
 

 

 

 
ประกาศเทศบาลตําบลบางสน 

เรื่อง  การใชแผนการดําเนินงานของ 
เทศบาลตําบลบางสน 

............................................................... 

 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
พ.ศ. 2548  อาศัยอํานาจตามความในขอ  26,27 ไดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดทําแผนการ
ดําเนินงาน  น้ัน 

 เพ่ือใหการจัดทําแผนดําเนินงาน  ของเทศบาลตําบลบางสนเปนไปดวยความเรียบรอย  มี
ประสิทธิภาพ  และเกิดผลสัมฤทธิ์อยางแทจริง  อาศัยอํานาจตามความในขอ  26 (2) แหงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2548  คณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่นไดพิจารณารางแผนการดําเนินงาน  แลวเสนอผูบริหารทองถิ่นประกาศเปนแผนการ
ดําเนินงาน 

 เทศบาลตําบลบางสน  อาศัยอํานาจตามความในขอ  26 (2)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2548  จึงขอประกาศการใชแผนการ
ดําเนินงาน ประจําป  พ.ศ. 2554 

 จึงขอประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

     ประกาศ  ณ  วันที่  26  เดือน  ตุลาคม  2553 

                                                                                                     
         (นายอํานาจ  ทองหญีต) 
       นายกเทศมนตรีตําบลบางสน   



จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ คิดเปนรอยละของ
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด

1.ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานเศรษฐกิจชุมชน
  1.1  แนวทาง  สงเสริมอาชีพและการเพิ่มรายไดใหแก 0 0 0 0
         ประชาชน

รวม 0 0 0 0

3

ยุทธศาสตร / แนวทางการพัฒนา จํานวนงบประมาณ หนวยดําเนินการ

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2554

เทศบาลตําบลบางสน



จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ คิดเปนรอยละของ
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด

2.ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการเมืองและชุมชน
  2.1  แนวทาง  กอสรางปรับปรุงรักษาถนน  สะพาน 2 2.5 1,410,500 12.6 กองชาง
         ทางระบายน้ํา
  2.2 แนวทาง ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ติดตั้งไฟฟา 1 1.25 95,000                     0.85 กองชาง
        และเพิ่มแกระแสไฟฟา

รวม 3 3.75 1,505,500 13.45

4
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2554
เทศบาลตําบลบางสน

ยุทธศาสตร / แนวทางการพัฒนา จํานวนงบประมาณ หนวยดําเนินการ



ยุทธศาสตร / แนวทางการพัฒนา จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ คิดเปนรอยละของ
จํานวนงบประมาณ หนวยดําเนินการ

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด
3.ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการจัดการน้ํา
  3.1  แนวทาง  กอสรางปรับปรุง  บํารุงรักษาแหลงน้ํา 10 12.5 1,684,900 15.03 กองชาง
         เพื่อการอุปโภค  บริโภค  และน้ําเพื่อการเกษตร
         ขุดสระน้ํา  บอน้ําตื่น  บอบาดาล  และขุดลอกแหลงน้ํา

รวม 10 12.5 1,684,900 15.03

5
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2554
เทศบาลตําบลบางสน



จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ คิดเปนรอยละของ
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด

4.ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานคุณภาพและการคุมครองทาง
   สังคม
  4.1  แนวทาง  เพิ่มการดูแล  เอาใจใสผูดอยโอกาสในสังคม 4 5 1,140,000 10.17 สํานักปลัดฯ
  4.2  แนวทาง  สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 8 10 280,000 2.5 สํานักปลัดฯ
         และปองกันเยาวชนจากภัยยาเสพติด
  4.3  แนวทาง  สงเสริมการมีสุขภาพดีถวนหนา  และ 9 11.25 976,600 8.71 สํานักปลัดฯ
         การเขาถึงบริการดานสาธารณะสุขของประชาชน
  4.4  แนวทาง  สงเสริมการศึกษา  และวิถีชุมชนใกลชิด 11 13.75 575,000 5.13 สํานักปลัดฯ
         ศาสนาและประเพณีทองถิ่น

รวม 32 40 2,971,600 26.51

ยุทธศาสตร / แนวทางการพัฒนา จํานวนงบประมาณ หนวยดําเนินการ

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2554

เทศบาลตําบลบางสน
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จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ คิดเปนรอยละของ
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
   แวดลอม
  5.1  อนุรักษ  ฟนฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 1 1.25 30,000 0.26 สํานักปลัดฯ
  5.2  รักษาสภาพแวดลอมใหมีความสะอาด  เปนระเบียบ 0 0 0 0 สํานักปลัดฯ
         สวยงาม  ปราศจากมลพิษ

รวม 1 1.25 30,000 0.26

หนวยดําเนินการ

7

ยุทธศาสตร / แนวทางการพัฒนา จํานวนงบประมาณ

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2554

เทศบาลตําบลบางสน



จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ คิดเปนรอยละของ
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด

6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ
  6.1  แนวทาง  สงเสริมความเขาใจในบทบาท  อํานาจ 2 2.5 870,000 7.76 สํานักปลัดฯ
         หนาที่ของหนวยงานของรัฐ  และเจาหนาที่ของรัฐ
  6.2  แนวทาง  ประชาชนพึงพอใจในบริการของหนวย 23 28.75 2,809,820 25.07 สํานักปลัดฯ
         งานของรัฐ
  6.3  แนวทาง  สงเสริมความเขมแข็งขององคกรชุมชน 4 5 156,000 1.4 สํานักปลัดฯ
  6.4  แนวทาง  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีประสิทธิ 5 6.25 1,180,000 10.52 สํานักปลัดฯ
         ภาพในการปฏิบัติงาน  และเพิ่มประสิทธิภาพการจัด
         เก็บและพัฒนารายไดของ  อบต.

รวม 34 42.5 5,015,820 44.75
รวมทั้งสิ้น 80 100 11,207,820 100

ยุทธศาสตร / แนวทางการพัฒนา จํานวนงบประมาณ หนวยดําเนินการ

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2554

เทศบาลตําบลบางสน
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวย
ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการกอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแคป กอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแคปซีล 955,500 หมูที่ 5 กองชาง

ซีล  สายบานลาง  หมูที่  5 กวาง  4  เมตร  ยาว  700  เมตร  หรือผิว
ไ   

พ.ศ.2554
2.1  แนวทางการพัฒนา  กอสราง  ปรับปรุง  บํารุงรักษาถนน  สะพาน  ทางระบายน้ํา

พ.ศ.2553

10
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2554
เทศบาลตําบลบางสน

2.ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการเมืองและชุมชน

จราจรไมนอยกวา  2,800  ตารางเมตร



ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวย
ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ําคอนกรีต กอสรางฝาปดรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม 455,000 หมูที่  3 กองชาง

เสริมเหล็ก  หมูที่  3 เหล็ก  เลียบถนนสายดอนกุฎี-ดอนแตง
 ไ   

11
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2554
เทศบาลตําบลบางสน

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554

2.ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการเมืองและชุมชน
2.1  แนวทางการพัฒนา  กอสราง  ปรับปรุง  บํารุงรักษาถนน  สะพาน  ทางระบายน้ํา

กวาง  0.90  เมตร ยาวไมนอยกวา  620  เมตร



ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวย
ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 โครงการติดตั้งไฟฟาสาธารณะภายในเขต ติดตั้งไฟฟาสาธารณะพรอมอุปกรณควบคุม 95,000 พื้นที่ ทต. กองชาง

เทศบาลตําบลบางสน ภายในเขตเทศบาลตําบลบางสน  จํานวน

12
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

2.ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการเมืองและชุมชน
2.2 แนวทางการพัฒนา  ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ  ติดตั้งไฟฟา และเพิ่มกระแสไฟฟา

แผนดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2554
เทศบาลตําบลบางสน

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554

25  จุด



ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวย
ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 โครงการกอสรางฝายน้ําลนคลองหวยใหญ กอสรางฝายน้ําลนคลองหวยใหญ  โดยมีสัน 181,000 หมูที่  2 กองชาง

หมูที่  2 ฝายขนาดกวาง  4  เมตร  สงู 1.50  เมตร

13
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2554

3.ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการจัดการน้ํา
3.1  แนวทางการพัฒนา  กอสรางปรับปรุง  บํารุงรักษาแหลงน้ําเพื่ออุปโภคบริโภค  และน้ําเพื่อการเกษตร  ขุดสระน้ํา  บอน้ําตื้น  บอบาดาล  และขุดลอกแหลงน้ํา

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554

เทศบาลตําบลบางสน

ยาว  6  เมตร

5 โครงการกอสรางฝายน้ําลนคลองทาหลา กอสรางฝายน้ําลนคลองทาหลา โดยมีสัน 362,000 หมูที่  5 กองชาง
หมูที่ 5 ฝายขนาดกวาง  4  เมตร  สูง 1.50  เมตร

ยาว  12  เมตร

6 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน ปรับปรุงระบบสูบน้ํา  และถังเก็บน้ํา 40,000 หมูที่  1 กองชาง
บานหนาทับ  หมูที่  1

7 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน ปรับปรุงระบบสูบน้ํา  และระบบควบคุมการ 50,000 หมูที่  2 กองชาง
บานดอนตะเคียน  หมูที่  2 (แบบบาดาล) สูบจายน้ํา



ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวย
ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
8 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน ปรับปรุงระบบการผลิต  ระบบถายตะกอน 95,000 หมูที่  4 กองชาง

บานบางเสียบ  หมูที่  4  (แบบผิวดิน) มิเตอรจายน้ําประปา  งานปรับปรุงอาคาร

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2554

เทศบาลตําบลบางสน
3.ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการจัดการน้ํา
3.1  แนวทางการพัฒนา  กอสรางปรับปรุง  บํารุงรักษาแหลงน้ําเพื่ออุปโภคบริโภค  และน้ําเพื่อการเกษตร  ขุดสระน้ํา  บอน้ําตื้น  บอบาดาล  และขุดลอกแหลงน้ํา

14

พ.ศ.2554พ.ศ.2553

9 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน ปรับปรุงระบบการผลิต  ระบบถายตะกอน 75,000 หมูที่  5 กองชาง
บานหัวนอน  หมูที่  5  (แบบผิวดิน) งานปรับปรุงอาคาร

10 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน ปรับปรุงระบบควบคุมการสูบ-จายน้ํา 30,000 หมูที่  8 กองชาง
วัดแหลมยาง  (แบบบาดาล)

11 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน ปรับปรุงระบบจายน้ําประปา  (ทอเมนท) 68,000 หมูที่  8 กองชาง
บานแหลมยาง  (แบบผิวดิน) บริเวณถนนสายแผนดินธรรมแผนดินทอง

มีระยะทางไมนอยกวา  800  เมตร



ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวย
ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
12 โครงการขยายเขตประปาหมูบาน  ขยายเขตประปาหมูบาน  บานบางเสียบ 356,200 หมูที่  4 กองชาง

บานบางเสียบ  หมูที่  4 มีระยะทางไมนอยกวา  3,850  เมตร

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554

15

เทศบาลตําบลบางสน
3.ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการจัดการน้ํา
3.1  แนวทางการพัฒนา  กอสรางปรับปรุง  บํารุงรักษาแหลงน้ําเพื่ออุปโภคบริโภค  และน้ําเพื่อการเกษตร  ขุดสระน้ํา  บอน้ําตื้น  บอบาดาล  และขุดลอกแหลงน้ํา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2554

13 โครงการขุดลอกสระเก็บน้ํา  ดอนสะทอน ขุดลอกสระเก็บน้ํา  ดอนสะทอน  พื้นที่ไม 427,700 หมูที่  6 กองชาง
หมูที่  6 นอยกวา  3,200  ตารางเมตร  ปริมาณดินขุด

ไมนอยกวา  7,000  ลบ.ม.



ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวย
ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
14 คาใชจายโครงการบานทองถิ่นไทย เทิดไท เพื่อดําเนินการกอสรางหรือซอมแซมที่อยู 90,000 พื้นที่  ทต. สํานักปลัด

องคราชัน  84  พรรษา อาศัยใหกับประชาชนผูยากไรภายในพื้นที่
ํ

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554

4.ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและการคุมครองทางสังคม
4.1  แนวทางการพัฒนา  เพิ่มการดูแลเอาใจใสผูดอยโอกาสทางสังคม

16
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2554
เทศบาลตําบลบางสน

เทศบาลตําบลบางสน

15 เบี้ยยัชีพคนชรา จายเบี้ยยังชีพใหแกคนชราในพื้นที่ เดือนละ 828,000 พื้นที่  ทต. สํานักปลัด
500  บาทตอคน

16 เบี้ยยังชีพคนพิการ จายเบี้ยยังชีพใหแกคนพิการในพื้นที่ เดือน 204,000 พื้นที่  ทต. สํานักปลัด
ละ  500  บาทตอคน

17 เบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส จายเบี้ยยังชีพใหแกผูปวยโรคเอดสในพื้นที่ 18,000 พื้นที่  ทต. สํานักปลัด
เดือนละ  500  บาทตอคน



ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวย
ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
18 คาใชจายโครงการกิจกรรมเพื่อปองกันและ เพื่อดําเนินกิจกรรมตามโครงการเพื่อปองกัน 10,000 ทต. สํานักปลัด

แกไขปญหายาเสพติด และแกไขปญหายาเสพติด

แผนดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2554
เทศบาลตําบลบางสน

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554

4.ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและการคุมครองทางสังคม
4.2  แนวทางการพัฒนา  สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  และปองกันเยาวชนจากภัยยาเสพติด

17
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

19 คาใชจายโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ เพื่อดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทาง 30,000 ทต. สํานักปลัด
ทางถนนชวงเทศกาล ถนนชวงเทศกาลสําคัญ

20 คาใชจายโครงการจัดการแขงขันกีฬานักเรียน เพื่อดําเนินการจัดการแขงขันกีฬานักเรียน 50,000 ทต. สํานักปลัด
เยาวชน  และประชาชนภายในตําบล เยาวชน  และประชาชนภายในตําบล

21 คาใชจายโครงการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน เพื่อดําเนินการจัดสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน 30,000 ทต. สํานักปลัด
กับหนวยงานอื่นๆ



4.ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและการคุมครองทางสังคม
4.2  แนวทางการพัฒนา  สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  และปองกันเยาวชนจากภัยยาเสพติด
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวย
ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
22 คาใชจายโครงการปองกันและบรรเทาความ เพื่อดําเนินการชวยเหลือประชาชนที่ไดรับ 80,000 พื้นที่ ทต. สํานักปลัด

เดือดรอนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย ผลกระทบจากสาธารณภัย

18
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2554
เทศบาลตําบลบางสน

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554

23 คาใชจายโครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิต เพื่อดําเนินการตามโครงการรักษาความปลอด 50,000 พื้นที่ ทต. สํานักปลัด
และทรัพยสิน ภัยในชีวิตและทรัพยสิน

24 อุดหนุนที่ทําการอําเภอปะทิว เพื่อดําเนินงานตามโครงการปองกันและ 20,000 อ.ปะทิว สํานักปลัด
ปราบปรามและบําบัดยาเสพติดอําเภอปะทิว

25 อุดหนุนศูนยอํานวยการตอสูเพื่อเอาชนะยา เพื่อดําเนินการตาม พรบ.ฟนฟูสมรรถภาพผู 10,000 จ.ชุมพร สํานักปลัด
เสพติดจังหวัดชุมพร ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545



4.ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและการคุมครองทางสังคม
4.3  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมการมีสุขภาพดีถวนหนา  และการเขาถึงบริการดานสาธารณสุขของประชาชน    
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวย
ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
26 คาใชจายโครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตผู สงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ  คนพิการ  เด็ก 20,000 ทต. สํานักปลัด

สูงอายุ  คนพิการ  เด็ก  เยาวชนและ เยาวชน  และประชาชน
ป

19
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2554
เทศบาลตําบลบางสน

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554

ประชาชน

27 คาใชจายโครงการคัดกรองเบาหวานและ เพื่อคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิต 30,000 ทต. สํานักปลัด
ความดันโลหิตสูง สูง  ใหแกประชาชนในเทศบาลตําบล

บางสน

28 คาใชจายโครงการควบคุมและปองกันโรคพิษ เพื่อดําเนินการปองกันและควบคุมโรคพิษ 20,000 ทต. สํานักปลัด
สุนัขบา สุนัขบาภายในพื้นที่เทศบาลตําบลบางสน

29 คาใชจายโครงการควบคุมและปองกันโรค เพื่อดําเนินการปองกันและควบคุมโรคติด 20,000 ทต. สํานักปลัด
ติดตอ ตอภายในพื้นที่เทศบาลตําบลบางสน



4.ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและการคุมครองทางสังคม
4.3  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมการมีสุขภาพดีถวนหนา  และการเขาถึงบริการดานสาธารณสุขของประชาชน    
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวย
ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
30 คาใชจายโครงการควบคุมและปองกันโรค เพื่อดําเนินการรณรงคควบคุมและปองกัน 10,000 ทต. สํานักปลัด

เอดส โรคเอดส

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2554

เทศบาลตําบลบางสน

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554

20

31 คาพาหนะนําสงเด็กไปสถานพยาบาล เพื่อจายเปนคาพาหนะนําสงเด็กไปสถาน 600ศพด.ดอนตะเคยน สํานักปลัด
พยาบาล ศพด.คอกมา

32 คาใชจายโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 218,400ศพด.ดอนตะเคยน สํานักปลัด
ภายในพื้นที่เทศบาลตําบลบางสน ศพด.คอกมา

33 อุดหนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียน เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวัน 587,600 รร.ดอนตะเคียน สํานักปลัด
สําหรับโรงเรียนภายในพื้นที่เทศบาลตําบล รร.วัดดอนกุฎี

บางสน รร.บานคอกมา

34 อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เพื่อการดําเนินงานของกลุมอสม.ในพื้นที่ 70,000 พื้นที่  ทต. สํานักปลัด



4.ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและการคุมครองทางสังคม
4.4  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมการศึกษา  และวิถีชุมชนใกลชิดศาสนา  และประเพณีทองถิ่น   
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวย
ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
35 คาใชจายโครงการคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเปนคาดําเนินกิจกรรมการสงเสริมคุณ 30,000 ทต. สํานักปลัด

ธรรมและจริยธรรมใหแกเด็กนักเรียน
ใ ื้ ี่ ํ

21
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2554
เทศบาลตําบลบางสน

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554

ภายในพื้นที่เทศบาลตําบลบางสน

36 คาใชจายโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต เพื่อเปนคาดําเนินกิจกรรมประเพณีวัน 50,000 ทต. สํานักปลัด
สงกรานตประจําป

37 คาใชจายโครงการจัดงานลอยกระทง เพื่อเปนคาดําเนินกิจกรรมประเพณีลอย 150,000 ทต. สํานักปลัด
กระทงประจําป

38 คาใชจายโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ เพื่อเปนคาดําเนินการจัดกิจกรรมวันเด็ก 50,000 ทต. สํานักปลัด
แหงชาติ

39 คาใชจายโครงการปกปองสถาบันหลักของ เพื่อดําเนินการตามโครงการปกปองสถาบัน 20,000 ทต. สํานักปลัด
ชาติ หลักชาติ



4.ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและการคุมครองทางสังคม
4.4  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมการศึกษา  และวิถีชุมชนใกลชิดศาสนา  และประเพณีทองถิ่น   
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวย
ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
40 คาใชจายโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนม เพื่อดําเนินการจัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ 10,000 ทต. สํานักปลัด

พรรษาสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ ประจําป
ิ

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554

22
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2554
เทศบาลตําบลบางสน

12 สิงหาคม

41 คาใชจายโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนม เพื่อดําเนินการจัดกิจกรรมวันพอแหงชาติ 10,000 ทต. สํานักปลัด
พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ประจําป
5  ธันวาคม

42 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอปะทิว เพื่อดําเนินการจัดงานเทิดพระเกียรติเสด็จ 10,000 จ.ชุมพร สํานักปลัด
ในกรมหลวงชุมพรและงานกาชาดจังหวัด
ชุมพร

43 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอปะทิว เพื่อดําเนินงานเปดโลกทะเลชุมพร 5,000 จ.ชุมพร สํานักปลัด



4.ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและการคุมครองทางสังคม
4.4  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมการศึกษา  และวิถีชุมชนใกลชิดศาสนา  และประเพณีทองถิ่น   
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวย
ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
44 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอปะทิว เพื่อดําเนินจัดงานวันเด็กแหงชาติประจําป 20,000 สนามบิน สํานักปลัด

อ.ปะทิว

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2554

เทศบาลตําบลบางสน
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45 ทุนการศึกษาสําหรับองคกรปกครองสวนทอง ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท  และปริญญา 220,000 ทต. สํานักปลัด
ถิ่น ตรี  สําหรับผูบริหาร  พนักงาน  ลูกจาง ของ

เทศบาล



5.ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอม
5.1  แนวทางการพัฒนา  อนุรักษ  ฟนฟู  ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอม    
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวย
ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
46 อุดหนนุหนวยปองกันรักษาปาที่ ชพ 11  เพื่อดําเนินการเฝาระวังการบุกรุกทรัพยากร 30,000 พื้นที่ ทต. สํานักปลัด

(สามปาก) ปาไมในเขตพื้นที่

พ.ศ.2554พ.ศ.2553

แผนดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2554
เทศบาลตําบลบางสน

24
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

(สามปาก) ปาไมในเขตพนท



6.ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานบริการจัดการ
6.1  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมความเขาใจในบทบาทอํานาจหนาที่ของงานของรัฐ  และเจาหนาที่ของรัฐ  
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวย
ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
47 คาใชจายในการดาํเนินการเลือกตั้ง เพื่อดําเนินการจัดการรเลือกตั้งซอมในกรณี 30,000 ทต. สํานักปลัด

ที่มีตําแหนงวางลง  หรือหมดวาระ

25
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

เทศบาลตําบลบางสน
แผนดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2554

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554

48 รายจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซม เพื่อจายเปนคาบํารุงซอมแซมครุภัณฑ  840,000 ทต. สํานักปลัด
ทรัพยสิน ที่ดิน  สิ่งกอสราง  ทรัพยสินของเทศบาล กองคลัง

กองชาง



6.ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานบริการจัดการ
6.2  แนวทางการพัฒนา  ประชาชนพึงพอใจในการใหบริการของหนวยงานของรัฐ  
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวย
ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
49 จัดซื้อวัสดุในการปฏิบัติงาน วัสดุสํานักงาน 140,000 ทต. สํานักปลัด

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 40,000 กองคลัง
ั  ั 

เทศบาลตําบลบางสน

26
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2554

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554

วัสดุงานบานงานครัว 40,000 กองชาง
คาอาหารเสริม(นม) 528,920
คาวัสดุยานพาหนะและขนสง 20,000
คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 420,000
คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 40,000
คาวัสดุการเกษตร 60,000
คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร 50,000
คาวัสดุเครื่องแตงกาย 20,000
คาวัสดุกีฬา 20,000
คาวัสดุคอมพิวเตอร 120,000
คาวัสดุการศึกษา 36,000
คาวัสดุเครื่องดับเพลิง 40,000
คาวัสดุอื่นๆ 400,000



6.ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานบริการจัดการ
6.2  แนวทางการพัฒนา  ประชาชนพึงพอใจในการใหบริการของหนวยงานของรัฐ  
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวย
ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
50 ตูบานเลื่อนกระจก จัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก  ขนาด 5  ฟุต 9,000 ทต. สํานักปลัด

พรอมขารองตูบานเลื่อนจํานวน  2  ใบ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2554

เทศบาลตําบลบางสน

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
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51 ตูบานเลื่อนกระจก จัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก  ขนาด 3  ฟุต 3,300 ทต. สํานักปลัด
พรอมขารองตูบานเลื่อนจํานวน  1  ใบ

52 ตูเก็บเอกสาร จัดซื้อตูเก็บเอกสารแบบ  10  ลิ้นชักจํานวน 3,000 ทต. สํานักปลัด
1  ใบเพื่อใชในสํานักปลัด

53 เคารเตอรประชาสัมพันธ จัดซื้อเคารเตอรประชาสัมพันธ  จํานวน 30,000 ทต. สํานักปลัด
1  ชุด



6.ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานบริการจัดการ
6.2  แนวทางการพัฒนา  ประชาชนพึงพอใจในการใหบริการของหนวยงานของรัฐ  
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวย
ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
54 โตะทํางานระดับ 3-6 จัดซื้อโตะทํางานระดับ  3-6  จํานวน 4,200 ทต. สํานักปลัด

พรอมเกาอี้  จํานวน  1  ชุด

28
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2554
เทศบาลตําบลบางสน

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554

55 เครื่องโทรสาร จัดซื้อเครื่องโทรสาร  จํานวน  1  เครื่อง 18,000 ทต. สํานักปลัด

56 โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน ดําเนินการปรับปรุงอาคารสํานักงานดาน 400,000 ทต. สํานักปลัด
งานฝาเพดาน  งานทาระบายน้ํา งานทาสี
อาคารฯลฯ

57 โครงการปรับปรุงปายประชาสัมพันธ ดําเนินการปรับปรุงปายประชาสัมพันธ 130,000 ทต. สํานักปลัด
สํานักงาน สํานักงานจากปาย อบต.  เปน ทต.



6.ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานบริการจัดการ
6.2  แนวทางการพัฒนา  ประชาชนพึงพอใจในการใหบริการของหนวยงานของรัฐ  
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวย
ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
58 ตูเหล็ก เพื่อจัดซื้อตูเหล็กขนาด  2 บาน  จํานวน 5,200 ทต. กองคลัง

1  ตู  เพื่อใชในงานจัดเก็บเอกสารของกอง
ั

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2554

29

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554

เทศบาลตําบลบางสน

คลัง

59 ตูเอกสาร เพื่อจัดซื้อตูเก็บเอกสาร  ขนาด 1  บาน 6 5,600 ทต. กองคลัง
ลิ้นชัก จํานวน  1  ตูใชในงานกองคลัง

60 ตูเลื่อนกระจก เพื่อจัดซื้อตูเลื่อนกระจกจํานวน  4  ตู ใชใน 13,200 ทต. กองคลัง
งานกองคลัง

61 ตูบานเลื่อนทึบ เพื่อจัดซื้อตูบานเลื่อนทึบ  จํานวน 1 ตู ใชใน 3,100 ทต. กองคลัง
งานกองคลัง



6.ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานบริการจัดการ
6.2  แนวทางการพัฒนา  ประชาชนพึงพอใจในการใหบริการของหนวยงานของรัฐ  
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวย
ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
62 ชั้นเก็บเอกสาร เพื่อจัดซื้อชั้นเก็บเอกสาร  40 ชอง  จํานวน 3,300 ทต. กองคลัง

1 ตู  ใชในงานกองคลัง

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554

30
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2554
เทศบาลตําบลบางสน

63 เกาอี้ 4 ที่นั่ง เพื่อจัดซื้อเกาอี้ 4  ที่นั่ง  แบบมีพนักพิง 5,100 ทต. กองคลัง
สําหรับผูที่มาติดตอราชการ  จํานวน  1 ชุด

64 เครื่องสํารองไฟ เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟสามารถสํารองไฟ 2,300 ทต. กองคลัง
ไดไมนอยกวา  15 นาที  ขนาด 850  VA  
จํานวน  1  เครื่อง  ใชในงานกองคลัง

65 จอ  LCD มอนิเตอร  เพื่อจัดซื้อจอ LCD  มอนิเตอร  ขนาด  20" 11,000 ทต. กองคลัง
จํานวน  2  เครื่อง ใชในงานกองคลัง กองชาง



6.ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานบริการจัดการ
6.2  แนวทางการพัฒนา  ประชาชนพึงพอใจในการใหบริการของหนวยงานของรัฐ  
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวย
ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
66 เครื่องปรับอากาศ  เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  ขนาด  50,000 59,600 ทต. กองชาง

บีทียู  จํานวน 1  เครื่อง  ใชในงานกองชาง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2554

เทศบาลตําบลบางสน

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
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67 เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขงขนาด 33,000 ทต. กองชาง
3  แรงมา  จํานวน  3  เครื่อง  เพื่อใชในงาน
ประปาหมูบาน

68 เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขงขนาด 16,000 ทต. กองชาง
5  แรงมา  จํานวน  1  เครื่อง  เพื่อใชในงาน
ประปาหมูบาน

69 เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง เพื่อจัดซื้อเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง  เพื่อใชฉีด 12,000 ทต. กองชาง
ลางทําความสะอาดระบบประปาหมุบานและ
ครุภัณฑอื่นๆ  จํานวน 1  เครื่อง



6.ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานบริการจัดการ
6.2  แนวทางการพัฒนา  ประชาชนพึงพอใจในการใหบริการของหนวยงานของรัฐ  
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวย
ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
70 เครื่องจายสารเคมี เพื่อจัดซื้อเครื่องจายสารเคมีจํานวน 6 เครื่อง 57,000 ทต. กองชาง

เพื่อใชในงานระบบประปาหมูบาน

แผนดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2554
เทศบาลตําบลบางสน

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
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71 กลองถายรูปดิจิตอล เพื่อจัดซื้อกลองถายรูปแบบดิจิตอล  จํานวน 11,000 ทต. กองชาง
1  เครื่อง  เพื่อใชในงานกองชาง



6.ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานบริการจัดการ
6.3  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมความเขมแข็งขององคกรชุมชน  
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวย
ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
72 คาใชจายโครงการจัดการประชุมประชาคม เพื่อจายเปนคาดําเนนิการจัดการประชุม 70,000 พื้นที่ ทต. สํานักปลัด

จัดทําแผนชุมชน ประชาคมแผนพัฒนาทองถิ่นและแผนชุมชน
ป ํ ป

เทศบาลตําบลบางสน

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
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แผนดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2554

ประจําป

73 คาใชจายโครงการอันเนื่องมาจากพระราช เพื่อจายเปนคาดําเนินการตามโครงการอัน 50,000 ทต. สํานักปลัด
ดําริ เนื่องมาจากพระราชดําริ

74 คาใชจายในการจัดเก็บขอมูล บันทึกขอมูล เพื่อจายเปนคาดําเนินการจัดเก็บขอมูล 16,000 ทต. สํานักปลัด
จปฐ. และบันทึกขอมูล จปฐ. ของเทศบาลตําบล

บางสน

75 คาใชจายโครงการออกหนังสือสําคัญสําหรับ เพื่อจายเปนคาดําเนินการออกเอกสารสิทธิ 20,000 ทต. สํานักปลัด
ที่หลวง สําหรับที่หลวง



6.ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานบริการจัดการ
6.4  แนวทางการพัฒนา  ศักยภาพของบุคคลใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  และมีประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดของเทศบาล 
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวย
ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
76 คาตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ เพื่อจายเปนคาตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ 700,000 ทต. สํานักปลัด

ใหแกพนักงานเทศบาลและลูกจางประจําป กองคลัง


พ.ศ.2553 พ.ศ.2554

34
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2554
เทศบาลตําบลบางสน

กองชาง

77 คาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจายเปนคาตอบแทนปฏิบัติงานนอก 40,000 ทต. สํานักปลัด
เวลาราชการใหแกพนักงานเทศบาลและ กองคลัง
ลูกจาง กองชาง

78 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เพื่อจายสําหรับคาธรรมเนียมและคาลง 260,000 ทต. สํานักปลัด
ทะเบียนตางๆในการฝกอบรมและสัมมนา กองคลัง
คาจางถายเอกสารและเขาเลม  คาจางเหมา กองชาง
โฆษณา  คาพวงมาลา  คาพวงมาลัย  จัดทํา
วารสาร  จัดทําปรับปรุงเว็บไซตฯลฯ



6.ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานบริการจัดการ
6.4  แนวทางการพัฒนา  ศักยภาพของบุคคลใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  และมีประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดของเทศบาล
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หนวย
ที่ ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
79 คาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เพื่อจายเปนคาเดินทางไปราชการในราช 160,000 ทต. สํานักปลัด

อาณาจักร  คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ  คาที่พัก กองคลัง
 ิ ั  

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

เทศบาลตําบลบางสน

ของผูบริหาร  พนักงานและลูกจาง  เทศบาล กองชาง

80 คาใชจายโครงการฝกอบรม เพื่อจายเปนคาโครงการจัดฝกอบรม ประชุม 20,000 ทต. สํานักปลัด
สัมมนา  การจัดกิจกรรม  เพื่อสงเสริมคุณ
ธรรม  จริยธรรม  และเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของผูบริหารและพนักงาน
เทศบาล














































































