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ประกาศ เทศบาลตาบลบางสน
เรื่อง การรายงานผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564
*******************************************
ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กาหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผย
ข้อมูลและรายงานผลการดาเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) กาหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และ
ต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี
ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตาบลบางสน จึงขอประกาศผลการดาเนินงานการจัดทา
งบประมาณ การใช้จา่ ย และผลการดาเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกากับการบริหารจัดการ
เทศบาลตาบลบางสน ดังนี้
ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตาบลบางสน
"เป็นองค์กรบริการสาธารณะ พัฒนาคุณภาพชีวิต ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่หลักธรรมาภิบาล"
ข. พันธกิจ ของเทศบาลตาบลบางสน
(1) เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานเพียงพอ และทั่วถึง ตรงตามความต้องการ
(2) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนให้ดขี ึ้น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(3) ส่งเสริมความรู้ในการประกอบอาชีพ แหล่งท่องเที่ยวของตาบลเป็นที่รู้จัก
(4) ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษา ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟู
(5) สืบสานงานศาสนาประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้อยู่สืบไป ปกป้องและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันสาคัญ
ของชาติ
(6) เทศบาลตาบลบางสนมีการบริหารจัดการที่ดี ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
/ค.ยุทธศาสตร์...
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ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตาบลบางสนได้กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้
6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติ และการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม งานประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
ง. การวางแผน

เทศบาลตาบลบางสน ได้จดั ทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีสว่ นร่วมของประชาชน เช่น
การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน
ในพื้นที่ ก่อนนามาจัดทาโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป
เทศบาลตาบลบางสน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กาหนด
โครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
2561
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม

จานว
น
36

24

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการ
ส่งเสริมการลงทุน
12
พาณิชยกรรมและ
การท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม
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งบประมาณ

2562

2563

2564

2565

จานว
จานว
จานว
จานว
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
น
น
น
น

25,080,000 44

23,217,000

41

111,084,000

57

92,695,000

46

งบประมาณ

97,324,000

10,367,00
0

7,446,000

30

10,871,000

43

13,702,000

45

11,107,000

41

1,450,000

11

1,070,000

18

8,945,000

27

86,680,000

23

10,018,000

400,000

5

5,550,000

12

7,760,000

15

3,690,000

9

1,790,000
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
งานประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วม
รวม

10

580,000

9

10

1,540,000

8

95

36,496,000

107

570,000

11

1,330,000 11
42,608,00

136

610,000

11

670,000

10

640,000

9

2,300,000

2,635,000

13 3,680,000

144,736,000

168 198,522,000 138

122,439,000

จ. การจัดทางบประมาณ
ผู้บริหารเทศบาลตาบลบางสน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุ
อยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จานวน 55 โครงการ งบประมาณ 7,256,350 บาท สามารถจาแนก
ตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเทีย่ ว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม งานประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
รวม

8
26
4
3
9
5
55

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ
590,000.00
6,311,750.00
0.00
0.00
161,600.00
193,000.00
7,256,350.00

4

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตาบลบางสน มีดงั นี้
จานวน
หน่วยงานที
งบประมาณ รับผิดชอบ
สานักปลัด
ดาเนินการ
อบจ., สานัก
ยุทธศาสตร์การ
เลือกตั้งองค์กร
ปลัดเทศบา
บริหารจัดการ
193,000.00
ปกครองส่วน
ล,
แบบมีส่วนร่วม
ท้องถิ่น
สานักงาน
ปลัด อบต.
สารวจความพึง
สานักปลัด
พอใจของ
อบจ., สานัก
ยุทธศาสตร์การ
ประชาชน
ปลัดเทศบา
บริหารจัดการ
0.00
ผู้รับบริการ
ล,
แบบมีส่วนร่วม
เทศบาลตาบล
สานักงาน
บางสน
ปลัด อบต.
สานักปลัด
อบรมพัฒนา
อบจ., สานัก
ยุทธศาสตร์การ
ศักยภาพ
ปลัดเทศบา
บริหารจัดการ
0.00
บุคลากรและ
ล,
แบบมีส่วนร่วม
ผู้นาท้องถิ่น
สานักงาน
ปลัด อบต.
พัฒนาศักยภาพ
การจัดทา
แผนพัฒนา
สานักปลัด
หมู่บ้าน
อบจ., สานัก
ยุทธศาสตร์การ แผนพัฒนา
ปลัดเทศบา
บริหารจัดการ ท้องถิ่น
0.00
ล,
แบบมีส่วนร่วม แผนพัฒนา
สานักงาน
ตาบลและ
ปลัด อบต.
แผนพัฒนา
อาเภอ
ยุทธศาสตร์

1.

2.

3.

4.

โครงการ

วัตถุ
ประสงค์
เพื่อดาเนินการ
จัดการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น

ผลผลิต
การจัดการ
เลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสภา
ท้องถิ่น

ค่าใช้จา่ ยในการ
เพื่อส่งเสริมการมี สารวจความพึง
ส่วนร่วมของ
พอใจของ
ประชาชน
ประชาชน
ผู้รับบริการ
เพื่อพัฒนา
จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ศักยภาพในการ
ในการฝึกอบรม
ปฏิบัติงานสของ
ศึกษาดูงาน
บุคลากร

จัดอบรมการ
จัดทาแผนพัฒนา
ให้แก่
เพื่อส่งเสริมการ
คณะกรรมการ
จัดทาแผนพัฒนา
หมู่บ้าน ผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิก
สภา
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สนับสนุนการ
จัดทา
แผนพัฒนา
หมู่บ้าน
ยุทธศาสตร์การ
แผนพัฒนา
5. บริหารจัดการ
ท้องถิ่น
แบบมีส่วนร่วม
แผนพัฒนา
ตาบลและ
แผนพัฒนา
อาเภอ

สานักปลัด
อบจ., สานัก
ปลัดเทศบา เพื่อส่งเสริมการ
0.00
ล,
จัดทาแผนพัฒนา
สานักงาน
ปลัด อบต.

ซ่อมแซมไฟฟ้า
ยุทธศาสตร์การ
ส่องสว่างเขต
6. พัฒนาโครงสร้าง
พื้นที่เทศบาล
พื้นฐาน
ตาบลบางสน

สานัก/กอง
ช่าง, สานัก
0.00 ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนสาหรับ
จัดหาวัสดุไฟฟ้า
คมนาคมขนส่งได้
ส่องสว่างทีต่ ิดตั้ง
อย่างสะดวก
ปลอดภัย

สานัก/กอง
ช่าง, สานัก
0.00 ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนสาหรับ
คมนาคมขนส่งได้
อย่างสะดวก
ปลอดภัย

จัดหาวัสดุยางมะ
ตอยสาเร็จรูปเพื่อ
กลบหลุมบ่อ
ถนนลาดยางที่
ชารุดเสียหาย

สานัก/กอง
ช่าง, สานัก เพื่อให้ประชาชน
0.00 ช่าง, กอง มีนาอุ
้ ปโภคโยธา, กอง บริโภคได้ตลอดปี
ประปา

นาน้าประปาของ
การประปาส่วน
ภูมิภาคเข้าสู่
ระบบประปา
เทศบาลส่งจ่าย
บริการประชาชน

ซ่อมแซม
ถนนลาดยางที่
ยุทธศาสตร์การ ชารุดเสียหาย
7. พัฒนาโครงสร้าง จากการใช้งาน
พื้นฐาน
หรือเหตุสา
ธารณภัย
จัดหา
น้าประปา
บริการ
ยุทธศาสตร์การ
ประชาชนใน
8. พัฒนาโครงสร้าง
พื้นที่น้าประปา
พื้นฐาน
บริการไม่
เพียงพอ

ยุทธศาสตร์การ จัดหาวัสดุ
9. พัฒนาโครงสร้าง สาหรับผลิต
พื้นฐาน
น้าประปา

สนับสนุนค่าใช้า
จ่ายในการจัด
ประชาชคมเพื่อ
การจัดทา
แผนพัฒนาต่างๆ

สานัก/กอง
ช่าง, สานัก เพื่อให้ประชาชน จัดหาวัสดุ เช่น
0.00 ช่าง, กอง มีนาอุ
้ ปโภคคลอรีน สารส้ม
โยธา, กอง บริโภคได้ตลอดปี ทรายกรอง ฯลฯ
ประปา
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ยุทธศาสตร์การ ปรับปรุง
10. พัฒนาโครงสร้าง ซ่อมแซมระบบ
พื้นฐาน
ประปา

สานัก/กอง
ช่าง, สานัก เพื่อให้ประชาชน
0.00 ช่าง, กอง มีนาอุ
้ ปโภคโยธา, กอง บริโภคได้ตลอดปี
ประปา

ยุทธศาสตร์การ ก่อสร้างถนน
11. พัฒนาโครงสร้าง คสล.สายบ้าน
พื้นฐาน
ล่าง หมู่ที่ 5

สานัก/กอง
ช่าง, สานัก
498,000.00 ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนสาหรับ
คมนาคมขนส่งได้
อย่างสะดวก
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น

โครงการ
ยุทธศาสตร์การ ก่อสร้างถนน
12. พัฒนาโครงสร้าง ลูกรังสายสม
พื้นฐาน
ทรัพย์ 1 หมู่ที่
2

สานัก/กอง
ช่าง, สานัก
92,000.00 ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนสาหรับ
คมนาคมขนส่งได้
อย่างสะดวก
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น

โครงการ
ปรับปรุงผิว
จราจร
ยุทธศาสตร์การ ถนนลาดยาง
13. พัฒนาโครงสร้าง แบบเคปซีล
พื้นฐาน
สายบนสวนเขาดินสอ
หมูท่ ี่ 6
ป้องกันและลด
ยุทธศาสตร์การ อุบัติเหตุทาง
พัฒนาคุณภาพ ถนนและทาง
14. ชีวิตและการจัด ทะเลช่วง
ระเบียบชุมชน/ เทศกาลสาคัญ
สังคม

สานัก/กอง
ช่าง, สานัก
0.00 ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา

สานักปลัด
อบจ., สานัก
ปลัดเทศบา
40,000.00
ล,
สานักงาน
ปลัด อบต.

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนสาหรับ
คมนาคมขนส่งได้
อย่างสะดวก
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น

เพื่อป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทาง
ถนนและทาง
ทะเลของ
ประชาชนในช่วง
เทศกาล

ระบบประปา
ทุกแห่งที่ชารุด
ทรุดโทรมจาก
การใช้งานและ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ของระบบ
ถนน คสล.
กว้าง 5 เมตร
ยาว 1,200
เมตร หนา
0.15 เมตร
ถนนลูกรัง
กว้าง 5 เมตร
ยาว 270 เมตร
ลงดินลูกรังพื้น
ทางไม่น้อยกว่า
385 ลูกบาศก์
เมตร

ปรับปรุงผิว
จราจรกว้าง 5
เมตร ยาว 600
หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 3,000
ตารางเมตร

จัดตั้งจุดบริการ
อุบัติเหตุทางถนน
และทางทะเล
ของประชาชน
ในช่วงเทศกาล

7

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการจัด ป้องกันและ
ระเบียบชุมชน/ บรรเทาสา
15.
สังคม
ธารณภัยของ
ประชาชน

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการจัด ค่าใช้จา่ ยในการ
16.
ระเบียบชุมชน/ จัดการจราจร
สังคม

สานักปลัด
อบจ., สานัก
ปลัดเทศบา
0.00
ล,
สานักงาน
ปลัด อบต.

จัดเตรียมความ
เพื่อป้องกันและ
พร้อมก่อนเกิด
ช่วยเหลือ
เหตุขณะเกิดเหตุ
ประชาชนจาก
และฟืน้ ฟูหลังเกิด
เหตุสาธารณภัย
เหตุ

สานักปลัด
อบจ., สานัก
ปลัดเทศบา เพื่อป้องกันและล
0.00
ล,
ดุบตั ิเหตุทางถนน
สานักงาน
ปลัด อบต.

สนับสนุน
สานักปลัด
อาหาร (เสริม
ยุทธศาสตร์การ
อบจ., สานัก
นม) สาหรับ
พัฒนาคุณภาพ
ปลัดเทศบา เพื่อส่งเสริม
โรงเรียนและ
17. ชีวิตและการจัด
500,000.00 ล,
โภชนาการที่ดีแก่
ศูนย์พัฒนาเด็ก
ระเบียบชุมชน/
สานักงาน ให้แก่นักเรียน
เล็ก
สังคม
ปลัด อบต.
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการจัด
18. ระเบียบชุมชน/
สังคม

สนับสนุนค่าใช่
จ่ายการบริหาร
ศพด. (ค่า
จัดการเรียน
การสอน)

สานักปลัด
อบจ., สานัก
ปลัดเทศบา เพื่อส่งเสริมการ
42,500.00 ล,
เรียนรู้ของ
สานักงาน นักเรียน
ปลัด อบต.

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการจัด
19.
ระเบียบชุมชน/
สังคม

สนับสนุนค่าใช่
จ่ายการบริหาร
ศพด.
(ค่าอาหาร
กลางวัน)

สานักปลัด
อบจ., สานัก
เพื่อส่งเสริมโภช
ปลัดเทศบา
0.00
การทีด่ ีแก่
ล,
นักเรียน
สานักงาน
ปลัด อบต.

จัดหาอุปกรณ์
จราจร เช่น แผง
กั้น กรวยจราจร
สัญญานไฟ ฯลฯ

ศพด.ทต.บางสน
ศพด.บ้านคอกม้า
ร.ร.บ้านดอน
ตะเคียน ร.ร.บ้าน
คอกม้า

เด็กปฐมวัยของ
ศพด.ทต0บางสน
และ ศพด.บ้าน
คอกม้า อัตรา
1,700บาท/คน/
ปี
เด็กปฐมวัยของ
ศพด.ทต0บางสน
และ ศพด.บ้าน
คอกม้า อัตรา มื้อ
ละ 20 บาท/คน
จานวน 245
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพ
20. ชีวิตและการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพ
21. ชีวิตและการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการจัด
22.
ระเบียบชุมชน/
สังคม
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการจัด
23. ระเบียบชุมชน/
สังคม

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพ
24. ชีวิตและการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม

อุดหนุน
โรงเรียนบ้าน
ดอนตะเคียน
สาหรับ
สนับสนุน
ค่าอาหาร
กลางวัน
อุดหนุน
โรงเรียนบ้าน
คอกม้าสาหรับ
สนับสนุน
ค่าอาหาร
กลางวัน

สานักปลัด
อบจ., สานัก
เพื่อส่งเสริม
ปลัดเทศบา
0.00
โภชนาการที่ดีแก่
ล,
นักเรียน
สานักงาน
ปลัด อบต.

นักเรียนระดับ
อนุบาล-ป.6
อัตรามือ้ ละ 20
บาท/คน/วัน
จานวน 200 วัน

สานักปลัด
อบจ., สานัก
เพื่อส่งเสริม
ปลัดเทศบา
264,000.00
โภชนาการที่ดีแก่
ล,
นักเรียน
สานักงาน
ปลัด อบต.

นักเรียนระดับ
อนุบาล-ป.6
อัตรามือ้ ละ 20
บาท/คน/วัน
จานวน 200 วัน

สนับสนุนค่าใช่
จ่ายการบริหาร
ศพด. (ค่า
หนังสือเรียน)

สานักปลัด
อบจ., สานัก
เพื่อส่งเสริมการ
ปลัดเทศบา
5,000.00
เรียนรู้ของ
ล,
นักเรียน
สานักงาน
ปลัด อบต.

เด็กปฐมวัยของ
ศพด.ทต.บางสน
และ ศพด.บ้าน
คอกม้า อัตรา
200 บาท/คน/ปี

สนับสนุนค่าใช่
จ่ายการบริหาร
ศพด. (ค่า
อุปกรณ์การ
เรียน)

สานักปลัด
อบจ., สานัก
เพื่อส่งเสริมการ
ปลัดเทศบา
5,000.00
เรียนรู้ของ
ล,
นักเรียน
สานักงาน
ปลัด อบต.

เด็กปฐมวัยของ
ศพด.ทต.บางสน
และ ศพด.บ้าน
คอกม้า อัตรา
200 บาท/คน/ปี

สนับสนุนค่าใช่
จ่ายการบริหาร
ศพด. (ค่า
เครื่องแบบ
นักเรียน)

สานักปลัด
อบจ., สานัก
ปลัดเทศบา
7,500.00 ล,
สานักงาน
ปลัด อบต.

เด็กปฐมวัยของ
เพื่อสนับสนุนให้
ศพด.ทต.บางสน
เด็กปฐมวัยเข้าสู่
และ ศพด.บ้าน
ระบบการเรียนใน
คอกม้า อัตรา
สถานศึกษา
300 บาท/คน/ปี
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการจัด
25. ระเบียบชุมชน/
สังคม

สนับสนุนค่าใช่
จ่ายการบริหาร
ศพด. (ค่า
กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน)

ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษ
ยุทธศาสตร์การ
สุนัขบ้า (เพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
ขับเคลื่อน
26. ชีวิตและการจัด
โครงการสัตว์
ระเบียบชุมชน/
ปลอดโรคฯ)
สังคม
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพ
ป้องกันและ
ชีวิตและการจัด
ควบคุมการ
27. ระเบียบชุมชน/
แพร่ระบาดของ
สังคม
โรคติดต่อ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพ
สมทบกองทุน
ชีวิตและการจัด
หลักประกัน
28. ระเบียบชุมชน/
สุขภาพ ทต.
สังคม
บางสน
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการจัด
29.
ระเบียบชุมชน/
สังคม

ขับเคลื่อน
โครงการ
พระราชดาริ
ด้าน
สาธารณสุข

สานักปลัด
อบจ., สานัก
เพื่อส่งเสริมการ
ปลัดเทศบา
10,750.00
เรียนรู้ของ
ล,
นักเรียน
สานักงาน
ปลัด อบต.

เด็กปฐมวัยของ
ศพด.ทต.บางสน
และ ศพด.บ้าน
คอกม้า อัตรา
430 บาท/คน/ปี

สานักปลัด
อบจ., สานัก
เพื่อป้องกันและ
ปลัดเทศบา
0.00
ควบคุมโรคพิษ
ล,
สุนัขบ้าในพื้นที่
สานักงาน
ปลัด อบต.

สุนัขและแมวใน
พื้นที่ได้รับวัคซีน
ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าและได้
ลงทะเบียนสัตว์

สานักปลัด
อบจ., สานัก
ปลัดเทศบา เพื่อป้องกันและ
10,000.00 ล,
ควบคุมโรคติดต่อ
สานักงาน ในพื้นที่
ปลัด อบต.

กิจกรรมรณรงค์
ป้องกัน
โรคติดต่อ/จัดหา
วัสดุอุปกณืในการ
ควบคุมโรคติดต่อ

สานักปลัด
อบจ., สานัก
ปลัดเทศบา
0.00
ล,
สานักงาน
ปลัด อบต.

เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงาน
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ

จ่ายเป็นเงิน
สมทบกองทุน
ตามประกาศ
คณะกรรมการ
หลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ

สานักปลัด
อบจ., สานัก
ปลัดเทศบา
140,000.00
ล,
สานักงาน
ปลัด อบต.

เพื่อสนับสนุนการ
ขับเคลื่อน
โครงการ
พระราชดาริด้าน
สาธารณสุข

ค่าใช้จา่ ยกิจกรรม
ของหมู่บ้านละ
20,000 บาท
โดยหมู่บ้านเลือก
ทา 3 กิจกรรม
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพ
ป้องกันและ
ชีวิตและการจัด
30.
แก้ไขปัญหายา
ระเบียบชุมชน/
เสพติด
สังคม

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพ
สวัสดิการเบี้ย
31. ชีวิตและการจัด
ยังชีพผู้สูงอายุ
ระเบียบชุมชน/
สังคม

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพ
สวัสดิการเบี้ย
32. ชีวิตและการจัด
ยังชีพผู้พิการ
ระเบียบชุมชน/
สังคม

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพ เงินสงเคราะห์
33. ชีวิตและการจัด เบีย้ ยังชีพผู้ป่วย
ระเบียบชุมชน/ เอดส์
สังคม

สานักปลัด
อบจ., สานัก
ปลัดเทศบา เพื่อลดการแพร่
10,000.00 ล,
ระบาดของยาเสพ
สานักงาน ติดในพื้นที่
ปลัด อบต.

สานักปลัด
อบจ., สานัก
4,500,000.0 ปลัดเทศบา
0 ล,
สานักงาน
ปลัด อบต.

เพื่อให้ผู้สูงอายุ
ได้รับสวัสดิการ
เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ

สานักปลัด
อบจ., สานัก
ปลัดเทศบา
ล,
เพื่อให้คนพิการ
770,000.00 สานักงาน ได้รบั สวัสดิการ
ปลัด อบต. เบี้ยยังชีพ

สานักปลัด
อบจ., สานัก
ปลัดเทศบา
0.00
ล,
สานักงาน
ปลัด อบต.

สบัสนุนการา
จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ในการ
รณรงค์ป้องกัน
และควบคุมการ
แพร่ระบาด
ผู้สูงอายุที่มี
คุณสมบัติ
ครบถ้วนและขึ้น
ทะเบียนขอับเบี้ย
ยังชีพไว้กับ ทต.
บางสนแล้วโดย
จ่ายอัตราราย
เดือนแบบ
ขั้นบันได
คนพิการที่มีสิทธิ
ตามเกณฑ์
กาหนดและได้ขึ้น
ทะเบียนขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพผู้
พิการคนละ
800 บาทต่อ
เดือน

ผู้ป่วยเอดส์ที่
ได้รับการรับรอง
จากแพทย์และทา
เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์ การวินิจฉัยแล้ว
ได้รับเงินส่ง
และได้แสดง
เคราะห์เบี้ยยังชีพ ความจานงขอรับ
เบี้ยยังชีพ คนละ
500 บาทต่อ
เดือน
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพ
34. ชีวิตและการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพ
35. ชีวิตและการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม

ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต
ผู้ด้อยโอกาส ผู้
ยากไร้ และ
ครอบครัวผู้มี
รายได้น้อย
ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ป่วย
เอดส์

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพ
36. ชีวิตและการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม

จัดประชาคม
เพื่อการจัดทา
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นและ
ชุมชน

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพ
37. ชีวิตและการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม

ขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานสภา
เด็กและ
เยาวชน
เทศบาลตาบล
บางสน

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการจัด
38. ระเบียบชุมชน/
สังคม

เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของ
บทบาทของ
กลุ่มสตรีใน
พื้นที่

สานักปลัด
อบจ., สานัก
ปลัดเทศบา
7,000.00
ล,
สานักงาน
ปลัด อบต.

เพื่อให้
ผู้ด้อยโอกาส ผู้
ยากไร้และ
ครอบครัวผู้มี
รายได้น้อยได้รับ
การช่วยเหลือ

สานักปลัด
อบจ., สานัก
ปลัดเทศบา
0.00
ล,
สานักงาน
ปลัด อบต.

เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ยากไร้
ได้รับการ
ช่วยเหลืออย่าง
ทั่วถึง

สานักปลัด
อบจ., สานัก
ปลัดเทศบา
0.00
ล,
สานักงาน
ปลัด อบต.

เพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
จัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและแผน
ชุมชน

สานักปลัด
อบจ., สานัก
ปลัดเทศบา
0.00
ล,
สานักงาน
ปลัด อบต.
สานักปลัด
อบจ., สานัก
ปลัดเทศบา
ล,
0.00
สานักงาน
ปลัด อบต.

สนับสนุนค่าวัสดุ
อุปกรณ์ถุงยังชีพ
ค่าวัสดุและ
ค่าแรงงาน
ซ่อมแซมที่อยู่
อาศัย ฯลฯ
สนับสนุนค่าวัสดุ
อุปกรณ์ถุงยังชีพ
ค่าวัสดุและ
ค่าแรงงาน
ซ่อมแซมที่อยู่
อาศัย ฯลฯ
ค่าใช้จา่ ยในการ
จัดทาประชาคม
เช่นค่าเอกสาร
ค่าอาหาร
เครื่องดื่ม ค่าป้าย
ประชาสัมพัน์
ฯลฯ

สนับสนุนการ
เพื่อส่งเสริมการ
จัดการประชุม
ดาเนินงานของ
และการ
สภาเด็กและ
ดาเนินงานอย่าง
เยาวชน
น้อยปีละ 3 ครั้ง

สนับสนุนการ
เพื่อส่งเสริมการ จัดการประชุม
ดาเนินการของ และการ
กลุ่มสตรีในพื้นที่ ดาเนินงานอย่าง
น้อยปีละ 3 ครั้ง
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อุดหนุน
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลเขา
ไชยราชตาม
โครงการเพิ่ม
ยุทธศาสตร์การ
ประสิทธิภาพ
พัฒนาคุณภาพ
ศูนย์ปฏิบัติการ
39. ชีวิตและการจัด
ร่วมในการ
ระเบียบชุมชน/
ช่วยเหลือ
สังคม
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
อาเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร
ยุทธศาสตร์การ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาการ
พัฒนาตาม
ส่งเสริมการลงทุน
40.
ปรัชญา
พาณิชยกรรม
เศรษฐกิจ
และการ
พอเพียง
ท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการ
ส่งเสริมการลงทุน จัดการแข่งขัน
41. พาณิชยกรรม กีฬาเทศบาล
และการ
ตาบลบางสน
ท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการ
ส่งเสริมการลงทุน
42. พาณิชยกรรม
และการ
ท่องเที่ยว

จัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาใน
รายการต่าง ๆ

สานักปลัด
อบจ., สานัก
ปลัดเทศบา
0.00
ล,
สานักงาน
ปลัด อบต.

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการ
ช่วยเหลืออย่างมี
ประสิทธิภาพ ทัน
ต่อเหตุการณ์และ
เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่
ประชาชน

สานักปลัด
อบจ., สานัก
ปลัดเทศบา
0.00
ล,
สานักงาน
ปลัด อบต.

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุน
พัฒนาการดารง
ค่าใช้จา่ ยในการ
ชีพตามแนวทาง
จัดกิจกรรม
เศรษฐกิจพอเพียง

สานักปลัด
อบจ., สานัก
เพื่อส่งเสริมและ
ปลัดเทศบา
0.00
สนับสนุนการ
ล,
กีฬาในพื้นที่
สานักงาน
ปลัด อบต.
สานักปลัด
อบจ., สานัก
ปลัดเทศบา
ล,
เพื่อส่งเสริมการ
0.00
สานักงาน ออกกาลังกาย
ปลัด อบต.

ศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(สถานที่กลาง)

จ่ายเป็นค่าวัสดุ
อุปกรณ์ค่าจ้าง
เหมาและ
ค่าใช้จา่ ยอื่นที่
จาเป็นฯลฯ

จ่าเป็นค่าวัสดุ
อุปกรณ์และ
ค่าใช้จา่ ยอื่นที่
จาเป็นฯลฯ
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการ
ส่งเสริมการลงทุน
43.
พาณิชยกรรม
และการ
ท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
44. ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม

จัดงานเทศกาล
ดูเหยี่ยวอพยพ
แหล่งท่องเที่ยว
เขาดินสอ

สนับสนุนการ
ดาเนินงานจิต
อาสา เราทาดี
ด้วยหัวใจ

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
จ้าเหมาบริการ
45. ทรัพยากรธรรมช
กาจัดขยะ
าติและ
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
จ้างเหมา
46. ทรัพยากรธรรมช แรงงานสาหรับ
าติและ
เก็บขยะ
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
งานประเพณีและ จัดงาน
47. ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีลอย
กระทง

สานักปลัด
อบจ., สานัก
ปลัดเทศบา
0.00
ล,
สานักงาน
ปลัด อบต.

จ่ายเป็นค่า
เพื่อส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์
ท่องเที่ยวและ
ค่าพิธีเปิดงาน
สร้างรายได้ให้แก่
ค่าใช้จา่ ยอื่นที่
ชุมชน
จาเป็น

จัดกิจกรรมจิด
สานักปลัด
อาสาเก็บขยะ
เพื่อให้ประชาชน
อบจ., สานัก
และทาความ
มีจิตสานึกร่วม
ปลัดเทศ
สะอาดชายหาด
0.00
ดูแลรักษาสิ่ง
บาล,
แหล่งท่องเที่ยว
สาธารณประโยช
สานักงาน
ลาคลองที่
น์
ปลัด อบต.
สาธารณประโยช
น์ทุกเดือน
สานักปลัด
ค่าใช้จา่ ยในการ
อบจ., สานัก
เพื่อให้มีการ
กาจัดขยะที่
ปลัดเทศบา
0.00
ดาเนินการจัดเก็บ เจ้าของสถานที่
ล,
ขยะในพื้นที่
เรียกเก็บเป็นผู้
สานักงาน
กาหนด
ปลัด อบต.
สานักปลัด
อบจ., สานัก
จัดหาแรงงาน
เพื่อให้มีการ
ปลัดเทศบา
ประจารถขนขยะ
0.00
ดาเนินการจัดเก็บ
ล,
มูลฝอย จานวน
ขยะในพื้นที่
สานักงาน
2 อัตรา
ปลัด อบต.
สานักปลัด
อบจ., สานัก
เพื่อสืบสานและ
ปลัดเทศบา
81,600.00
อนุรักษ์ประเพณี
ล,
ไทย
สานักงาน
ปลัด อบต.

จ่ายเป็นค่าวัสดุ
อุปกรณ์ค่าจ้าง
เหมาและ
ค่าใช้จา่ ยอื่นที่
จาเป็นฯลฯ
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม จัดงาน
48. งานประเพณีและ ประเพณีแห่
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทียนพรรษา

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาศาสนา
49. ศิลปวัฒนธรรม
งานประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

อุดหนุน
โรงเรียนบ้าน
ดอนตะเคียน
ตามโครงการ
อบรมคุณธรรม
จริยธรรม
นักเรียน

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
จัดงานวัน
50. งานประเพณีและ
สาคัญของชาติ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
51.
งานประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ปกป้องและ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริ
ย์

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาศาสนา
เตรียม
ศิลปวัฒนธรรม
52.
ความพรัอมเพื่อ
งานประเพณีและ
รับ-ส่งเสด็จ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

สานักปลัด
อบจ., สานัก
เพื่อสืบสานและ
ปลัดเทศบา
0.00
อนุรักษ์ประเพณี
ล,
ไทย
สานักงาน
ปลัด อบต.

จ่ายเป็นค่าวัสดุ
อุปกรณ์ค่าจ้าง
เหมาและ
ค่าใช้จา่ ยอื่นที่
จาเป็นฯลฯ

สานักปลัด
อบจ., สานัก
เพื่อส่งเสริม
ปลัดเทศบา
จานวนนักเรียนที่
40,000.00
คุณธรรม
ล,
เข้าร่วมกิจกรรม
จริยธรรมนักเรียน
สานักงาน
ปลัด อบต.

สานักปลัด
อบจ., สานัก
เพื่อสนับสนุนกา
ปลัดเทศบา
0.00
ราจัดงานวัน
ล,
สาคัญของชาติ
สานักงาน
ปลัด อบต.
สานักปลัด
อบจ., สานัก
ปลัดเทศบา
0.00
ล,
สานักงาน
ปลัด อบต.
สานักปลัด
อบจ., สานัก
ปลัดเทศบา
0.00
ล,
สานักงาน
ปลัด อบต.

เพื่อแสดงออกถึง
ความจงรักภักดี
ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์

จ่ายเป็นค่าวัสดุ
อุปกรณ์ค่าจ้าง
เหมาและ
ค่าใช้จา่ ยอื่นที่
จาเป็นฯลฯ

จ่าเป็นค่าวัสดุ
อุปกรณ์และ
ค่าใช้จา่ ยอื่นที่
จาเป็นฯลฯ

จ่ายเป็นค่าวัสดุ
เพื่อแสดงออกถึง
อุปกรณ์ค่าจ้าง
ความจงรักภักดี
เหมาและ
ต่อสถาบัน
ค่าใช้จา่ ยอื่นที่
พระมหากษัตริย์
จาเป็นฯลฯ
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาศาสนา
53. ศิลปวัฒนธรรม
งานประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาศาสนา
54. ศิลปวัฒนธรรม
งานประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

อุดหนุนอาเภอ
ปะทิวตาม
โครงการจัด
กิจกรรมงาน
ราชพิธี รัฐพิธี
พิธีการต่าง ๆ
จัดงานรดน้าขอ
พรผู้สูงอายุ
เทศกาล
สงกรานต์
ประจาปี
2563

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาศาสนา
จัดงานวันเด็ก
55. ศิลปวัฒนธรรม
แห่งชาติ
งานประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

สานักปลัด
อบจ., สานัก
ปลัดเทศบา
40,000.00
ล,
สานักงาน
ปลัด อบต.

เพื่อสนับสนุนการ
จัดงานพระราช
พิธี รัฐพิธี และพิธี
การต่าง ๆ

จ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนเพื่อเป็น
ค่าใช้จา่ ยในการ
จัดงาน

สานักปลัด
อบจ., สานัก
เพื่อสืบสานและ
ปลัดเทศบา
0.00
อนุรักษ์ประเพณี
ล,
ไทย
สานักงาน
ปลัด อบต.

จ่ายเป็นค่าวัสดุ
อุปกรณ์ค่าจ้าง
เหมาและ
ค่าใช้จา่ ยอื่นที่
จาเป็นฯลฯ

สานักปลัด
อบจ., สานัก
เพื่อส่งเสริมการ
ปลัดเทศบา
0.00
เรียนรู้ของเด็ก
ล,
และเยาวชน
สานักงาน
ปลัด อบต.

จ่าเป็นค่าวัสดุ
อุปกรณ์และ
ค่าใช้จา่ ยอื่นที่
จาเป็นฯลฯ
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ
เทศบาลตาบลบางสน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ โดยได้มกี ารก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 17 โครงการ จานวนเงิน 7,099,350 บาท
มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จานวน 17 โครงการ จานวนเงิน 6,946,129 ล้านบาท สามารถจาแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
งานประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
รวม

การก่อหนี้
โครงการ
ผูกพัน/
โครงการ
ลงนามในสัญญา
2 584,000.00
2
11 6,037,882.76

11

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
584,000.00
6,037,882.76

0

0

0

0

0

0

0

0

3

131,600.00

3

131,600.00

1
17

192,646.15
6,946,128.91

1
17

192,646.15
6,946,128.91
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลตาบลบางสน ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลง
นามในสัญญา มีดังนี้

ยุทธศาสตร์

ชื่อโครงการตาม
แผน

งบตาม
ข้อบัญญัติ/ ลงนามสัญญา
เทศบัญญัติ

เบิกจ่าย

คงเหลือ

ค่าใช้จา่ ยในการ
ดาเนินการเลือกตั้ง
ยุทธศาสตร์การ
องค์กรปกครอง
1. บริหารจัดการแบบมี
193,000.00 192,646.15 192,646.15 353.85
ส่วนท้องถิ่น
ส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์การ
2. พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การ
3. พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านล่าง 498,000.00 494,000.00 494,000.00 4,000.00
หมู่ที่ 5
โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังสายสม
ทรัพย์ 1
หมู่ที่ 2

92,000.00 90,000.00 90,000.00 2,000.00

โครงการป้องกัน
ยุทธศาสตร์การ
และลดอุบัติเหตุทาง
พัฒนาคุณภาพชีวติ ถนนและทางทะเล
4.
40,000.00 37,785.00 37,785.00 2,215.00
และการจัดระเบียบ ช่วงเทศกาลสาคัญ
ชุมชน/สังคม
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวติ
และการจัดระเบียบ ค่าอาหารเสริม (นม)
5.
500,000.00 459,347.76 459,347.76 40,652.24
ชุมชน/สังคม
(ยกเลิก)
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวติ
6.
และการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวติ
7.
และการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวติ
8.
และการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวติ
9.
และการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวติ
10.
และการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จา่ ยการ
บริหารสถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 42,500.00 42,500.00 42,500.00 0.00
เทศบาลตาบลบาง
สน (ค่าจัดการเรียน
การสอน)
อุดหนุนโรงเรียน
บ้านคอกม้าตาม
โครงการสนับสนุน 264,000.00 260,320.00 260,320.00 3,680.00
อาหารกลางวัน
นักเรียน
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จา่ ยการ
บริหารสถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
5,000.00 4,200.00 4,200.00 800.00
เทศบาลตาบลบาง
สน (ค่าหนังสือ
เรียน)
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จา่ ยการ
บริหารสถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
5,000.00 4,200.00 4,200.00 800.00
เทศบาลตาบลบาง
สน (ค่าอุปกรณ์การ
เรียน)
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จา่ ยการ
บริหารสถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลบาง
7,500.00 6,300.00 6,300.00 1,200.00
สน (ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน)
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โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จา่ ยการ
บริหารสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์การ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พัฒนาคุณภาพชีวติ เทศบาลตาบลบาง
11.
และการจัดระเบียบ สน (ค่ากิจกรรม
ชุมชน/สังคม
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน)

โครงการป้องกัน
ยุทธศาสตร์การ
และควบคุมการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ แพร่ระบาดของ
12.
และการจัดระเบียบ โรคติดต่อ
ชุมชน/สังคม

10,750.00

9,030.00

9,030.00 1,720.00

10,000.00

9,800.00

9,800.00 200.00

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวติ
และการจัดระเบียบ
13.
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,500,000.00 4,492,400.00 4,492,400.00 7,600.00
ชุมชน/สังคม

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวติ
และการจัดระเบียบ เบี้ยยังชีพความ
14.
ชุมชน/สังคม
พิการ

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม งาน
15. ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

โครงการจัดงาน
เทศกาลวันลอย
กระทง ประจาปี
2562

770,000.00 712,000.00 712,000.00 58,000.00

81,600.00 81,600.00 81,600.00 0.00
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาศาสนา
16. ศิลปวัฒนธรรม งาน
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

อุดหนุนโรงเรียน
บ้านดอนตะเคียน
ตามโครงการพัฒนา
40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00
คุณธรรมและ
จริยธรรมนักเรียน

อุดหนุนอาเภอปะ
ทิวตามโครงการจัด
กิจกรรมงานพระ
ราชพิธี รัฐพิธี
พิธัการต่างๆ วัน
ยุทธศาสตร์การ
สาคัญหรือ
พัฒนาศาสนา
ดาเนินงานตาม
17. ศิลปวัฒนธรรม
นโยบายรัฐบาลและ
งานประเพณีและภูมิ
การสั่งการของ
ปัญญาท้องถิ่น
จังหวัดชุมพร
ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
2564

40,000.00 10,000.00 10,000.00 30,000.00
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน ปี 2564
เทศบาลตาบลบางสน ปะทิว จ.ชุมพร

ยุทธศาสตร์

แผนการดาเนินการ
ทั้งหมด
จา
นวน
งบประมาณ
โครง
การ

อนุมัติงบประมาณ

ลงนามสัญญา

เบิกจ่าย

จา
จา
จา
นวน
งบ
นวน
นวน
งบประมาณ
โครง ประมาณ โครง
โครง
การ
การ
การ

งบประมาณ

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

57

92,695,000

8

590,000

2

584,000

2

584,000

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม

45

11,107,000

26

6,311,750

11

6,037,882.76

11

6,037,882.76

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมการลงทุน พาณิช
ยกรรมและการท่องเที่ยว

27

86,680,000

4

0.00

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

15

3,690,000

3

0.00

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม งาน
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

11

670,000

9

161,600

3

131,600

3

131,600

6.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

13

3,680,000

5

193,000

1

192,646.15

1

192,646.15

168

198,522,000

55

7,256,350

17

6,946,128.91

17

6,946,128.91

รวม
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ซ. คณะกรรมการ
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(1) นายอานาจ ทองหญีต
นายกเทศมนตรีตาบลบางสน
(2) นายนายพรชัย แก้วกาเนิด
รองนายกเทศมนตรีตาบลบางสน
(3) นางรจนา โพธิสุวรรณ
รองนายกเทศมนตรีตาบลบางสน
(4) นายอนุศักดิ์ อามานนท์
สมาชิกสภาเทศบาล
(5) นายวันชาติ อินทะเสม
สมาชิกสภาเทศบาล
(6) นางโสภา ตรีเทพ
สมาชิกสภาเทศบาล
(7) นายอาณัติ อินทะเสม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
(8) นายอรุณ แก้ววิลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
(9) นายสุพจน์ อินทะเสม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
(10) ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดอนตะเคียน
ผู้แทนภาคราชการ
(11) ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคอกม้า
ผู้แทนภาคราชการ
(12) ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร
สาขาปะทิว
ผู้แทนภาครัฐวิสาหกิจ
(13) ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร
สาขาปะทิว
ผู้แทนภาคราชการ
(13) ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร
สาขาปะทิว
ผู้แทนภาคราชการ
(13) ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร
สาขาปะทิว ผู้แทนภาคราชการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

23

2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(1) นายชนิสร ทองสด
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น
(2) นายฐิติโชติ อินทะเสม
สมาชิกสภาเทศบาล
(3) นางเดือนเพ็ญ มากนาสัก
สมาชิกสภาเทศบาล
(4) นายเสน่ห์ วิสัยจร
สมาชิกสภาเทศบาล
(5) นางสุภาพ นันทโก
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น
(6) นายอนันต์ เวทยายงค์
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น
(7) นายสาเริง นพชานาญ
ผู้แทนหน่วยงาน
(8) นางนันทิดา แดงระยับ
ผู้แทนหน่วยงาน
(9) นางสาวอังคณาวรรณ สังขมรรทร
ผู้อานวยการกองคลัง หัวหน้าส่วนการบริหาร
(10) นายอมร จินดาพรหม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
(11) ดต.ปรีชา ขวัญสมคิด
ผู้ทรงคุณวุฒิ
(12) นายกฤตัชญ์ รัตนพันธ์
หัวหน้าสานักปลัด หัวหน้าส่วนการบริหาร

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
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3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
(1) นายกฤตัชญ์ รัตนพันธ์
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตาบลบางสน
(2) นายพิศ กูลเกื้อ
ผู้อานวยการกองช่าง เทศบาลตาบลบางสน
(3) นางพรศรี มะขามป้อม
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 2
(4) นางสุภา สุขศิริ
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 3
(5) นายอดิศักดิ์ สุขมากผล
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 4
(6) นางสาวอังคณาวรรณ สังขมรรทร
ผู้อานวยการกองคลัง เทศบาลตาบลบางสน
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่
(7) นางสาวสุภาพร นุ่มน้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความ
ประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลตาบลบางสนทราบ เพื่อจะได้พิจารณา
การวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2564

(นายอานาจ ทองหญีต)
นายกเทศมนตรี เทศบาลตาบลบางสน
ข้อมูล ณ 24/12/2564

