
                                                     
 

ประกาศ เทศบาลต าบลบางสน 
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

******************************************* 
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2548 ข้อ 30(5) 
ก าหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ สภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) เทศบาลต าบลบางสน จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการ
จัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ใน
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ
เทศบาลต าบลบางสน ดังนี้  
ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลต าบลบางสน  
"โปร่งใส สุจริต จิตอาสา ร่วมมือพัฒนา น าความก้าวหน้าสู่ท้องถิ่น" 
ข. พันธกิจ ของเทศบาลต าบลบางสน  
1.ส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดี  
2.ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน  
3.ส่งเสริมการพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ  
4.พัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพ่ึงตนเองได้  
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลต าบลบางสนได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 
6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน 
1. ส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน 
การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน 
1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน้ า 
2. ขยายเขตไฟฟูา ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะและเพ่ิมกระแสไฟฟูา 
3. ขยายเขตบริการโทรศัพท์พ้ืนฐานติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะ 
4. ประชาชนได้รับเอกสารสิทธิในที่ดินท ากิน 
5. ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 

การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการจัดการน้ า 
1. ก่อสร้างปรับปรุ บ ารุงรักษาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค และน้ าเพ่ือการเกษตร 
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม 



1. เพ่ิมดูแล เอาใจใส่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
2. สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและปูองกันเยาวชนจากภัยยาเสพติด 
3. ส่งเสริมการมีสุขภาพดีถ้วนหน้า และการเข้าถึงบริการด้านสาธารณะสุขของประชาชน 
4. ส่งเสริมการศึกษา และวิถีชุมชนใกล้ชิดศาสนาและประเพณีท้องถิ่น 
5. เพ่ิมโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน 
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. รักษาสภาพแวดล้อมให้มีความสะอาด เป็นระเบียบสวยงาม ปราศจากมลพิษ 
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
1. ส่งเสริมความเข้าใจในบทบาท อ านาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
2. ประชาชรพึงพอใจในบริการของหน่วยงานของรัฐ 
3. ส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน 
4. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนารายได้ของเทศบาล  

ง. การวางแผน 
เทศบาลต าบลบางสน ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2557-2559) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับ
ฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้
ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป  
เทศบาลต าบลบางสน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2557-2559) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 โดยได้
ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2557-2559) 

ยุทธศาสตร์ 
2557 2558 2559 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน 5 160,000.00 5 160,000.00 5 160,000.00 

การพัฒนาด้านการพัฒนาเมือง
และชุมชน 

32 14,225,000.00 35 14,659,000.00 36 14,524,000.00 

การพัฒนาด้านการพัฒนาด้าน
การจัดการน้ า 

14 2,070,000.00 14 2,070,000.00 14 2,070,000.00 

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
และการคุ้มครองทางสังคม 

64 8,458,000.00 61 7,878,000.00 61 7,878,000.00 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

12 590,000.00 11 490,000.00 11 490,000.00 

การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการ 

24 1,850,000.00 22 1,570,000.00 21 1,070,000.00 

รวม 151 27,353,000.00 148 26,827,000.00 148 26,189,000.00 
 

 



 
แผนภูมิแสดงจ ำนวนโครงกำร กำรจัดท ำแผน 3 ปี 

เปรียบเทียบตำมยุทธศำสตร์ 

 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงมูลค่ำโครงกำร กำรจัดท ำแผน 3 ปี 
เปรียบเทียบตำมยุทธศำสตร์ 

 
 
 



จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารเทศบาลต าบลบางสน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 โดยมีโครงการที่
บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 60 โครงการ งบประมาณ 14,275,198 บาท สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน 2 45,000.00 
การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน 3 4,097,500.00 
การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการจัดการน้ า 6 741,300.00 
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม 31 7,111,397.91 
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 150,000.00 
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 13 2,130,000.00 

รวม 60 14,275,197.91 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 

 
 
 

 
 
 



แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลบางสน มีดังนี้ 
 

  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน อุดหนุนกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

30,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
อาชีพและเพิ่ม

รายได ้

ส่งเสริมอาชีพ 

2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน อบรมอาชีพ
ระยะสั้น 

รายได้
จัดเก็บเอง 

15,000.00 เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีรายได้

เพิ่ม 

อบรมอาชีพ
ระยะสั้น 

3 การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุง 
ซ่อมแซมถนน
ลูกรังในเขต
พื้นที่เทศบาล
ต าบลบางสน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

500,000.00 เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน 

4 การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
สายคอกม้า-

ทุ่งเปูง หมู่ที่ 6 

รายได้
จัดเก็บเอง 

997,500.00 เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
สายคอกม้า-

ทุ่งเปูง หมู่ที่ 6 

5 การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

จัดซื้อรถ
กระเช้าไฟฟูา 

รายได้
จัดเก็บเอง 

2,600,000.00 ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
ซ่อมแซมไฟฟูา 

ประชาชนมี
ความสะดวก

ในการ
ซ่อมแซมไฟฟูา 

6 การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการ
จัดการน้ า 

ปรับปรุง 
ซ่อมแซม 

ระบบประปา
และท่อส่งน้ า 

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000.00 เพื่อความสะดวก
ของประชาชน 

ปรับปรุง 
ซ่อมแซม 

ระบบประปา
และท่อส่งน้ า 

7 การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการ
จัดการน้ า 

ขยายเขต
บริการประปา 

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000.00 เพื่อความสะดวก
ของประชาชน 

ขยายเขต
บริการประปา 

8 การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการ
จัดการน้ า 

จัดหาถังน้ า
กลาง 

รายได้
จัดเก็บเอง 

66,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อุปโภค 

บริโภค 

จัดหาถังน้ า
กลาง 

9 การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการ
จัดการน้ า 

จัดหาแหล่งน้ า
ผลิตน้ าประปา 

รายได้
จัดเก็บเอง 

300,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อุปโภค 

บริโภค 

จัดหาแหล่งน้ า
ผลิตน้ าประปา 

 
 



  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

10 การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการ
จัดการน้ า 

ปรับปรุง 
ซ่อมแซมฝาย

กั้นน้ า 

รายได้
จัดเก็บเอง 

35,300.00 เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อุปโภค 

บริโภค 

ปรับปรุง 
ซ่อมแซมฝาย

กั้นน้ า 

11 การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการ
จัดการน้ า 

ขุดลอกคลอง 
ฝายส่งน้ า 

แม่น้ า คลอง 

รายได้
จัดเก็บเอง 

190,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อุปโภค 

บริโภค 

ขุดลอกคลอง 
ฝายส่งน้ า 

แม่น้ า คลอง 
12 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการ

คุ้มครองทางสังคม 
สนับสนุนเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอาย ุ

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

3,700,000.00 เพื่อให้ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

สนับสนุนเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอาย ุ

13 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการ
คุ้มครองทางสังคม 

สนับสนุนเบี้ย
ยังชีพคนพิการ 

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

285,000.00 เพื่อให้คนพิการมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

สนับสนุนเบี้ย
ยังชีพคนพิการ 

14 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการ
คุ้มครองทางสังคม 

สนับสนุนเบี้ย
ยังชีพผู้ปุวย

เอดส ์

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให ้

36,000.00 เพื่อให้คนพิการมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

สนับสนุนเบี้ย
ยังชีพผู้ปุวย

เอดส ์

15 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการ
คุ้มครองทางสังคม 

ฝึกอบรมและ
ฝึกทบทวน อป

พร. 

รายได้
จัดเก็บเอง 

30,000.00 เพื่อให้คนพิการมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ฝึกอบรมและ
ฝึกทบทวน อป

พร. 

16 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการ
คุ้มครองทางสังคม 

การจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์

บรรเทาสา
ธารณภัย 

รายได้
จัดเก็บเอง 

30,000.00 เพื่อบรรเทาสา
ธารณภัยในต าบล 

การจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์

บรรเทาสา
ธารณภัย 

17 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการ
คุ้มครองทางสังคม 

ตั้งจุดตรวจ
หรือจุดบริการ
ประชาชนช่วง
เทศกาลส าคัญ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

30,000.00 เพื่อปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล

ส าคัญ 

ตั้งจุดตรวจ
หรือจุดบริการ
ประชาชนช่วง
เทศกาลส าคัญ 

18 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการ
คุ้มครองทางสังคม 

แข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด 

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000.00 เพื่อปูองกันและ
แก้ไขการแพร่

ระบาดของยาเสพ
ติดในพื้นที่ 

แข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด 

 
 
 



  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

19 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการ
คุ้มครองทางสังคม 

อุดหนุน อสม.
ตามโครงการ
พัฒนางาน

สาธารณสุขมูล
ฐานหมู่บ้าน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

105,000.00 เพื่อส่งเสริม
และสบัติสนับสนุน
การปฏิบัติงานของ 

อสม. 

อุดหนุน อสม.
ตามโครงการ
พัฒนางาน

สาธารณสุขมูล
ฐานหมู่บ้าน 

20 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการ
คุ้มครองทางสังคม 

ฉีดวัคซีนโรค
พิษสุนัขบ้าน

และยา
คุมก าเนิด 

รายได้
จัดเก็บเอง 

70,000.00 เพื่อปูองกันการ
แพร่ระบาดของโรค

พิษสุนัขบ้า 

ฉีดวัคซีนโรค
พิษสุนัขบ้าน

และยา
คุมก าเนิด 

21 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการ
คุ้มครองทางสังคม 

สมทบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบล 

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000.00 เพื่อสมทบเงินให้แก่
กองทุนหลักประกัน

สุขภาพ 

สมทบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบล 

22 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการ
คุ้มครองทางสังคม 

ปูองกันและ
ควบคุม

โรคติดต่อใน
พื้นที ่

รายได้
จัดเก็บเอง 

10,000.00 เพื่อปูองกันและ
แก้ไขการแพร่
ระบาดของ

โรคติดต่อในพื้นที ่

ปูองกันและ
ควบคุม

โรคติดต่อใน
พื้นที ่

23 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการ
คุ้มครองทางสังคม 

สนับสนุน
อาหารเสริม 
(นม)ส าหรับ
เด็กเล็กและ

นักเรียน 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให ้

509,397.91 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
เล็กมีโภชนาการที่ด ี

สนับสนุน
อาหารเสริม 
(นม)ส าหรับ
เด็กเล็กและ

นักเรียน 
24 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการ

คุ้มครองทางสังคม 
สนับสนุนวัสดุ
การศึกษาและ
สื่อการเรียน

การสอน
ส าหรับศูนย์

เด็กเล็ก 

รายได้
จัดเก็บเอง 

110,000.00 เพื่อส่งเสริมให้
ระบบการศึกษามี

คุณภาพ 

สนับสนุนวัสดุ
การศึกษาและ
สื่อการเรียน

การสอน
ส าหรับศูนย์

เด็กเล็ก 
25 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการ

คุ้มครองทางสังคม 
พัฒนา

ศักยภาพ
ผู้ดูแลเด็กของ
ศูนย์พัฒนา

เด็ก 

รายได้
จัดเก็บเอง 

10,000.00 เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมการเรียนรู้
แก่เด็กและเยาวชน 

พัฒนา
ศักยภาพ

ผู้ดูแลเด็กของ
ศูนย์พัฒนา

เด็ก 
26 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการ

คุ้มครองทางสังคม 
กิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาต ิ

รายได้
จัดเก็บเอง 

130,000.00 เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมการเรียนรู้
แก่เด็กและเยาวชน 

กิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาต ิ

 



  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

26 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการ
คุ้มครองทางสังคม 

กิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาต ิ

รายได้
จัดเก็บเอง 

130,000.00 เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมการเรียนรู้
แก่เด็กและเยาวชน 

กิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาต ิ

27 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการ
คุ้มครองทางสังคม 

สนับสนุน
โครงการ
อาหาร

กลางวัน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

364,000.00 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
เล็กมีโภชนาการที่ด ี

สนับสนุน
โครงการ
อาหาร

กลางวัน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

28 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการ
คุ้มครองทางสังคม 

ปรับปรุง 
ซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

รายได้
จัดเก็บเอง 

172,000.00 เพื่อส่งเสริมระบบ
การศึกษามี
คุณภาพ 

ปรับปรุง 
ซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

 

29 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการ
คุ้มครองทางสังคม 

อุดหนุน
โรงเรียนบ้าน
ดอนตะเคียน
ตามโครงการ

อาหาร
กลางวัน
ส าหรับ
นักเรียน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

432,000.00 เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมี

โภชนาการที่ด ี

อุดหนุน
โรงเรียนบ้าน
ดอนตะเคียน
ตามโครงการ

อาหาร
กลางวัน
ส าหรับ
นักเรียน 

30 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการ
คุ้มครองทางสังคม 

อุดหนุน
โรงเรียนวัด
ดอนกุฎีตาม
โครงการ
อาหาร
กลางวัน
ส าหรับ
นักเรียน 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให ้

96,000.00 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
เล็กมีโภชนาการที่ด ี

อุดหนุน
โรงเรียนวัด
ดอนกุฎีตาม
โครงการ
อาหาร
กลางวัน
ส าหรับ
นักเรียน 

31 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการ
คุ้มครองทางสังคม 

อุดหนุน
โรงเรียนบ้าน
คอกม้าตาม
โครงการ
อาหาร
กลางวัน
ส าหรับ
นักเรียน 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให ้

296,000.00 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
เล็กมีโภชนาการที่ด ี

อุดหนุน
โรงเรียนบ้าน
คอกม้าตาม
โครงการ
อาหาร
กลางวัน
ส าหรับ
นักเรียน 

 
 



  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

32 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการ
คุ้มครองทางสังคม 

อุดหนุน
โรงเรียนบ้าน
ดอนตะเคียน
ตามโครงการ

พัฒนา
คุณธรรมและ

จริยธรรม
นักเรียน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

65,000.00 เพื่อส่งเสริมให้
ระบบการศึกษามี

คุณภาพ 

อุดหนุน
โรงเรียนบ้าน
ดอนตะเคียน
ตามโครงการ

พัฒนา
คุณธรรมและ

จริยธรรม
นักเรียน 

33 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการ
คุ้มครองทางสังคม 

อุดหนุน
โรงเรียนบ้าน
ดอนตะเคียน
ตามโครงการ
อบรมแปรรูป
อาหารทะเล 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.00 เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้เพิ่มเติมแก่

นักเรียน 

อุดหนุน
โรงเรียนบ้าน
ดอนตะเคียน
ตามโครงการ
อบรมแปรรูป
อาหารทะเล 

34 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการ
คุ้มครองทางสังคม 

อุดหนุนอ าเภอ
ปะทิวตาม
โครงการจัด
กิจกรรมงาน

เทิดพระเกียรติ
เสด็จในกรมฯ

และงาน
กาชาด 

รายได้
จัดเก็บเอง 

10,000.00 เพื่อการจัดงานเทิด
ประเกียรติกรม

หลวงชุมพรฯและ
งานกาชาดเป็นไป

ด้วยความเหมาะสม 

อุดหนุนอ าเภอ
ปะทิวตาม
โครงการจัด
กิจกรรมงาน

เทิดพระเกียรติ
เสด็จในกรมฯ

และงาน
กาชาด 

35 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการ
คุ้มครองทางสังคม 

อุดหนุนอ าเภอ
ปะทิวตาม
โครงการจัด
กิจกรรมงาน

รัฐพิธ ี

รายได้
จัดเก็บเอง 

20,000.00 เพื่อให้ประชาชน
ส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของ

สถาบัน
พระมหากษัตริย ์

อุดหนุนอ าเภอ
ปะทิวตาม
โครงการจัด
กิจกรรมงาน

รัฐพิธ ี
36 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการ

คุ้มครองทางสังคม 
กิจกรรมวันพ่อ

แห่งชาติ 
รายได้

จัดเก็บเอง 
25,000.00 เพื่อให้ประชาชน

ส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของ

สถาบัน
พระมหากษัตริย ์

กิจกรรมวันพ่อ
แห่งชาติ 

37 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการ
คุ้มครองทางสังคม 

กิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

25,000.00 เพื่อให้ประชาชน
ส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของ

สถาบัน
พระมหากษัตริย ์

กิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ 

 



  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

39 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการ
คุ้มครองทางสังคม 

งานประเพณี
สงกรานต ์

รายได้
จัดเก็บเอง 

70,000.00 เพื่ออนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม

ท้องถิ่นที่ดีงาม 

งานประเพณี
สงกรานต ์

40 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการ
คุ้มครองทางสังคม 

งานประเพณี
สลากกาพัฒน์ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

40,000.00 เพื่ออนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม

ท้องถิ่นที่ดีงาม 

งานประเพณี
สลากกาพัฒน์ 

41 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการ
คุ้มครองทางสังคม 

งานประเพณี
ลอยกระทง 

รายได้
จัดเก็บเอง 

250,000.00 เพื่ออนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม

ท้องถิ่นที่ดีงาม 

งานประเพณี
ลอยกระทง 

42 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการ
คุ้มครองทางสังคม 

งานประเพณี
แห่เทียน
พรรษา 

รายได้
จัดเก็บเอง 

30,000.00 เพื่ออนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม

ท้องถิ่นที่ดีงาม 

งานประเพณี
แห่เทียน
พรรษา 

43 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ปลูกปุาชาย
เลนและปลูก
ต้นไม้พื้นท่ี
สาธารณะ
ประโยชน ์

รายได้
จัดเก็บเอง 

10,000.00 เพื่อการอนุรักษ์
ฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ
ให้คงอยู่ 

ปลูกปุาชาย
เลนและปลูก
ต้นไม้พื้นท่ี
สาธารณะ
ประโยชน ์

44 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ปล่อยพันธ์ุ
สัตว์น้ า 

รายได้
จัดเก็บเอง 

5,000.00 เพื่ออนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ

ให้คงอยู่ 

ปล่อยพันธ์ุ
สัตว์น้ า 

45 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เทศกาลแหล่ง
ท่องเที่ยวดู

เหยี่ยวอพยพ
เขาดินสอ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000.00 เพื่ออนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ

ให้คงอยู่ 

เทศกาลแหล่ง
ท่องเที่ยวดู

เหยี่ยวอพยพ
เขาดินสอ 

46 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

กิจกรรม
พัฒนาสัญจร 

รายได้
จัดเก็บเอง 

30,000.00 เพื่อรักษา
สภาพแวดล้อมให้

สะอาดเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย 

กิจกรรม
พัฒนาสัญจร 

47 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ประกวดบ้าน
สะอาด

สภาพแวดล้อม
ดีเด่น 

รายได้
จัดเก็บเอง 

5,000.00 เพื่อรักษา
สภาพแวดล้อมให้

สะอาดเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย 

ประกวดบ้าน
สะอาด

สภาพแวดล้อม
ดีเด่น 

 
 
 



  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

48 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ การประชุม
สภาเทศสัญจร 

รายได้
จัดเก็บเอง 

10,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมและ

บทบาททางการ
เมืองมากขึ้น 

การประชุม
สภาเทศสัญจร 

49 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินการ

เลือกตั้ง 

รายได้
จัดเก็บเอง 

300,000.00 ด าเนินการเลือกตั้ง
และการเลือกตั้ง
ซ่อมในกรณีทีมี
ต าแหน่งว่าง 

ค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินการ

เลือกตั้ง 

50 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ อุดหนุน อบต.
สะพลีโครงการ

พัฒนา
ศักยภาพ

สถานท่ีกลาง
ส าหรับเป็น

ศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วย
บริหาร

ราชการส่วน
ท้องถิ่น 

รายได้
จัดเก็บเอง 

20,000.00 เพื่อให้เป็นศูนย์รวม
การจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยบริหาร

ราชการส่วน
ท้องถิ่นอย่าง

แท้จริง 

อุดหนุน อบต.
สะพลีโครงการ

พัฒนา
ศักยภาพ

สถานท่ีกลาง
ส าหรับเป็น

ศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วย
บริหาร

ราชการส่วน
ท้องถิ่น 

51 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ปรับปรุง 
ซ่อมแซม
อาคาร

ส านักงาน
เทศบาล 

รายได้
จัดเก็บเอง 

40,000.00 เพื่อส่งเสริมการ
บริการแก่
ประชาชน 

ปรับปรุง 
ซ่อมแซม
อาคาร

ส านักงาน
เทศบาล 

52 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ปรับปรุง 
ซ่อมแซม 
รถยนต์

ส่วนกลาง 

รายได้
จัดเก็บเอง 

20,000.00 เพื่อส่งเสริมการ
บริการแก่
ประชาชน 

ปรับปรุง 
ซ่อมแซม 
รถยนต์

ส่วนกลาง 
53 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ประชาคม

หมู่บ้าน ต าบล 
รายได้

จัดเก็บเอง 
20,000.00 เพื่อส่งเสริมและ

พัฒนาศักยภาพ
ของชุมชน 

ประชาคม
หมู่บ้าน ต าบล 

54 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ โครงการ
ส่งเสริมและ

พัฒนาบทบาท
สตร ี

รายได้
จัดเก็บเอง 

10,000.00 เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ

ของชุมชน 

โครงการ
ส่งเสริมและ

พัฒนาบทบาท
สตร ี

 



  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

54 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ โครงการ
ส่งเสริมและ

พัฒนาบทบาท
สตร ี

รายได้
จัดเก็บเอง 

10,000.00 เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ

ของชุมชน 

โครงการ
ส่งเสริมและ

พัฒนาบทบาท
สตร ี

55 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ โครงการอบรม
สัมมนา

เพิ่มเติมความรู้
ของผู้บริหาร 

ส.ท.และ
พนักงาน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000.00 เพื่่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานแก่
บุคลากร 

โครงการอบรม
สัมมนา

เพิ่มเติมความรู้
ของผู้บริหาร 

ส.ท.และ
พนักงาน 

56 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ โครงการ
สนับสนุนการ
เรียนปริญญา
ตรีผู้บริหาร 
สท.และ
พนักงาน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

30,000.00 เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ

การปฏฺ่บัติงานแก่
บุคลากร 

โครงการ
สนับสนุนการ
เรียนปริญญา
ตรีผู้บริหาร 
สท.และ
พนักงาน 

57 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ โครงการ
สนับสนุนการ
เรียนปริญญา
โทผู้บริหาร 
สท.และ
พนักงาน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

60,000.00 เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ

การปฏฺ่บัติงานแก่
บุคลากร 

โครงการ
สนับสนุนการ
เรียนปริญญา
โทผู้บริหาร 
สท.และ
พนักงาน 

58 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ โครงการศึกษา
ดูงานเพื่อ
พัฒนา

ศักยภาพ
ผู้บริหาร สท. 
พนักงานและ
ผู้น าท้องถิ่น 

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000.00 เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ

การปฏฺ่บัติงานแก่
บุคลากร 

โครงการศึกษา
ดูงานเพื่อ
พัฒนา

ศักยภาพ
ผู้บริหาร สท. 
พนักงานและ
ผู้น าท้องถิ่น 

59 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์และ

ครุภัณฑ์
ส าหรับ

ปฏิบัติงาน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

1,450,000.00 เพื่อการปฎิบัติงาน
ได้อย่างสะดวก 

จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์และ

ครุภัณฑ์
ส าหรับ

ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 



  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

60 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ค่าจ้างท่ี
ปรึกษาเพื่อ
ศึกษา วิจัย 
ประเมินผล 
พัฒนาระบบ

ต่าง ๆ 
ค่าใช้จ่ายใน
การวิจัยเชิง
ส ารวจความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ
ของเทศบาล
ต าบลบางสน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

20,000.00 ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพื่อ
ศึกษา วิจัย 

ประเมินผล พัฒนา
ระบบต่าง ๆ 

ค่าใช้จ่ายในการ
วิจัยเชิงส ารวจ

ความพึงพอใจของ
ประชาชน

ผู้รับบริการของ
เทศบาลต าบลบาง

สน 

ค่าจ้างท่ี
ปรึกษาเพื่อ
ศึกษา วิจัย 
ประเมินผล 
พัฒนาระบบ

ต่าง ๆ 
ค่าใช้จ่ายใน
การวิจัยเชิง
ส ารวจความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ
ของเทศบาล
ต าบลบางสน 

 
 
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     เทศบาลต าบลบางสน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ  โดยได้มี
การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 46 โครงการ จ านวนเงิน 12,339,186 บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ จ านวน 46 โครงการ จ านวนเงิน 12,339,186 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การพัฒนาด้านการพัฒนา
เมืองและชุมชน 

3 4,085,300.00 3 4,085,300.00 

การพัฒนาด้านการพัฒนา
ด้านการจัดการน้ า 

6 709,000.00 6 709,000.00 

การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและการคุ้มครองทาง
สังคม 

28 6,633,900.50 28 6,633,900.50 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2 122,006.60 2 122,006.60 

การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการ 

7 788,979.25 7 788,979.25 

รวม 46 12,339,186.35 46 12,339,186.35 
 
 



รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 
 

  

ยุทธ 
ศาสตร์ 

โครงการ 
แหล่งที ่
มางบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนิน 
งาน 

1 การพัฒนาด้านการ
พัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุง 
ซ่อมแซมถนน
ลูกรังในเขต
พื้นที่เทศบาล
ต าบลบางสน 

รายได้
จัดเก็บ
เอง 

500,000.00 80,000.00 ร้าน เอส พี 
กรุ๊ป 

03/02/2557 1 

          15,515.00 หจก. ปะทิว
ค้าวัสดุ
ก่อสร้าง 

30/09/2557 1 

          86,200.00 หจก. ปะทิว
ค้าวัสดุ
ก่อสร้าง 

13/08/2557 30 

          64,500.00 หจก. ปะทิว
ค้าวัสดุ
ก่อสร้าง 

04/08/2557 30 

          43,900.00 หจก. ปะทิว
ค้าวัสดุ
ก่อสร้าง 

04/08/2557 30 

          12,300.00 หจก. ปะทิว
ค้าวัสดุ
ก่อสร้าง 

04/08/2557 30 

          41,100.00 หจก. ปะทิว
ค้าวัสดุ
ก่อสร้าง 

20/08/2557 30 

          86,400.00 หจก. ปะทิว
ค้าวัสดุ
ก่อสร้าง 

09/09/2557 30 

     70,085.00 หจก. ปะทิว
ค้าวัสดุ
ก่อสร้าง 

13/08/2557 30 

2 การพัฒนาด้านการ
พัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
สายคอกม้า-
ทุ่งเปูง หมู่ที่ 6 

รายได้
จัดเก็บ
เอง 

997,500.00 996,500.00 หจก.ชัยพร 24/07/2557 60 

 
 
 



  

ยุทธ 
ศาสตร์ 

โครงการ 
แหล่งที ่
มางบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนิน 
งาน 

3 การพัฒนาด้านการ
พัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

จัดซื้อรถ
กระเช้าไฟฟูา 

รายได้
จัดเก็บ
เอง 

2,600,000.00 2,588,800.00 บ.เจริญธ
นาธิปคาร์่ 
จ ากัด 

30/09/2557 30 

4 การพัฒนาด้านการ
พัฒนาด้านการ
จัดการน้ า 

ปรับปรุง 
ซ่อมแซม 
ระบบประปา
และท่อส่งน้ า 

รายได้
จัดเก็บ
เอง 

50,000.00 1,800.00 นางชุติกา  
หนูจันทร ์

02/04/2557 1 

          32,588.99 หจก. ปะทิว
ค้าวัสดุ
ก่อสร้าง 

06/02/2557 1 

          9,699.55 หจก. ปะทิว
ค้าวัสดุ
ก่อสร้าง 

30/06/2557 1 

          5,911.46 หจก. ปะทิว
ค้าวัสดุ
ก่อสร้าง 

10/08/2557 1 

5 การพัฒนาด้านการ
พัฒนาด้านการ
จัดการน้ า 

ขยายเขต
บริการประปา 

รายได้
จัดเก็บ
เอง 

100,000.00 35,500.00 นายจรัญ  
ถึงถิ่น 

14/08/2557 30 

          31,600.00 นายจรัญ  
ถึงถิ่น 

14/08/2557 30 

6 การพัฒนาด้านการ
พัฒนาด้านการ
จัดการน้ า 

จัดหาถังน้ า
กลาง 

รายได้
จัดเก็บ
เอง 

66,000.00 66,600.00 หจก. ปะทิว
ค้าวัสดุ
ก่อสร้าง 

12/11/2557 1 

7 การพัฒนาด้านการ
พัฒนาด้านการ
จัดการน้ า 

จัดหาแหล่งน้ า
ผลิตน้ าประปา 

รายได้
จัดเก็บ
เอง 

300,000.00 20,737.14 การประปา 
สาขาท่า
แซะ 

01/10/2556 360 

     61,001.93 การประปา 
สาขาท่า
แซะ 

12/12/2556 360 

     32,464.44 การประปา 
สาขาท่า
แซะ 

01/10/2556 360 

 
 



  

ยุทธ 
ศาสตร์ 

โครงการ 
แหล่งที ่
มางบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนิน 
งาน 

     147,029.24 การประปา 
สาขาท่า
แซะ 

30/04/2557 360 

     38,767.25 การประปา 
สาขาท่า
แซะ 

28/03/2557 360 

8 การพัฒนาด้าน
การพัฒนาด้าน
การจัดการน้ า 

ปรับปรุง 
ซ่อมแซมฝาย
กั้นน้ า 

รายได้
จัดเก็บ
เอง 

35,300.00 21,700.00 นายสมจิตร  
ปานพ่่ม
เรียง 

02/04/2557 30 

          13,600.00 นายเสน่ 
วิสัยจร 

22/09/2557 30 

9 การพัฒนาด้าน
การพัฒนาด้าน
การจัดการน้ า 

ขุดลอกคลอง 
ฝายส่งน้ า 
แม่น้ า คลอง 

รายได้
จัดเก็บ
เอง 

190,000.00 95,000.00 หจก.สะพลี 
ฟาร์ม 

16/09/2557 30 

          95,000.00 หจก.สะพลี 
ฟาร์ม 

02/09/2557 30 

10 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
การคุ้มครองทาง
สังคม 

สนับสนุนเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ 

เงิน
อุดหนุน
เฉพาะ
กิจ 

3,700,000.00 3,700,000.00 เทศบาล
ต าบลบาง
สน 

01/10/2556 1 

11 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
การคุ้มครองทาง
สังคม 

สนับสนุนเบี้ย
ยังชีพคน
พิการ 

เงิน
อุดหนุน
เฉพาะ
กิจ 

285,000.00 285,000.00 เทศบาล
ต าบลบาง
สน 

01/10/2556 1 

12 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
การคุ้มครองทาง
สังคม 

สนับสนุนเบี้ย
ยังชีพผู้ปุวย
เอดส ์

เงิน
อุดหนุน
จาก
รัฐบาล
จัดเก็บ
และ
จัดสรร
ให ้

36,000.00 36,000.00 เทศบาล
ต าบลบาง
สน 

01/10/2556 0 

 
 
 



  

ยุทธ 
ศาสตร์ 

โครงการ 
แหล่งที ่
มางบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนิน 
งาน 

13 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
การคุ้มครองทาง
สังคม 

การจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์
บรรเทาสา
ธารณภัย 

รายได้
จัดเก็บ
เอง 

30,000.00 18,090.00 ร้านดิตต้า 08/05/2557 7 

14 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
การคุ้มครองทาง
สังคม 

ตั้งจุดตรวจ
หรือจุดบริการ
ประชาชนช่วง
เทศกาลส าคัญ 

รายได้
จัดเก็บ
เอง 

30,000.00 3,000.00 นางสาว
ประกอบ 
โปช ี

24/12/2556 3 

          400.00 นางขุติการ  
หนูจันทร ์

17/01/2557 0 

          4,000.00 นายธีรยุทธ  
ปิลวาสน ์

27/12/2556 7 

          8,400.00 นางสุภาพ  
นันทะโก 

27/12/2556 7 

          2,000.00 นางสาว
ประกอบ 
โปช ี

08/04/2557 15 

          10,570.00 นางสุภาพ  
นันทะโก 

09/04/2557 15 

          1,626.00 นางชุติกา  
หนูจันทร ์

25/04/2557 1 

15 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
การคุ้มครองทาง
สังคม 

แข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด 

รายได้
จัดเก็บ
เอง 

50,000.00 4,000.00 นางสมออย  
ตะเภาน้อย 

24/10/2556 7 

     3,943.00 นายธีรยุทธ  
ปิลวาสน ์

24/10/2556 7 

     12,000.00 ร้าน อาร์ 
แอนด์ บี 
สปอร์ต 
แอนด์ 
เซอวิส 

21/10/2556 7 

 



  

ยุทธ 
ศาสตร์ 

โครงการ 
แหล่งที ่
มางบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนิน 
งาน 

     3,200.00 ร้านเหน่ง
โฆษณา 

24/10/2556 1 

     25,000.00 นายกฤตัชญ ์ 
รัตนพันธ ์

25/10/2556 1 

     1,857.00 นางสุภาพ  
นันทะโก 

25/10/2556 2 

16 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
การคุ้มครองทาง
สังคม 

อุดหนุน อสม.
ตามโครงการ
พัฒนางาน
สาธารณสุข
มูลฐาน
หมู่บ้าน 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

105,000.00 105,000.00 เทศบาล
ต าบลบาง
สน 

01/05/2557 0 

17 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
การคุ้มครองทาง
สังคม 

ฉีดวัคซีนโรค
พิษสุนัขบ้าน
และยา
คุมก าเนิด 

รายได้
จัดเก็บ
เอง 

70,000.00 66,850.00 นายอ านาจ  
ชาญนคร 

09/05/2557 15 

18 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
การคุ้มครองทาง
สังคม 

สมทบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบล 

รายได้
จัดเก็บ
เอง 

100,000.00 100,000.00 นายกฤตัชญ ์ 
รัตนพันธ ์

30/09/2557 7 

19 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
การคุ้มครองทาง
สังคม 

สนับสนุน
อาหารเสริม 
(นม)ส าหรับ
เด็กเล็กและ
นักเรียน 

เงิน
อุดหนุน
จาก
รัฐบาล
จัดเก็บ
และ
จัดสรร
ให ้

509,397.91 13,355.55 ศพด.บ้าน
ดอน
ตะเคียน 
ศพด.บ้าน
คอกม้า 

31/10/2556 0 

     15,334.15 ศพด.บ้าน
ดอน
ตะเคียน 
ศพด.บ้าน
คอกม้า 

31/10/2556 0 

     15,334.15 ศพด.บ้าน
ดอน
ตะเคียน 
ศพด.บ้าน
คอกม้า 

31/10/2556 0 

 



  

ยุทธ 
ศาสตร์ 

โครงการ 
แหล่งที ่
มางบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนิน 
งาน 

     13,850.20 ศพด.บ้าน
ดอน
ตะเคียน 
ศพด.บ้าน
คอกม้า 

31/10/2556 0 

     37,593.40 ศพด.บ้าน
ดอน
ตะเคียน 
ศพด.บ้าน
คอกม้า 

31/10/2556 0 

     15,334.15 ศพด.บ้าน
ดอน
ตะเคียน 
ศพด.บ้าน
คอกม้า 

03/07/2557 0 

     9,368.35 ศพด.บ้าน
ดอน
ตะเคียน 
ศพด.บ้าน
คอกม้า 

14/05/2556 0 

     26,216.45 ศพด.บ้าน
ดอน
ตะเคียน 
ศพด.บ้าน
คอกม้า  

09/05/2557 0 

     27,422.85 โรงเรียน
บ้านดอน
ตะเคียน 
โรงเรียน
บ้านคอกม้า 
โรงเรียนวัด
ดอนกุฎ ี

12/12/2556 0 

     23,505.30 โรงเรียน
บ้านดอน
ตะเคียน 
โรงเรียน
บ้านคอกม้า 
โรงเรียนวัด 

17/01/2557 0 

 



  

ยุทธ 
ศาสตร์ 

โครงการ 
แหล่งที ่
มางบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนิน 
งาน 

     23,505.30 โรงเรียน
บ้านดอน
ตะเคียน 
โรงเรียน
บ้านคอกม้า 
โรงเรียนวัด
ดอนกุฎ ี

06/02/2557 0 

     24,811.15 โรงเรียน
บ้านดอน
ตะเคียน 
โรงเรียน
บ้านคอกม้า 
โรงเรียนวัด
ดอนกุ่ฎ ี

07/03/2557 0 

     97,625.10 โรงเรียน
บ้านดอน
ตะเคียน 
โรงเรียน
บ้านคอกม้า 
โรงเรียนวัด
ดอนกุฎ ี

08/04/2557 0 

     37,124.36 โรงเรียน
บ้านดอน
ตะเคียน 
โรงเรียน
บ้านคอกม้า 
โรงเรียนวัด
ดอนกุฎ ี

03/07/2557 0 

     22,753.64 โรงเรียน
บ้านดอน
ตะเคียน 
โรงเรียน
บ้านคอกม้า 
โรงเรียนวัด
ดอนกุฎ ี

05/09/2557 0 

 
 
 



  

ยุทธ 
ศาสตร์ 

โครงการ 
แหล่งที ่
มางบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนิน 
งาน 

     70,697.40 โรงเรียน
บ้านดอน
ตะเคียน 
โรงเรียน
บ้านคกม้า 
โรงเรียนวัด
ดอนกุฎ ี

30/09/2557 0 

20 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
การคุ้มครองทาง
สังคม 

สนับสนุนวัสดุ
การศึกษาและ
สื่อการเรียน
การสอน
ส าหรับศูนย์
เด็กเล็ก 

รายได้
จัดเก็บ
เอง 

110,000.00 110,000.00 ร้าน
กาญจนา
ครุภัณฑ ์

21/08/2557 30 

21 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
การคุ้มครองทาง
สังคม 

พัฒนา
ศักยภาพ
ผู้ดูแลเด็กของ
ศูนย์พัฒนา
เด็ก 

รายได้
จัดเก็บ
เอง 

10,000.00 5,000.00 นางประภา
ศิร ิ อามา
นนท์ 

17/01/2557 3 

22 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
การคุ้มครองทาง
สังคม 

กิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาต ิ

รายได้
จัดเก็บ
เอง 

130,000.00 10,000.00 นายกฤตัชญ ์ 
รัตนพันธ ์

13/01/2557 7 

     15,000.00 นางสุภาพ  
นันทะโก 

07/01/2557 7 

     8,550.00 นายธีรยุทธ  
ปิลวาสน ์

06/01/2557 7 

     2,651.00 นางสมออย  
ตะเภาน้อย 

06/01/2557 7 

     15,000.00 นางสาว
นิศรา  
โลหะจีรัง 

06/01/2557 7 

     12,000.00 นายศักดิ์
ชาย  พยัญ
ตา 

06/01/2557 5 

     4,400.00 ร้านเหน่ง
โฆษณา 

27/12/2556 7 

 
 
 



  

ยุทธ 
ศาสตร์ 

โครงการ 
แหล่งที ่
มางบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนิน 
งาน 

     8,600.00 นางสาว
ประกอบ  
โปช ี

06/01/2557 5 

     50,000.00 ร้านเจ เจ 
มาร์เก็ตติ้ง 

06/01/2557 7 

23 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
การคุ้มครองทาง
สังคม 

สนับสนุน
โครงการ
อาหาร
กลางวัน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

364,000.00 196,000.00 ศพด.บ้าน
ดอน
ตะเคียน 

01/11/2556 280 

          168,000.00 ศพด.บ้าน
คอกม้า 

01/11/2556 280 

24 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
การคุ้มครองทาง
สังคม 

ปรับปรุง 
ซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

รายได้
จัดเก็บ
เอง 

172,000.00 89,200.00 ร้านเพชร
อลูมิเนียม 

23/07/2557 60 

25 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
การคุ้มครองทาง
สังคม 

อุดหนุน
โรงเรียนบ้าน
ดอนตะเคียน
ตามโครงการ
อาหาร
กลางวัน
ส าหรับ
นักเรียน 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

432,000.00 432,000.00 โรงเรียน
บ้านดอน
ตะเคียน 

01/11/2556 200 

26 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
การคุ้มครองทาง
สังคม 

อุดหนุน
โรงเรียนวัด
ดอนกุฎีตาม
โครงการ
อาหาร
กลางวัน
ส าหรับ
นักเรียน 

เงิน
อุดหนุน
จาก
รัฐบาล
จัดเก็บ
และ
จัดสรร
ให ้

96,000.00 76,000.00 โรงเรียนวัด
ดอนกุฎ ี

01/11/2556 200 

 
 
 
 



  

ยุทธ 
ศาสตร์ 

โครงการ 
แหล่งที ่
มางบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนิน 
งาน 

27 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
การคุ้มครองทาง
สังคม 

อุดหนุน
โรงเรียนบ้าน
คอกม้าตาม
โครงการ
อาหาร
กลางวัน
ส าหรับ
นักเรียน 

เงิน
อุดหนุน
จาก
รัฐบาล
จัดเก็บ
และ
จัดสรร
ให ้

296,000.00 272,000.00 โรงเรียน
บ้านคอกม้า 

01/11/2556 200 

28 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
การคุ้มครองทาง
สังคม 

อุดหนุน
โรงเรียนบ้าน
ดอนตะเคียน
ตามโครงการ
พัฒนา
คุณธรรมและ
จริยธรรม
นักเรียน 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

65,000.00 65,000.00 โรงเรียน
บ้านดอน
ตะเคียน 

28/11/2556 7 

29 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
การคุ้มครองทาง
สังคม 

อุดหนุนอ าเภอ
ปะทิวตาม
โครงการจัด
กิจกรรมงาน
เทิดพระเกียรติ
เสด็จในกรมฯ
และงาน
กาชาด 

รายได้
จัดเก็บ
เอง 

10,000.00 10,000.00 ที่ว่าการ
อ าเภอปะ
ทิว 

29/11/2556 0 

30 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
การคุ้มครองทาง
สังคม 

อุดหนุนอ าเภอ
ปะทิวตาม
โครงการจัด
กิจกรรมงาน
รัฐพิธ ี

รายได้
จัดเก็บ
เอง 

20,000.00 20,000.00 ที่ว่าการ
อ าเภอปะ
ทิว 

29/11/2556 0 

31 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
การคุ้มครองทาง
สังคม 

กิจกรรมวันพ่อ
แห่งชาติ 

รายได้
จัดเก็บ
เอง 

25,000.00 3,168.00 นายนิรันดร์ 
โกฎเพชร 

21/11/2556 7 

     3,500.00 นายเรณ ู 
ถึงถิ่น 

02/12/2556 3 

          10,000.00 นายศักดิ์
ชาย พยัญ
ตา 

29/11/2556 7 

 
 
 



  

ยุทธ 
ศาสตร์ 

โครงการ 
แหล่งที ่
มางบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนิน 
งาน 

     1,300.00 นางชุติกา  
หนูจันทร ์

12/12/2556 1 

     2,600.00 นางชนิตา  
น้อยมาล ี

24/12/2556 1 

     4,432.00 นางสมออย  
ตะเภาน้อย 

24/12/2556 1 

32 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
การคุ้มครองทาง
สังคม 

กิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ 

รายได้
จัดเก็บ
เอง 

25,000.00 2,016.00 นายนิรันดร์ 
โกฎเพชร 

06/08/2557 7 

     14,400.00 ร้าน
กาญจนา
ครุภัณฑ ์

06/08/2557 7 

     6,500.00 นางชุติกา  
หนูจันทร ์

06/08/2557 7 

     1,200.00 นางสาว
ประกอบ 
โปช ี

07/08/2557 7 

33 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
การคุ้มครองทาง
สังคม 

ร่วมกิจกรรม
วันปิยมหาราช 

รายได้
จัดเก็บ
เอง 

1,000.00 1,000.00 นายกิติพล  
รชตะวณิช 

23/10/2556 1 

34 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
การคุ้มครองทาง
สังคม 

งานประเพณี
สงกรานต ์

รายได้
จัดเก็บ
เอง 

70,000.00 18,000.00 น.ส.วิลาวร
รณ  ทับ
เคลียว 

09/04/2557 7 

     9,000.00 นางสมออย  
ตะเภาน้อย 

09/04/2557 7 

     3,978.00 นางชุติกา  
หนูจันทร ์

09/04/2557 7 

     20,300.00 นางสุภาพ  
นันทะโก 

09/04/2557 7 

     11,250.00 น.ส.
ประกอบ 
โปช ี

09/04/2557 7 

 
 



  

ยุทธ 
ศาสตร์ 

โครงการ 
แหล่งที ่
มางบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนิน 
งาน 

     7,472.00 นายกฤตัชญ ์ 
รัตนพันธ ์

25/04/2557 1 

35 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
การคุ้มครองทาง
สังคม 

งานประเพณี
สลากกาพัฒน์ 

รายได้
จัดเก็บ
เอง 

40,000.00 10,576.00 นางสมออย   
ตะเภาน้อย 

05/06/2557 7 

          12,000.00 นางสมออย  
ตะเภาน้อย 

01/05/2557 7 

          9,800.00 นางสาว
ประกอบ  
โปช ี

01/05/2557 7 

          7,624.00 นาง
ศิริวรรณ  
อามานนท์ 

30/06/2557 1 

36 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
การคุ้มครองทาง
สังคม 

งานประเพณี
ลอยกระทง 

รายได้
จัดเก็บ
เอง 

250,000.00 22,264.00 นาง
ประกอบ  
โปช ี

13/11/2556 7 

          2,152.00 ร้านเหน่ง
โฆษณา 

08/11/2556 7 

          3,000.00 นายมณ ี ถึง
ถิ่น 

08/11/2556 7 

37 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
การคุ้มครองทาง
สังคม 

งานประเพณี
แห่เทียน
พรรษา 

รายได้
จัดเก็บ
เอง 

30,000.00 5,700.00 นายธีรยุทธ  
ปิลวาสน ์

04/07/2557 7 

          6,500.00 นางชุติกา  
หนูจันทร ์

07/08/2557 1 

38 การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

เทศกาลแหล่ง
ท่องเที่ยวดู
เหยี่ยวอพยพ
เขาดินสอ 

รายได้
จัดเก็บ
เอง 

100,000.00 20,340.00 นายนิรันดร ์ 
โกฎเพชร 

07/11/2556 1 

     4,560.00 นายสมชาย  
จินดาพงษ ์

07/11/2556 1 

 
 



  

ยุทธ 
ศาสตร์ 

โครงการ 
แหล่งที ่
มางบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนิน 
งาน 

     4,500.00 นางสุภาพ  
นันทโก 

18/10/2556 7 

     6,995.00 นายธีรยุทธ  
ปิลวาสน ์

21/10/2556 7 

     3,550.00 นางชุติกา  
หนุจันทร ์

21/10/2556 7 

     12,100.00 น.ส.พัชนี
รัตน ์ 
สุนทรพหงษ์ 

18/10/2556 7 

     9,500.00 นายพร
ภิรมย ์ ชูชีพ 

18/10/2556 7 

     22,600.00 นายกฤตัชญ ์ 
รัตนพันธ ์

25/10/2556 1 

     4,500.00 นางสุภาพ  
นันทะโก 

28/10/2556 2 

     6,995.00 นายธียุทธ 
ปิลวาสน ์

28/10/2556 1 

     4,360.00 นางชุติกา  
หนูจันทร ์

28/10/2556 1 

39 การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรม
พัฒนาสัญจร 

รายได้
จัดเก็บ
เอง 

30,000.00 4,633.10 หจก.ปะทิว
วัสดุ
ก่อสร้าง 

02/09/2557 7 

          1,988.50 หจก.สวีปิ
ยะแก๊ส-
น้ ามัน(สาขา
2) 

16/09/2557 1 

          15,385.00 นายธีรยุทธ  
ปิลวาสน ์

30/09/2557 1 

40 การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

ค่าใช้จ่ายใน
การ
ด าเนินการ
เลือกตั้ง 

รายได้
จัดเก็บ
เอง 

300,000.00 3,387.00 นางชุติกา  
หนูจันทร ์

10/02/2557 3 

     3,900.00 นางขุติการ  
หนูจันทร ์

10/02/2557 1 

 
 
 



  

ยุทธ 
ศาสตร์ 

โครงการ 
แหล่งที ่
มางบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนิน 
งาน 

     63,000.00 นางอารีย์  
รัตนเทพี 

20/01/2557 5 

     95,800.00 นายกฤตัชญ ์ 
รัตนพันธ ์

28/02/2557 3 

     9,951.00 บริษัท คง
ค า (666) 
พาณิชย์ 
จ ากัด 

20/01/2557 5 

     9,000.00 นายบุญโชต ิ 
ศรีพูล 

13/02/2557 7 

     21,389.30 ร้านนัทวงศ์ 
เทรดดิ้ง 

13/02/2557 7 

     1,112.00 นางมาลิน ี 
วัฒน
บุรินทร์กุล 

11/03/2557 3 

     3,600.00 นาย
วัชรินทร์  
สุวพิศ 

11/03/2557 3 

     1,860.00 นางสมจิตร  
หะรังษ ี

26/02/2557 3 

     5,662.50 โรงพิมพ์
อาสารักษา
ดินแดน 
กรมการ
ปกครอง 

19/02/2557 7 

     600.00 นางชุติกา  
หนูจันทร ์

26/02/2557 0 

     9,580.00 นางสาว
จีรวรรณ  
เลขะจิตร 

19/02/2557 7 

     18,720.00 นางสุภาพ  
นันทะโก 

01/03/2557 3 

     36,000.00 กรรมการ
การเลือกตั้ง 

11/03/2557 3 

 



  

ยุทธ 
ศาสตร์ 

โครงการ 
แหล่งที ่
มางบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนิน 
งาน 

     3,040.00 นายพิศ  กูล
เกื้อ 

18/03/2557 3 

     13,398.20 นางสมทรง  
ปานผ้่มี
ทรัพย ์

08/04/2557 1 

41 การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

อุดหนุน อบต.
สะพลี
โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพ
สถานท่ีกลาง
ส าหรับเป็น
ศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อจัด
จ้างของหน่วย
บริหาร
ราชการส่วน
ท้องถิ่น 

รายได้
จัดเก็บ
เอง 

20,000.00 20,000.00 องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลสะพล ี

28/11/2556 0 

42 การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

ปรับปรุง 
ซ่อมแซม
อาคาร
ส านักงาน
เทศบาล 

รายได้
จัดเก็บ
เอง 

40,000.00 38,000.00 ร้านม่าน
สวยดีไซน ์

23/07/2557 30 

43 การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

ปรับปรุง 
ซ่อมแซม 
รถยนต์
ส่วนกลาง 

รายได้
จัดเก็บ
เอง 

20,000.00 3,103.00 ร้าน ธ 
มั่นคง แบ
ตเตอร ี

10/02/2557 1 

     2,969.25 บ. อีซูซุสุพร
ภัณฑ์ชุมพร 
จ ากัด 

30/06/2557 1 

     2,700.00 ร้าน ธ 
มั่นคง แบ
ตเตอร ี

20/08/2557 1 

44 การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการ
อบรมสัมมนา
เพิ่มเติม
ความรู้ของ
ผู้บริหาร ส.ท 

รายได้
จัดเก็บ
เอง 

100,000.00 3,000.00 นาง
ศิริวรรณ  
อามานนท์ 

28/03/2557 3 



 

  

ยุทธ 
ศาสตร์ 

โครงการ 
แหล่งที ่
มางบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนิน 
งาน 

     3,900.00 นางสุภาภิศ  
สุขม่วง 

28/03/2557 3 

     3,500.00 นางปาริ
ชาติ  วัฒนา
นิล 

28/03/2557 3 

     3,436.00 นายกฤตัชญ ์ 
รัตนพันธ ์

10/02/2557 3 

     1,200.00 นายกฤตัชญ ์ 
รัตนพันธ ์

24/12/2556 3 

     1,200.00 นางสาว
ศิริวรรณ  
อามานนท์ 

24/12/2556 3 

     2,750.00 นายสมพร  
จันทร์วิเชียร 

19/12/2556 3 

     2,750.00 นางสาวปา
วิน ี ตะเภา
น้อย 

19/12/2556 3 

     23,500.00 นายกิติพล  
รชตะวณิชย ์

11/10/2556 3 

     11,000.00 นางสาวปา
วิน ี ตะเภา
น้อย 

04/12/2556 1 

     1,000.00 นางสาว
ศิริวรรณ  
อามานนท์ 

24/04/2557 1 

     5,200.00 นาง
ศิริวรรณ  
อามานนท์ 

24/04/2557 1 

     2,760.00 นางประภา
ศิร ิ อามา
นนท์ 

10/02/2557 1 

     3,436.00 นายกฤตัชญ ์ 
รัตนพันธ ์

10/02/2557 1 

     1,200.00 นายกฤตัชญ ์ 
รัตนพันธ ์

24/12/2556 3 



  

ยุทธ 
ศาสตร์ 

โครงการ 
แหล่งที ่
มางบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนิน 
งาน 

     1,200.00 นางสาว
ศิริวรรณ  
อามานนท์ 

24/12/2556 3 

     2,750.00 นายสมพร  
จันทร์วิเชียร 

19/12/2556 3 

     2,750.00 นางสาวปา
วิน ี ตะเภา
น้อย 

19/12/2556 3 

     23,500.00 นายกิติพล  
รชตะวณิชย ์

11/10/2556 3 

     11,000.00 นางสาวปา
วิน ี ตะเภา
น้อย 

04/12/2556 1 

     1,000.00 นางสาว
ศิริวรรณ  
อามานนท์ 

24/04/2557 1 

     5,200.00 นาง
ศิริวรรณ  
อามานนท์ 

24/04/2557 1 

     2,760.00 นางประภา
ศิร ิ อามา
นนท์ 

10/02/2557 1 

     3,436.00 นายกฤตัชญ ์ 
รัตนพันธ ์

10/02/2557 1 

     3,600.00 นาง
ศิริวรรณ  
อามานนท์ 

06/02/2557 1 

     5,000.00 นางจินตนา  
ปูอมแดง 

17/01/2557 1 

     3,504.00 นางปาริ
ชาติ  วัฒนา
นิล 

27/05/2557 1 

     1,000.00 ส านักงาน
ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่น
ชุมพร 

05/06/2557 1 



  

ยุทธ 
ศาสตร์ 

โครงการ 
แหล่งที ่
มางบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนิน 
งาน 

     4,090.00 นางสุภาภิศ  
สุขม่วง 

09/07/2557 1 

     1,835.00 นางชุติกา  
หนูจันทร ์

30/09/2557 1 

     1,795.00 นางสาว
อังคณา
วรรณ  สัง
ขมรรทร 

30/09/2557 1 

     7,600.00 นางสาว
อังคณา
วรรณ  สัง
ขมรรทร 

25/08/2557 1 

     2,300.00 นาย
ประวิตร  
พ่่มสุวรรณ 

21/08/2557 1 

45 การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์และ
ครุภัณฑ์
ส าหรับ
ปฏิบัติงาน 

รายได้
จัดเก็บ
เอง 

1,450,000.00 12,446.00 ร้าน
กาญจนา
ครุภัณฑ ์

06/02/2557 1 

     2,280.00 โรงพิมพ์ตั้ง
เจริญ 

21/05/2557 1 

     20,120.00 หสม.อาร์ 
เอส ที 
สเตช่ัน 

21/05/2557 1 

     6,751.00 ร้าน
กาญจนา
ครุภัณฑ ์

09/06/2557 1 

     12,000.00 โรงพิมพ์
อาสารักษา
ดินแดน 

09/06/2557 1 

     6,420.00 ร้านอักษร
ศิลป์โฆษณา 

21/07/2557 1 

     8,200.00 นางสาวสุรี
รัตน ์ แอบ
กลิ่นจันทร ์

30/09/2557 1 



 
 
 

  

ยุทธ 
ศาสตร์ 

โครงการ 
แหล่งที ่
มางบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนิน 
งาน 

     13,500.00 บ.ดาต้า โอ
เอ เซอร์วิส 

30/09/2557 1 

     14,610.00 ร้าน
กาญจนา
ครุภัณฑ ์

30/09/2557 1 

     11,235.00 บ.คงค า 
(666) 
พาณิชย์ 
จ ากัด 

30/09/2557 1 

     21,230.00 ร้านพีซี รี
เฟรช 

30/09/2557 1 

     5,457.00 หจก. เอส 
ที เซอร์วิส 
ชุมพร 

24/09/2557 2 

     15,580.00 หสม.อาร์ 
เอส ที 
สเตช่ัน 

17/09/2557 1 

     25,470.00 บ.เสียงโต
เกี่ยว จ ากัด 

23/07/2557 2 

     95,980.00 หจก.ทรัพย์
จินดา
เฟอร์นิเจอร ์

23/07/2557 2 

     3,390.00 หจก.ทรัพย์
จินดา
เฟอร์นิเจอร ์

23/07/2557 2 

     8,352.00 นายนิรันดร ์ 
โกฏเพชร 

20/08/2557 2 

     3,270.00 นางชุติกา  
หนูจันทร ์

05/09/2557 1 

     20,000.00 หจก.ทรัพย์
จินดา
เฟอร์นิเจอร ์

05/09/2557 2 



 
รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2557 

เทศบางสนต าบลบางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ า 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

จ า 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

จ า 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

จ า 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

จ า 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจชุมชน 

5 160,000.00 2 45,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

การพัฒนาด้านการ
พัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

71 14,420,000.00 3 4,097,500.00 3 4,085,300.00 3 4,085,300.00 3 4,085,300.00 

การพัฒนาด้านการ
พัฒนาด้านการ
จัดการน้ า 

14 2,070,000.00 6 741,300.00 6 709,000.00 6 709,000.00 6 709,000.00 

การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
การคุ้มครองทาง
สังคม 

64 8,467,397.91 31 7,111,397.91 28 6,633,900.50 28 6,633,900.50 28 6,633,900.50 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

12 570,000.00 5 150,000.00 2 122,006.60 2 122,006.60 2 122,006.60 

การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

26 1,870,000.00 13 2,130,000.00 7 788,979.25 7 788,979.25 7 788,979.25 

 

  

ยุทธ 
ศาสตร์ 

โครงการ 
แหล่งที ่
มางบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนิน 
งาน 

46 การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

ค่าจ้างท่ี
ปรึกษาเพื่อ
ศึกษา วิจัย 
ประเมินผล 
พัฒนาระบบ
ต่าง ๆ 
ค่าใช้จ่ายใน
การวิจัยเชิง
ส ารวจความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ
ของเทศบาล
ต าบลบางสน 

รายได้
จัดเก็บ
เอง 

20,000.00 16,560.00 สถาบัน
เทคโนโลยี
พระจอม
เกล้าเจ้าคุณ
ทหาร
ลาดกระบัง 
วิทยาเขต
ชุมพร 
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แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการเปรียบเทียบตามข้ันตอน 

เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 
 
 
 

แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการเปรียบเทียบตามขั้นตอน 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 
 

 
 



ช. ผลการด าเนินงาน 
     เทศบาลต าบลบางสน ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2557 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับ
ความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการ
ต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการ
ด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้อปท. ใส่ข้อมูลผลการด าเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผล
การส ารวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านอ่ืน ๆ      
 

ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน 
 

            
 

                                         
 

            
 

 



               
 
 

ด้านการจัดการน้ า 
 

               
 
 

             
 
 
 
 
 
 



ด้านคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม 
 

            
 

               
 

                
 

                
 



ด้านคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม 

              
 

              
 

               
 

                
 



 
ด้านคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม 

 

                      

 

                 
 

                  
 

                   
 



ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

            
 

             
 

                 
 

                   
 



ด้านการบริหารจัดการ 
 

                 
 

                  
 

                  
 

                   
 
          



 
 

  ทั้งนี้  หากประชาชนท่านใด หรือหน่วยงาน ราชการต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมี
ความประสงค์ จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการบริหารงานของ เทศบาลต าบลบางสน 
สามารถเสนอ ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้โดยตรง  ณ  ที่ท าการเทศบาลต าบลบางสน   หมู่ที่ 3 ต าบลบางสน  
อ าเภอปะทิว  หรือผ่านทางเว็บไซต์  www.bangson.go.th หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 -77591003 
ต่อ 101 หรือทางโทรสาร  0 – 77591003 ต่อ 107   ทั้งนี้  เพื่อที่ เทศบาลต าบลบางสน จักได้พิจารณาน า มา
เป็นแนวทาง ในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี
ระยะต่อไป 

 
จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

                                                               
      ประกาศ    ณ    วันที ่     23  ธันวาคม    พ.ศ. 2557 

 
 
 
 
              (ลงชื่อ) 

................................................. 
             (นายประวิตร  พุ่มสุวรรณ) 

             นายกเทศมนตรีต าบลบางสน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 


