโ้รงเรยีนมงีบประมาณใชใ้น
การซอ่มเเซม/ปรับปรงุอาคารเรยีนใหอ้ยูใ่น

ดําเนนิการซอ่มเเซม/ปรับปรงุอาคารเเละอาคารประกอบ
ของโรงเรยีนเทศบาลตําบลปีงบประมาณละ 1 ครั�ง



ดา้นการศกึษา ประกอบของโรงเรยีน
อนุบาลเทศบาลตํายลนา
จอมเทยีน

ศาสนาและ
วฒันธรรม

สภาพเเวดลอ้มใชง้าน

64.
ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ดา้นการศกึษา

โครงการศนูยพั์ฒนาเด็ก
เล็กเเละโรงเรยีนอนุบาล
คณุภาพ - ปลอดโรค

40,000.00

สํานัก/กอง
การศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม

-เพื�อสนับสนุนใหส้ถานศกึษาดําเนนิการป้อ
งกนัเเละควบคมุโรคในสถานศกึษาดําเนนิการ
ป้องกนัเเละควบคมุโรคในสถานศกึษาเเละสง่
เสรมิสขุภาพ เเละIQ/EQ เด็ก/นักเรยีน

สนับสนุนคา่ใชจ่า่ยในการดําเนนิโครงการ ใหเ้เกศ่นูยพั์ฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลนาจอมเทยีน ในกจกิรรม-ใหค้วามรู ้
คร/ูผูด้เูเลเด็ก/เด็กเกี�ยวกบัโรคตดิตอ่-ตรวจสอบ/สขุภาพฟัน
เด็ก-ทดสอบ เเละพัฒนา IQ/EQเด็ก-ใหค้วามรูผู้ป้กครองใน
การสางเสรมิพัฒนาการเด็ก

65.
ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ดา้นการศกึษา

โครงการสนับสนุนคา่ใช ้
จา่ยในการบรหิารสถาน
ศกึษา

50,000.00

สํานัก/กอง
การศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม

- เพื�อสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารสถาน
ศกึษาใหก้บัสถานศกึษาในสงักดัเทศบาล
ตําบลนาจอมเทยีน

สนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการจัดการศกึษาใหก้บัสถานศกึษาใน
สงักดัเทศบาลตําบลนาจอมเทยีน ดงันี� 1) คา่จัดการเรยีน
การสอน (รายหวั) โรงเรยีนอนุบาลเทศบาลตําบลนาจอม
เทยีนจํานวน 150 คน *850 บาทตอ่ภาคเรยีน 2) คา่จัดการ
เรยีนการสอน (รายหวั) ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
นาจอมเทยีน 50 คน *1700 บาทตอ่ปี) ฯลฯ

66.
ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ดา้นการศกึษา

โครงการสนับสนุนจัดหา
อาหารกลางวนั

50,000.00

สํานัก/กอง
การศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม

เพื�อสนับสนุนคา่อาหารกลางวนัใหก้บัโรงเรยีน
สงักดั สพฐ. ในเขตเทศบาลตําบลนาจอมเทยีน

สนับสนุนคา่อาหารกลางวนัใหก้บัโรงเรยีนสงักดั สพฐ. ใน
เขตเทศบาลตําบลนาจอมเทยีน ประกอบดว้ย 1)โรงเรยีน
บา้นหนิวง 2)โรงเรยีนบา้นอําเภอ 3)โรงเรยีนวดันาจอม
เทยีน * อตัรามื�อละ 21 บาท/คน จํานวน 200 วนั

67.
ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ดา้นการศกึษา

โครงการออกกําลงักาย
เพื�อสขุภาพ

0.00

สํานัก/กอง
การศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม

เพื�อใหป้ระชาชนไดอ้อกกําลงักายอยา่ง
สมํ�าเสมอ

จัดใหม้กีารออกกําลงักาย เชน่ เตน้แอรโ์รบกิ, มวยไทย ฯลฯ

68.
ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ดา้นการศกึษา

โครงการสง่เสรมิประเพณี
ทอ้งถิ�น

50,000.00

สํานัก/กอง
การศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม

เพื�อใหป้ระชาชนรว่มกนัสง่เสรมิกจิกรรม
เทศบาล ?แหโ่คม ชมพระฉาย สบืสานศลิป์ ถิ�น
หนองจับเตา่ เขาชจีรรย?์ และเพื�อเป็นการสง่
เสรมิศลิปวฒันธรรมในพื�นที�ตําบลนาจอมเทยีน
ใหค้งอยูส่บืไป

ประชาชนรว่มกจิกรรมเทศบาล ?แหโ่คม ชมพระฉาย
สบืสานศลิป์ ถิ�นหนองจับเตา่ เขาชจีรรย?์

69.
ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ดา้นการศกึษา

โครงการจัดงานวนัเด็ก
แหง่ชาติ

0.00

สํานัก/กอง
การศกึษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม

- เพื�อใหป้ระชาชนไดเ้ห็นความสําคญัของเด็ก
และเด็กเห็นความ สําคญัของตนเองไดม้สีว่น
รว่มทํากจิกรรมที�เป็นประโยชน์

จัดงานวนัเด็กแหง่ชาต ิในวนัเสารท์ี� ๒ของเดอืนมกราคม ให ้
กบัเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลและพื�นที�ใกลเ้คยีง
จํานวน ๑ ครั�ง ทกุปี

70.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ดา้นการ
บรหิารจัดการ

โครงการจัดงานวนั
เทศบาล

27,000.00

สํานักปลดั
อบจ., สํานัก
ปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อใหผู้บ้รหิารเทศบาลสมาชกิเทศบาล
พนักงานเทศบาลและประชาชนรว่มกนัสบืสาน
วนักอ่ตั �งเริ�มตน้ของทอ้งถิ�นเทศบาลใหค้งอยู่
อยา่งยั�งยนืและสํานกึในพระมหากรณุาธคิณุ
พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั

จัดงานวนัเทศบาล วนัที� 28 เมษายน ของทกุปี

71. ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ดา้นการ
บรหิารจัดการ

โครงการจัดการเลอืกตั �ง
สมาชกิสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรอํีาเภอนา
จอมเทยีน

1,254,800.00 สํานักปลดั
อบจ., สํานัก
ปลดั
เทศบาล,

เพื�อใหป้ระชาชนไดเ้ลอืกตวัแทนในการบรหิาร
งานเทศบาล

จัดใหม้กีารเลอืกตั �งสมาชกิสภาเทศบาลและเลอืกตั �งนายก
เทศมนตรตํีาบลนาจอมเทยีน ฯลฯ



สํานักงาน
ปลดั อบต.

72.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ดา้นการ
บรหิารจัดการ

โครงการฝึกอบรมและ
ศกึษาดงูานผูบ้รหิาร
เทศบาลสมาชกิสภา
เทศบาลและพนักงาน
เทศบาลและลกูจา้งใน
ประเทศ

500,000.00

สํานักปลดั
อบจ., สํานัก
ปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อใหผู้บ้รหิารเทศบาล สมาชกิสภาเทศบาล
และพนักงานเทศบาลและลกูจา้งของเทศบาล
มอีงคค์วามรูเ้พิ�มขึ�น

จัดฝึกอบรมและศกึษาดงูานภายในประเทศปีละ 1 ครั�ง

73.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ดา้นการ
บรหิารจัดการ

โครงการปรับปรงุขอ้มลู
แผนที�ภาษีและทะเบยีน
ทรัพยส์นิ

30,000.00 สํานัก/กอง
คลงั

เพื�อความถกูตอ้งของขอ้มลูทรัพยส์นิในการ
เป็นฐานขอ้มลูการจัดเกบ็ภาษีอยา่งเป็นธรรม
ตอ่ประชาชน

ปรับปรงุขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจบุนั

74.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ดา้นการ
บรหิารจัดการ

โครงการอดุหนุนงบ
ประมาณโครงการพัฒนา
คณุภาพการใหบ้รกิาร
ประชาชนสํานักทะเบยีน
อําเภอสตัหบี จังหวดั
ชลบรุ ีประจําปี 2565

0.00

สํานักปลดั
อบจ., สํานัก
ปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อบรูณาการกบัสว่นราชการอื�นดําเนนิการขบั
เคลื�อนการพัฒนาบรกิารสาธารณะที�ดไีปสู่
ประชาชน

อดุหนุนงบประมาณใหอํ้าเภอสตัหบีดําเนนิโครงการพัฒนา
คณุภาพการใหบ้รกิารประชาชนสํานักทะเบยีนฯ

75.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ดา้นการ
บรหิารจัดการ

โครงการบรกิารจัดเกบ็
ภาษีเคลื�อนที�

18,500.00 สํานัก/กอง
คลงั

เพื�ออํานวยความสะดวกใหแ้กป่ระชาชน
ออกบรกิารรับยื�นแบบและชาํระภาษีจากประชาชนภายใน
เขตเทศบาล

76.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ดา้นการ
บรหิารจัดการ

โครงการจัดกจิกรรม จติ
อาสา

100,000.00
สํานัก/กอง
สวสัดกิาร
สงัคม

เพื�อจัดกจิกรรมจติอาสาตามนโยบาย จัดกจิกรรมจติอาสาเดอืนละ 1 ครั�ง

77.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ดา้นการ
บรหิารจัดการ

โครงการสนับสนุนการ
ดําเนนิงานตามนโยบาย
รัฐบาล กระทรวง
มหาดไทย อําเภอสตัหบี
จังหวดัชลบรุี

80,000.00

สํานักปลดั
อบจ., สํานัก
ปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อบรูณาการกบัสว่นราชการอื�นในการขบั
เคลื�อนการพัฒนาสนองนโยบายระดบัตา่งๆ

อดุหนุนงบประมาณหรอืสนับสนุนการดําเนนิ งานตาม
นโยบาย คณะรักษาความสงบแหง่ชาต ิรัฐบาลกระทรวง
มหาดไทย อําเภอสตัหบี และจังหวดัชลบรุี

78.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ดา้นการ
บรหิารจัดการ

โครงการออกตรวจความ
สงบเรยีบรอ้ยในชมุชน
(เสนอโดยชมุชนทา้ย
ตลาด)

50,000.00

สํานักปลดั
อบจ., สํานัก
ปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อใหป้ระชาชนไดรั้บความปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยส์นิ

ออกตรวจพื�นที�รว่มกบัเจา้หนา้ที�ฝ่ายปกครอง ฯลฯ

79. ยทุธศาสตร์
การพัฒนา

โครงการรณรงคข์บัขี�
ปลอดภยั (เสนอโดย
ชมุชนหวัตลาด)

120,000.00 สํานักปลดั
อบจ., สํานัก
ปลดั

เพื�อใหป้ระชาชนปฏบิตักิารตามกฎหมายและ
ระเบยีบของเทศบาล

จัดทําขา่วประชาสมัพันธจั์ดทําป้ายประชาสมัพันธแ์ละตั �งจดุ
บรกิารประชาชนในชว่งเทศกาลตา่งๆ



ดา้นการ
บรหิารจัดการ

เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

80.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ดา้นการ
บรหิารจัดการ

โครงการอบรมแผน
ป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั (เสนอโดย
ชมุชนชายทะเล)

100,000.00

สํานักปลดั
อบจ., สํานัก
ปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อใหป้ระชาชนไดรั้บความปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยส์นิอยา่งทั�วถงึ

จัดฝึกอบรมซอ้มการระงับอคัคภียัเบื�องตน้และแผนป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั ใหแ้ก ่ประชาชน สถานประกอบการ
นักเรยีนฯลฯ ปีละ 1 ครั�ง

81.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ดา้นการ
บรหิารจัดการ

โครงการฝึกทบทวนดา้น
ป้องกนัและเบาเทา
สาธารณภยัและเทศกจิ
(เสนอโดยชมุชน
ชายทะเล)

50,000.00

สํานักปลดั
อบจ., สํานัก
ปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อใหป้ระชาชนไดรั้บความปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยส์นิอยา่งทั�วถงึ

ฝึกทบทวนการปฏบิตัหินา้ที�ของเจา้หนา้ที�ดบัเพลงิและเทศ
กจิปีละ 1 ครั�ง

82.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ดา้นการ
บรหิารจัดการ

โครงการฝึกอบรมให ้
ความรูด้า้นการ
จราจร(เสนอโดยชมุชน
หวัตลาด)

100,000.00

สํานักปลดั
อบจ., สํานัก
ปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อใหป้ระชาชนปฏบิตัติามกฎจราจร
จัดฝึกอบรมใหค้วามรูด้า้นการจราจร แกนั่กเรยีน นักศกึษา
ในเขตเทศบาลปีละ 1 ครั�ง

83.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ดา้นการ
บรหิารจัดการ

โครงการฝึกอบรมให ้
ความรูเ้กี�ยวกบัสทิธิ
หนา้ที� และระเบยีบ
กฎหมายที�ตอ้งปฎบิตัใิห ้
กบัประชาชน

30,000.00

สํานักปลดั
อบจ., สํานัก
ปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อใหป้ระชาชนมคีวามรูเ้กี�ยวกบักฎหมาย
เบื�องตน้ที�ใชใ้นชวีติประจําวนั

อบรมประชาชนจํานวน 150 คน 1 ครั�ง / ปี

84.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ดา้นการ
บรหิารจัดการ

โครงการตดิตั �งป้าย
ประชาสมัพันธ์

0.00

สํานักปลดั
อบจ., สํานัก
ปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อประชาสมัพันธข์า่วสารของเทศบาล ตดิตั �งป้าย LED ขนาด 3X5 เมตร จํานวน 1 ป้าย

85.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ดา้นการ
บรหิารจัดการ

โครงการสรา้งเสรมิความรู ้
ความเขา้ใจเกี�ยวกบั
ระเบยีบกฎหมายใหมภ่าษี
ที�ดนิ เเละสิ�งปลกูสรา้งให ้
เเกป่ระชาชน

0.00 สํานัก/กอง
คลงั

เพื�อใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเเกป่ระชาชนเกี�ยวกบั
ระเบยีบกฎหมายใหมภ่าษีที�ดนิเเละสิ�งปลกู
สรา้งพ.ศ.2562เเละลดความโตเ้เยง้เกี�ยวกบั
ภาษี

อบรมใหค้วามรูป้ระชาชนในพื�นที�เทศบาลตําบลนาจอม
เทยีนจํานวน 2 รุน่ๆละ 50 คน

86. ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ดา้นการ
บรหิารจัดการ

โครงการเพิ�มศกัยภาพให ้
ความรูด้า้นระเบยีบ
กฎหมายในการปฎบิตัริา
ชการเเกบ่คุลากรของ

0.00 สํานักปลดั
อบจ., สํานัก
ปลดั
เทศบาล,

เพื�อเพิ�มพนูความรูด้า้นระเบยีบกฎหมายจัดจั�ง
เทศบาลละที�เกี�ยวขอ้ง

จัดฝึกอบรมใหค้วามรูร้ะเบยีบกฎหมายที�ใชใ้นการปฎบิตั ิ
ราชการใหก้บัผูบ้รหิาร สมาชกิสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล เเละพนักงานจา้ง



เทศบาลตําบลนาจอม
เทยีน

สํานักงาน
ปลดั อบต.

87.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ดา้นการ
บรหิารจัดการ

โครงการตดิตั �งระบบเสยีง
ไรส้าย

0.00

สํานักปลดั
อบจ., สํานัก
ปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อใหป้ระชาชนมชีอ่งทางในการรับรูข้อ้มลู
ขา่วสารของเทศบาล

ตดิตั �งระบบเสยีงไรส้ายภายในเขตเทศบาลโดยครอบคลมุ
ทั �ง 9 ชมุชน

88.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ดา้นการ
บรหิารจัดการ

โครงการรณรงคข์บัขี�
ปลอดภยั

0.00

สํานักปลดั
อบจ., สํานัก
ปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อใหป้ระชาชนปฏบิตัติามกฎหมายและ
ระเบยีบของเทศบาล

จัดทําขา่วประชาสมัพันธจั์ดทําป้ายประชาสมัพันธแ์ละตั �งจดุ
บรกิารประชาชนในชว่งเทศกาลตา่งๆสงกรานตแ์ละปีใหม่

89.

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ดา้นการ
บรหิารจัดการ

โครงการสํารวจความพงึ
พอใจประชาชนในการให ้
บรกิารของเทศบาล

0.00

สํานักปลดั
อบจ., สํานัก
ปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อใหส้ามารถตอบ สนองความตอ้งการของ
ประชาชนในทอ้งถิ�นตามหลกัธรรมาภบิาล

ดําเนนิการสํารวจความพงึพอใจในการใหบ้รกิารสาธารณะ
ของเทศบาล ทั �งโดยเทศบาลดําเนนิการสํารวจเองและให ้
หน่วยงานภายนอกสํารวจ

90.
ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ดา้นคมนาคม

โครงการกอ่สรา้งผวิ
จราจรแอสฟัลทต์กิ
คอนกรตี (ซอยเชื�อมซอย
นาจอมเทยีน48) หมูท่ี� 3

222,000.00

สํานัก/กอง
ชา่ง, สํานัก
ชา่ง, กอง
โยธา, กอง
ประปา

เพื�อรองรับประชาชนและนักทอ่งเที�ยวที�เขา้มา
ทอ่งเที�ยวสญัจรไปมาไดส้ะดวกปลอดภยัและ
รวดเร็ว

กอ่สรา้งผวิจราจรแอสฟัลตกิคอนกรตี (ซอยเชื�อมซอยนา
จอมเทยีน48) หมูท่ี� 3 ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนาจอม
เทยีน

91.
ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ดา้นคมนาคม

โครงการปรับปรงุผวิ
จราจร เเละทางเทา้เรยีบ
ชายหาดนาจอมเทยีน หมู่
ที�1

1,120,000.00

สํานัก/กอง
ชา่ง, สํานัก
ชา่ง, กอง
โยธา, กอง
ประปา

-เพื�อรองรับประชาชนเเละนักทอ่งเที�ยวที�เขา้มา
ทอ่งเที�ยวสญัจรไปมาไดส้ะดวกปลอดเเละ
รวดเร็ว

ปรับปรงุผวิจราจรถนนเสรมิผวิทางลาดยางเเอสฟัลทต์กิ
คอนกรตี ขนาดกวา้ง 7.60-9.00 เมตรยาว หรอืมพีื�นที� ราม
ไมน่อ้ยกวา่ 770 ตารางเมตรงานปพูื�นบล็อกคอนกรตี พรอ้ม
ตเีสน้จราจรบนผวิทางรายละเอยีดตามเเบบเเปลนเทศบาล
ตําบลนาจอมเทยีนกําหนด

92.
ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ดา้นคมนาคม

โครงการปรับปรงุผวิ
จราจรถนนซอยนาจอม
เทยีน 48/1 เเยก 1 หมูท่ี� 3

800,000.00

สํานัก/กอง
ชา่ง, สํานัก
ชา่ง, กอง
โยธา, กอง
ประปา

-เพื�อการรับรองประชาชนเเละนักทอ่งเที�ยวที�
เขา้มาทอ่งเที�ยวสญัจรไปมาไดส้ะดวกปลอด
ภยัเเละรวดเร็ว

ปรับปรงุผวิจราจรถนนเสรมิผวิทางลาดยางเเอสฟัลทต์กิ
คอนกรตีขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 275 เมตรหนา 0.05 เมตร
ยาวหรอืม ีพื�นที�รวมไมน่อ้ยกวา่ 1,375ตรางงเซนตเิมตร
พรอ้มงานตเีสน้จราจรผวิทางรายละเอยีดตามเเบบเเปลน
เทศบาลตําบลนาจอมเทยีนกําหนด

93.
ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ดา้นคมนาคม

โครงการปรับปรงุผวิ
จราจรถนนซอยนาจอม
เทยีน 46 เชื�อม ซอยนา
จอมเทยีน 48 เเยก 1 หมู่
ที� 3

222,000.00

สํานัก/กอง
ชา่ง, สํานัก
ชา่ง, กอง
โยธา, กอง
ประปา

-เพื�อรองรับประชาชนเเละนักทอ่งเที�ยวที�เขา้มา
ทอ่งเที�ยวสญัจรไปมาไดส้ะดวกปลอดภยัเเละ
รวดเร็ว

ปรับปรงุผวิจราจรถนนเสรมิผวิทางลาดยางเเอสฟัลทต์กิ
คอนกรตี ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 94 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรอืมพีื�นที�รวมไมน่อ้ยกวา่ 376 ตรางเมตร พรอ้มงานตเีสน้
จราจรบนผวิทรงรายละเอยีดตามเเบบเทศบาลตําบลนา
จอมเทยีนกําหนด

94. ยทุธศาสตร์ โครงการกอ่สรา้งถนน

�

924,000.00 สํานัก/กอง -เพื�อใหป้ระชาชนไดม้ถีนนสําหรับใชในการ กอ่สรา้งผวิจราจรถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ขนาดกวา้ง 7.50



การพัฒนา
ดา้นคมนาคม

คอนกรตีเสรมิเหล็กเชื�อม
ซอยนาจอมเทยีน52/1 ห
มุท่ี� 8

ชา่ง, สํานัก
ชา่ง, กอง
โยธา, กอง
ประปา

คมนาคมไดส้ะดวกรวดเร็วเเละปลอดภยั เมตร ยาว 146 เมตร หนา 0.15 เมตรหรอืมพีื�นที�รวมไมน่อ้ย
กวา่ 1,022 ตรางเมตร พรอ้มงาน ตเีสน้จราจรผวิทางรายละ
เอยีดตามเเบบเเปลนเทศบาลตําบลนาจอมเทยีนกําหนด

95.
ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ดา้นคมนาคม

โครงการกอ่สรา้งถนน
เเอสฟัลทต์กิคอนกรตี
ซอยนาจอมเทยีน 56/2
เชื�อมซอยนาจอมเทยีน
56/3 หมูท่ี� 8

476,000.00

สํานัก/กอง
ชา่ง, สํานัก
ชา่ง, กอง
โยธา, กอง
ประปา

-เพื�อใหป้ระชาชนไดม้ถีนนสําหรับใชใ่นการ
คมนาคมไดส้ะดวกรวดเร็วเเละปลอดภยั

กอ่สรา้งผวิจราจรถนนเเอสฟัลทต์กิคอนกรตี ขนาดกวา้ง 4
เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.05 เมตร หรอืพื�นที�รวมไมน่อ้ย
กวา่ 815 ครางเมตร พรอ้มงานตเีสน้ จราจรบนผวิทางรายละ
เอยีดตามเเบบเเปลนเทศบาลตําบลนาจอมเทยีนกําหนด

96.
ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ดา้นคมนาคม

โครงการกอ่สรา้งสะพาน
ทางเทา้เขา้ชมุชนเเทนข
องเดมิชาํรดุ เชื�อมตอ่
ถนนซอยเชื�อมนาจอม
เทยีน 8 (บรเิวณตรงขา้ท
คอนโดเวลมารน่ิา ) หมุท่ี�
2

130,000.00

สํานัก/กอง
ชา่ง, สํานัก
ชา่ง, กอง
โยธา, กอง
ประปา

-เพื�อรองรับประชาชนเเเเละรองรับประชา
ชนเเละนักทอ่งเที�ยวที�เขา้มาทอ่งเที�ยวสญัจร
ไปมาไดส้ะดวกปลอยภยัเเละรวดเร็ว

กอ่สรา้งสะพานทางเทา้คอนกรตีเสรมิเหล็ก ชว่งที� 1 ขนาด
กวา้ง 1.50 เมตร ยาว 18 เมตร หนา0.15 เมตร ชว่งที� 2 กวา้ง
1.20 เมตรยาว 6.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืพื�นที�รวมไม่
นอ้ยกวา่ 34.80 ตรางเมตรรายละเอยีดตามเเบบเเปลน
เทศบาลตําบลนาจอมเทยีนกําหนด

97.
ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ดา้นคมนาคม

โครงการปรับปรงุผวิ
จราจรถนนซอยนาจอม
เทยีน 26เชื�อม ซอยนา
จอมเทยีน 22 เเยก 1 หมู่
ที� 4

2,830,000.00

สํานัก/กอง
ชา่ง, สํานัก
ชา่ง, กอง
โยธา, กอง
ประปา

-เพื�อใหป้ระชาชนไดม้ถีนนสําหรับใชใ่นการ
คมนาคมไดส้ะดวกรวดเร็วเเละปลอดภยั

ปรับปรงุผวิจาราจรถนนเเอสฟัลทต์กิคอนกรตีขนาดกวา้ง
2.50-3.50 เมตร ยาว 106 เมตร หนา 0.06 เมตร หรอืมพีื�นที�
รวมไมน่อยกวา่ 328 ตา่รางเมตร รางระบายนํ�ารปูตวัย ูพรอ้ม
งานเชื�อมตอ่ทอ่ระบายนํ�าเเละงานตเีลน้จราจรบผวิทางระ
เอยีดตามเเบบเเปลนเทศบาลตําบลฃนาจอมเทยีนกําหนด

98.
ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ดา้นคมนาคม

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีพรอ้มวางทอ่ระ
บายนํ�าอยนาจอมเทยีน
3/1 ถงึถนนหมูบ่า้นเอื�อ
อาทร หมูท่ี� 2

7,568,000.00

สํานัก/กอง
ชา่ง, สํานัก
ชา่ง, กอง
โยธา, กอง
ประปา

เพื�อใหป้ระชาชนใชส้ญัจรไปมาไดส้ะดวก

กอ่สรา้งผวิจราจรถนนคอนกรตี พรอ้มวางทอ่ระบายนํ�า ซอย
นาจอมเทยีน 3/1 ถงึถนนหมูบ่า้นเอื�ออาทร หมูท่ี�2 ขนาด
กวา้ง 5 เมตร ยาว 405 เมตร หนา 0.20 เมตร หรอืมพีื�นที�รวม
ไมน่อ้ยกวา่ 2,430 ตารางเมตร พรอ้มงานวางทอ่ระบายนํ�า
งานรางระบายนํ�ารปูตวัว ีพรอ้มงานตเีสน้จราจรบนผวิทาง

99.
ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ดา้นคมนาคม

โครงการกอ่สรา้งถนนแอ
สฟัสทต์กิคอนกรตี ซอย
นาจอมเทยีน 56/2 เชื�อม
ซอยนาจอมเทยีน 56/3
หมูท่ี� 8

0.00

สํานัก/กอง
ชา่ง, สํานัก
ชา่ง, กอง
โยธา, กอง
ประปา

เพื�อรองรับประชาชนและนักทอ่งเที�ยวที�เขา้มา
ทอ่งเที�ยวสญัจรไปมาไดส้ะดวกปลอดภยัและ
รวดเร็ว

คา่กอ่สรา้งผวิจราจรถนนแอสฟัทสต์กิคอนกรตีซอยนาจอม
เทยีน 56/2 เชื�อมซฮย 56/3 หมูท่ี� 8 กวา้ง 4.00 เมตร ยาว
200 เมตร หนาไมน่อ้ยกวา่ 0.05 เมตร หรอืมพีื�นที�รวมไม่
นอ้ยกวา่ 815 ตรม. พรอ้มงานตเีสน้จราจรผวิทาง ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลนาจอมเทยีนกําหนด

100.
ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ดา้นเศรษฐกจิ

โครงการสง่เสรมิให ้
ประชาชนดํารงชวีติแบบ
พอเพยีง

30,000.00
สํานัก/กอง
สวสัดกิาร
สงัคม

เพื�อใหป้ระชาชนดํารงชวีติแบบพอเพยีงตาม
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ฝึกอบรมอาชพีหรอืศกึษาดงูาน

101.
ยทุธศาสตร์
การพัฒนา
ดา้นเศรษฐกจิ

โครงการสง่เสรมิและ
พัฒนาผลติภณัฑช์ุมุชน
(เสนอโดยชมุชน
ชายทะเล)

0.00
สํานัก/กอง
สวสัดกิาร
สงัคม

เพื�อเพิ�มมลูคา่ของผลติภณัฑช์มุชนและสรา้ง
รายไดแ้กป่ระชาชนมากขึ�น

สง่เสรมิการผลติภณัฑช์มุชนใหเ้ป็นที�รูจั้กและเพิ�มมลูคา่
และจัดตั �งรา้นคา้ชมุชน ฯลฯ

ฉ. การใชจ้า่ยงบประมาณ
     เทศบาลตําบลนาจอมเทยีน มกีารใชจ้า่ยงบประมาณในการดําเนนิโครงการตามขอ้บญัญัตงิบประมาณ โดยไดม้กีารกอ่หนี�ผกูพัน/ ลงนามในสญัญา รวม 37 โครงการ จํานวนเงนิ 50,437,100 บาท
มกีารเบกิจา่ยงบประมาณ จํานวน 29 โครงการ จํานวนเงนิ 25,953,765 ลา้นบาท สามารถจําแนกตามยทุธศาสตร ์ไดด้งันี�

�



ยทุธศาสตร์ โครงการ การกอ่หนี�ผกูพนั/
ลงนามในสญัญา

โครงการ การเบกิจา่ยงบประมาณ

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการทอ่งเที�ยว

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสิ�งแวดลอ้ม และการจัดการชายฝั�งแบบบรูณาการ 6 12,222,953.70 6 11,281,120.02

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นคณุภาพชวีติ 12 11,522,425.00 10 10,402,425.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการศกึษา 7 2,610,939.80 7 2,610,939.80

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการ 3 825,280.20 3 825,280.20

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นคมนาคม 9 14,206,000.00 3 834,000.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเศรษฐกจิ

รวม 37 41,387,598.70 29 25,953,765.02

    รายละเอยีดโครงการในขอ้บญัญัตงิบประมาณเทศบาลตําบลนาจอมเทยีน ที�มกีารกอ่หนี�ผกูพัน/ลงนามในสญัญา มดีงันี�

 ยทุธศาสตร์ ชื�อโครงการตามแผน งบตามขอ้บญัญตั/ิ
เทศบญัญตั ิ

ลงนามสญัญา เบกิจา่ย คงเหลอื

1. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสิ�งแวดลอ้ม
และการจัดการชายฝั�งแบบบรูณาการ

โครงการจา้งเอกชนดําเนนิ
การรักษาความสะอาด

19,100,000.00 12,199,803.70 11,257,970.02 6,900,196.30

2. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสิ�งแวดลอ้ม
และการจัดการชายฝั�งแบบบรูณาการ

โครงการรักนํ�า รักป่า รักษา
แผน่ดนิ

10,000.00 3,190.00 3,190.00 6,810.00

3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสิ�งแวดลอ้ม
และการจัดการชายฝั�งแบบบรูณาการ

โครงการคุม้ครองผูบ้รโิภค
จากเชื�อแบคทเีรยีในนํ�าและ
นํ�าแข็ง

10,000.00 8,250.00 8,250.00 1,750.00

4. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสิ�งแวดลอ้ม
และการจัดการชายฝั�งแบบบรูณาการ

โครงการคุม้ครองผูบ้รโิภค
จากสารปนเปื�อนในนํ�ามนั
ทอดซํ�า

10,000.00 1,690.00 1,690.00 8,310.00

5. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสิ�งแวดลอ้ม
และการจัดการชายฝั�งแบบบรูณาการ

โครงการคุม้ครองสขุภาพผู ้
บรโิภคจากการปนเปื�อนเชื�อ
แบคทเีรยีสูอ่าหาร

10,000.00 9,570.00 9,570.00 430.00

6. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสิ�งแวดลอ้ม
และการจัดการชายฝั�งแบบบรูณาการ

โครงการบา้นปลา ธนาคาร
ป ูที�อยูห่อย

30,000.00 450.00 450.00 29,550.00

7. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นคณุภาพชวีติ

โครงการ TO BE
NUMBER ONE ป้องกนั
และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ
ในเยาวชน

40,000.00 18,725.00 18,725.00 21,275.00

8. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นคณุภาพชวีติ
โครงการควบคมุและ
ป้องกนัโรคพษิสนัุขบา้

80,000.00 72,925.00 72,925.00 7,075.00

9. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นคณุภาพชวีติ โครงการควบคมุและ 129,000.00 126,000.00 126,000.00 3,000.00



ป้องกนัโรคไขเ้ลอืดออก

10. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นคณุภาพชวีติ
โครงการแกไ้ขปัญหาสนัุข
และแมวจรจัดในเขต
เทศบาลตําบลนาจอมเทยีน

50,000.00 46,375.00 46,375.00 3,625.00

11. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นคณุภาพชวีติ

โครงการสํารวจขอ้มลูและ
ลงทะเบยีนเบี�ยยงัชพีผูส้งู
อาย ุเบี�ยความพกิาร และผู ้
ป่วยเอดส์

3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00

12. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นคณุภาพชวีติ

โครงการสนับสนุนการ
ดําเนนิงานของศนูยช์ว่ย
เหลอืประชาชนเทศบาล
ตําบลนาจอมเทยีน

300,000.00 166,000.00 166,000.00 134,000.00

13. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นคณุภาพชวีติ

โครงการสนับสนุนงบ
ประมาณโครงการขอรับเงนิ
อดุหนุนเพื�อสนับสนุน
กจิกรรมเหลา่กาชาด
จังหวดัชลบรุ ีประจํา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

75,000.00 75,000.00 75,000.00 0.00

14. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นคณุภาพชวีติ
โครงการตดิตั �งไฟฟ้าสอ่ง
สวา่งทางสาธารณะ ซอยนา
จอมเทยีน 9 หมูท่ี� 9

240,000.00 240,000.00 0.00 0.00

15. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นคณุภาพชวีติ
โครงการตดิตั �งไฟฟ้าสอ่ง
สวา่งทางสาธารณะ ซอยนา
จอมเทยีน 11 หมูท่ี� 9

880,000.00 880,000.00 0.00 0.00

16. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นคณุภาพชวีติ เบี�ยยงัชพีผูส้งูอายุ 8,463,000.00 8,305,200.00 8,305,200.00 157,800.00

17. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นคณุภาพชวีติ เบี�ยยงัชพีความพกิาร 1,293,600.00 1,234,200.00 1,234,200.00 59,400.00

18. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นคณุภาพชวีติ เบี�ยยงัชพีผูป่้วยเอดส์ 372,000.00 355,000.00 355,000.00 17,000.00

19. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการศกึษา
โครงการจัดการเรยีนการ
สอนภาษาตา่งประเทศให ้
เด็กปฐมวยั

500,000.00 179,400.00 179,400.00 320,600.00

20. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการศกึษา
โครงการจัดการเรยีนการ
สอนภาษาตา่งประเทศให ้
เด็กปฐมวยั

500,000.00 179,400.00 179,400.00 320,600.00

21. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการศกึษา
โครงการจัดงานวนัเด็กแหง่
ชาติ

300,000.00 183,618.00 183,618.00 116,382.00

22. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการศกึษา
คา่อาหารเสรมิ (นม)
(ยกเลกิ)

2,124,700.00 1,924,989.80 1,924,989.80 199,710.20

23. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการศกึษา รายจา่ยเพื�อใหไ้ดม้าซึ�ง 50,000.00 47,844.00 47,844.00 2,156.00



บรกิาร

24. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการศกึษา
รายจา่ยเพื�อใหไ้ดม้าซึ�ง
บรกิาร

50,000.00 47,844.00 47,844.00 2,156.00

25. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการศกึษา
รายจา่ยเพื�อใหไ้ดม้าซึ�ง
บรกิาร

50,000.00 47,844.00 47,844.00 2,156.00

26. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการบรหิาร
จัดการ

โครงการจัดการเลอืกตั �ง
สมาชกิสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรตํีาบลนา
จอมเทยีน

1,254,800.00 721,548.20 721,548.20 533,251.80

27. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการบรหิาร
จัดการ

โครงการจัดกจิกรรมจติ
อาสา

100,000.00 68,790.00 68,790.00 31,210.00

28. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการบรหิาร
จัดการ

โครงการรณรงคข์บัขี�
ปลอดภยั

120,000.00 34,942.00 34,942.00 85,058.00

29. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นคมนาคม

โครงการปรับปรงุผวิจราจร
ถนนซอยนาจอมเทยีน 46
เชื�อมซอยนาจอมเทยีน 48
แยก 1 หมูท่ี� 3

222,000.00 200,000.00 200,000.00 22,000.00

30. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นคมนาคม
โครงการปรับปรงุผวิจราจร
และทางเทา้เลยีบชายหาด
นาจอมเทยีน หมูท่ี� 1

1,120,000.00 1,120,000.00 0.00 0.00

31. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นคมนาคม
โครงการปรับปรงุผวิจราจร
ถนนซอยนาจอมเทยีน 48/1
แยก 1 หมูท่ี� 3

800,000.00 800,000.00 0.00 0.00

32. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นคมนาคม

โครงการปรับปรงุผวิจราจร
ถนนซอยนาจอมเทยีน 46
เชื�อมซอยนาจอมเทยีน 48
แยก 1 หมูท่ี� 3

222,000.00 200,000.00 200,000.00 22,000.00

33. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นคมนาคม
โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก ซอยนา
จอมเทยีน 52/1 หมูท่ี� 8

924,000.00 924,000.00 0.00 0.00

34. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นคมนาคม

โครงการกอ่สรา้งถนนแอ
สฟัลทต์กิคอนกรตี ซอยนา
จอมเทยีน 56/2 เชื�อมซอย
นาจอมเทยีน 56/3 หมูท่ี� 8

476,000.00 434,000.00 434,000.00 42,000.00

35. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นคมนาคม

โครงการกอ่สรา้งสะพาน
ทางเทา้เขา้ชมุชนแทนของ
เดมิที�ชาํรดุ เชื�อมตอ่ถนน
ซอยเชื�อมนาจอมเทยีน 8
(บรเิวณตรงขา้มคอนโดเว
ลมารน่ิา) หมูท่ี� 2

130,000.00 130,000.00 0.00 0.00



36. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นคมนาคม

โครงการปรับปรงุผวิจราจร
ถนน ซอยนาจอมเทยีน 26
เชื�อมซอยนาจอมเทยีน 22
แยก 1 หมูท่ี� 4

2,830,000.00 2,830,000.00 0.00 0.00

37. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นคมนาคม

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็กพรอ้ม
วางทอ่ระบายนํ�า ซอยนา
จอมเทยีน 3/1 ถงึถนน
หมูบ่า้นเอื�ออาทร หมูท่ี� 2

7,568,000.00 7,568,000.00 0.00 0.00

รายงานสรปุผลการดาํเนนิงาน ปี 2564
เทศบาลตาํบลนาจอมเทยีน สตัหบี จ.ชลบรุี

ยทุธศาสตร์

แผนการดาํเนนิการ
 ท ั�งหมด

อนมุตังิบประมาณ ลงนามสญัญา เบกิจา่ย

จาํนวน
 โครงการ
งบประมาณ จาํนวน

 โครงการ
งบประมาณ จาํนวน

 โครงการ
งบประมาณ จาํนวน

 โครงการ
งบประมาณ

1.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการทอ่งเที�ยว 12 73,400,000.00 2 300,000.00

2.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสิ�งแวดลอ้ม และการจัดการชายฝั�งแบบบรูณาการ 19 21,710,000.00 16 19,890,000.00 6 12,222,953.70 6 11,281,120.02

3.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นคณุภาพชวีติ 41 29,791,600.00 30 13,160,600.00 12 11,522,425.00 10 10,402,425.00

4.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการศกึษา 23 10,270,000.00 21 3,994,700.00 7 2,610,939.80 7 2,610,939.80

5.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการ 23 8,022,000.00 20 2,460,300.00 3 825,280.20 3 825,280.20

6.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นคมนาคม 22 39,582,000.00 10 14,292,000.00 9 14,206,000.00 3 834,000.00

7.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเศรษฐกจิ 2 90,000.00 2 30,000.00

รวม 142 182,865,600.00 101 54,127,600.00 37 41,387,598.70 29 25,953,765.02

ช. ผลการดาํเนนิงาน
     เทศบาลตําบลนาจอมเทยีน ไดดํ้าเนนิการโครงการตามเทศบญัญัตงิบประมาณ ปี 2564 ในเขตพื�นที� โดยไดรั้บความรว่มมอื การสง่เสรมิและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน
ในพื�นที�ตลอดจนโครงการตา่งๆ ประสบผลสําเร็จดว้ยด ีกอ่ใหเ้กดิประโยชนแ์กป่ระชาชนทั �งในพื�นที�และพื�นที�ใกลเ้คยีง โดยมผีลการดําเนนิงานที�สําคญัดงันี�
อปท. ใสข่อ้มลูผลการดาํเนนิการ เชน่ แผนภมู ิตาราง กราฟเปรยีบเทยีบ รปูถา่ย ผลการสาํรวจความคดิเห็นของประชาชน หรอื ขอ้มลูผลการดาํเนนิงานดา้นอื�น ๆ

ซ. คณะกรรมการ
   1. คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิ�น 

ชื�อ ตาํแหนง่ เบอรโ์ทรศพัท์ เบอรม์อืถอื email

นายสมพงษ์ สายนภา นายกเทศมนตร ีประธาน 038238613 ตอ่ 113 - -

   2. คณะกรรมการ ตดิตามแผน 

�



ชื�อ ตาํแหนง่ เบอรโ์ทรศพัท์ เบอรม์อืถอื email

นายชาํน ิฝอยหรัิญ ประธานคณะกรรมกาารตดิตามและ
ประเมนิผล

038238613 0865665264 -

   3. คณะกรรมการสนบัสนนุการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิ�น 

ชื�อ ตาํแหนง่ เบอรโ์ทรศพัท์ เบอรม์อืถอื email

นายวรีะ ศภุจติธนานันท์ ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล

038238613 0819201913 -

    ทั �งนี� หากประชาชนทกุทา่นหรอืหน่วยงานราชการตา่งๆ ที�เกี�ยวขอ้งมขีอ้สงสยัหรอืมคีวามประสงคจ์ะเสนอตวามคดิเห็นหรอืขอ้เสนอแนะ การบรหิารงานขอเทศบาลตําบลนาจอมเทยีนทราบ เพื�อ
จะไดพ้จิารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรงุการดําเนนิการ ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในพื�นที�ในระยะตอ่ไป
    จงึประกาศมาเพื�อทราบโดยทั�วกนั
                                                              ประกาศ ณ วนัที� 28 เมษายน 2565

                                                              นายกเทศมนตร ีเทศบาลตําบลนาจอมเทยีน 

ขอ้มลู ณ 28/04/2565



ปัญหาและอุปสรรค 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประเทศไทยและพ้ืนที่ในจังหวัดชลบุรี ยังประสบปัญหาจากการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งจังหวัดชลบุร ีต้องดำเนินการตามมาตรการการป้องกันควบคุมโรค
อย่างต่อเนื่องตามคําสั่งคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดชลบุรี เรื่อง  มาตรการเรงดวนในการปองกันวิกฤตการณจาก
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease  2019  (COVID-19)) มีผลต่อการ
ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ที่มีลักษณะของการรวมตัวของคนกลุ่มใหญ่ หรือเสี่ยง
ต่อการแพร่ระบาดของโรค บางโครงการและบางกิจกรรม จึงไม่สามารถดำเนินการได้ ทำให้ผลการดำเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาเทศบาล และแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๔ ที่มีเป้าหมายลดลง แต่เทศบาลตำบลนา
ขอมเทียน ก็ได้มีการขออนุมัติดำเนินการเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไขแผนพัฒนาเทศบาล และการโอนเพ่ิม/โอนลด
งบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่ว
การที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามสถานการณ์ และสนองความต้องการของประชาชนและเกิด
ประโยชน์สูงสุดในพื้นที่ด้วยความเหมาะสม 

ข้อเสนอแนะ 
  เนื่องจากปัญหาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังมีระบาดอย่างต่อเนื่อง 
และมีการเพิ่มสายพันธุ์เพิ่มข้ึนเรื่อย และทวีความรุนแรงมากข้ึน เทศบาลตำบลนาจอมเทียน จึงได้มีการเตรียมความ
พร้อมในการรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดชลบุรี และได้มี
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรและต่อมานายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้ขยายระยะเวลากํารใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรมา
อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับจังหวัดชลบุรีได้กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคกับสถานที่ที่
มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคมาอย่างต่อเนื่องแล้ว โดยกำหนดใน ๗ ยุทธศาสตร์ การวางแผน การดำเนินงาน และการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ควรต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูล ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันพร้อมตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและสภาพปัญหาเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดและการดำเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า โปร่งใส เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตามสภาพปัญหา ความเร่งด่วนและความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 

ทั้งนี้ ภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถให้ข้อเสนอแนะ หรือมี
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