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สวนท่ี   1 

บทนํา 

การจัดทําแผนพัฒนาสามปเปนเครื่องมือสําคัญในการชวยองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

วเิคราะหถงึสภาพปญหาและความตองการของทองถิ่นซ่ึงนํามากําหนดจุดมุงหมายและแนวทางในการ

พัฒนาและกําหนด การตัดสินใจลวงหนาวาจะดําเนินการอะไรที่ไหน อยางไร เม่ือใดและใครเปน

ผูรับผิดชอบ เพื่อใหการดําเนินงานดังกลาวบรรลุไปถึงจุดมุงหมายการพัฒนาที่ตั้งไว ทั้งในดานการ

พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เศรษฐกจิ สังคม คุณภาพการศกึษา ประชากร ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา 

อนามัย สาธารณสุข การเมืองการปกครอง การบรหิารและดานทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดลอม 

เทศบาลตําบลบางสนไดยดึถอืการจัดทําแผนพัฒนาสามปเพื่อใชเปนแนวทางในการบรหิาร

เพื่อใชเปน แนวทางในการบรหิาร และสนองตอบตอความตองการ ของประชาชนทองถิ่นโดยไดจัดทํา

แผนดําเนนิงานเพื่อใชในการบรหิารทองถิ่นตอไป 

ลักษณะของแผนพัฒนาสามป 

เนื่องจากแผนพัฒนาสามปเปนแผนที่ตอเนื่องกับแผนยุทธศาสตรตําบล และแผนประจําป

กลาวคอืเปนการนําแผนงานและโครงการที่กําหนดไวในแผนสามปมาพิจารณาดําเนนิการในปนั้นๆทั้งนี้

จะมีรายละเอียดและลักษณะเฉพาะเจาะ จงมากยิ่งข้ึนพรอมที่จะนําไปบรรจุไวในเอกสารงบประมาณ

ประจําปและสามารถนําไปปฏิบัติไดทันที เม่ือไดรับงบประมาณของปนั้น นอกจากนี้แผนงานและ

โครงการที่บรรจุในเอกสารแผนพัฒนาสามปควรตองมีสภาพความพรอม 

  ประการแรก  ดานความแนนอนของกจิกรรมที่จะดําเนนิการรวมทัง้มีการศกึษาความเปน 

ไปไดของแผนงานและโครงการหรอื เปนการหาผลประโยชน สาธารณะตอบแทนของแผนงานและโครงการ 

  ประการที่สอง ความเรยีบรอยในดานแบบแผนและรายการทางเทคนคิ 

  ประการสุดทาย  มีความพรอมในดานรายละเอียดในการคิดคาใชจายหรอืราคาของแผน 

งานและโครงการ ดังนัน้  แผนพัฒนา 3 ป มีลักษณะคราวๆ ดังตอไปนี้ 

        1. เปนเอกสารที่แสดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

               2. เปนเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาที่

ชัดเจนและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดําเนนิการ 

 3.เปนเอกสารที่แสดงโครงการ/กจิกรรมการพัฒนาที่จะดําเนนิการเปนหวงระยะเวลาสามป 

 4. เปนเอกสารที่แสดงความเช่ือมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับ

งบประมาณรายจายประจําป 
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วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

1. เพื่อเปนการเตรียมโครงการพัฒนาตางๆใหอยูในลักษณะที่พรอมจะบรรจุในเอกสาร

งบประมาณรายจายประจําปและนําไปปฏิบัตไิดทันทเีม่ือไดรับงบประมาณ 

     2. เพื่อแสดงความสัมพันธเช่ือมโยงและสอดคลองกันระหวางแผนยุทธศาสตร แผนพัฒนา

สามปและแผนดําเนนิงาน 

              3.เพื่อแสดงจุดหมาย และแนวทางการพัฒนาของปงบประมาณนั้นวาเปนอยางไร ทั้งนี้ใหมี

ความสอดคลองและสามารถสนองตอบตอวัตถุประสงคและเปาหมายรวมของการพัฒนาทองถิ่น 

ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

หลังจากที่ ไดมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผน

ยุทธศาสตรแลวก็จะตองถึงข้ันตอนในการแปลงสูการปฏิบัติโดยการจัดทําแผนพัฒนาสามปซ่ึงได

กําหนดข้ันตอนการจัดทําเปนแนวทางใหองคกรปกครองนําไปดําเนนิการ  7  ข้ันตอน  ดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี   1  การเตรียมการจัดทําแผน 

1.หนวยงานที่รับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนาควรเขาพบผูบริหารทองถิ่น เพื่อช้ีแจง

วัตถุประสงค ความสําคัญและความจําเปนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป เพื่อใหการบริหารทราบถึง

ภารกจิที่จะตองดําเนนิการตอไปและดําเนินการเสนอโครงการจัดทําแผนพัฒนาสามป หวงป 2557-

2559   ผานปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหผูบรหิารทองถิ่นอนุมัติ   โครงการดังกลาวจะเปนการ

กําหนดทรัพยากรในการจัดทําแผนพัฒนาสามป และกําหนดปฏิทนิการทํางานไวอยางชัดเจน 

2. หนวยงานที่รับผิดชอบแจงโครงการที่ ไดรับอนุมัติให ผูที่ เกี่ยวของทราบไดแก 

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น หนวยงานภายใน

ของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาคม 

ข้ันตอนท่ี  2  การคัดเลอืกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 

1. ในข้ันตอนนี้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา จะสรุปยุทธศาสตรการ

พัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา พรอมทัง้ขอมูลที่เกี่ยวของ ปญหาความ

ตองการของทองถิ่น รวมทัง้สรุปยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด/อําเภอ และนโยบายของผูบรหิารทอ

องถิ่น เพื่อนําเสนอตอ 

2. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น จัดการประชุมรวมระหวางคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

ประชาคมทองถิ่นและสวนรายการที่เกี่ยวของ เพือ่รวมกันพิจารณาโดยในการจัดทําแผนพัฒนาสามปใน

ครัง้แรก ใหเวทกีารประชุมรวมดังกลาวคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่สมควร

นํามาใชเปนแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาสามปเพื่อเปนกรอบในการพิจารณาจัดทําโครงการ/กิจกรรม

ในแผนพัฒนาสามปตอไป 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 - 20 -

3. เม่ือไดแนวทางการพัฒนา เวทีการประชาคมรวมพิจารณาวาจะมีโครงการ/กิจกรรม

อะไรบางที่จะตองดําเนนิการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือก

มาใชเปนกรอบในการพัฒนา 

4.โครงการ/กจิกรรมที่พิจารณากําหนดอาจมีเปนจํานวนมาก ดังนั้นในข้ันตอนนี้จะตองมี

การดําเนนิการ ดังนี้ 

 4.1 พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหวางยุทธศาสตรหรอืระหวางแนวทางการพัฒนา 

 4.2ใหพิจารณานําโครงการ/กิจกรรม จากแผนชุมชนที่เกิดขีดความสามารถในการ

ดําเนินการของชุมชนที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนามา

ประกอบการจัดทําแผนแผนพัฒนาสามป 

 4.3 มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กจิกรรม เพื่อที่จะบรรลุลงในแผนพัฒนา

สามปไดอยางเหมาะสมและนอกจากนัน้ยังเปนการจัดลําดับโครงการไวเพื่อทําแผนพัฒนาสามปในชวง

ถัดไปดวยเนื่องจากในการดําเนนิการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนาอาจจะตองใช

เวลาตอเนื่องนานกวาสามปดังนัน้องคกรปกครองสวนทองถิ่น จงึจําเปนตองมีการพิจารณาแนวทางการ

จัดทําโครงการ/กิจกรรมที่ตอเนื่องไปในระยะยาวดวยซ่ึงอาจจะยังไมสามารถระบุไวในชวงสามปของ

การจัดทําแผนพัฒนาสามปได 

4.4 เนื่องจากกจิกรรมที่จะตองดําเนนิการมีหลากหลาย ดังนัน้ ในช้ันของการกําหนด 

กจิกรรมองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองคํานงึถงึสิ่งตางๆ  ดังตอไปนี้ 

 * งบประมาณรายรับ รายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 * ทรัพยากรการบรหิารอ่ืนๆขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 * ภาคีการพัฒนาที่สามารถเขามารวมดําเนินการ หรือมีภารกิจรับผิดชอบการดําเนินการใน

เรื่องนั้นๆ เม่ือพิจารณาดานตางๆ ดังกลาวแลวจะตองแยกประเภทของโครงการออกอยางนอยสาม

ประเภท คอื 

* โครงการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการเอง กลาวคือมีขีดความสามารถทั้ง

ทางดานกําลังเงนิ  กําลังคน  วัสดุอุปกรณ และความรูทางดานการบรหิารจัดการที่จะดําเนนิการไดเอง 

* โครงการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอุดหนุนใหหนวยงานอ่ืนดําเนินการเพื่อใหเกิด

ประสทิธภิาพในการดําเนนิงาน เนื่องจากเปนงานที่อยูในอํานาจหนาที่แตองคกรปกครองสวนทองถิ่นไม

สามารถหรอืไมประสงคจะดําเนนิการจงึมอบใหหนวยงานอ่ืนดําเนนิการแทนโดยการตัง้งบประมาณเปน

เงนิอุดหนุนใหตามระเบยีบ 

* โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืนทั้งราชการบริหารสวนกลางภูมิภาค 

รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอ่ืนและภาคเอกชนอันเนื่องมาจากเปนโครงการขนาดใหญหรือเปนโครงการที่

หนวยงานดังกลาวเปนหนวยปฏิบัติและมีหนาที่จัด บริการสาธารณะดังกลาวอยูแลว ทั้งนี้ รวมถึง

โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ซ่ึงมีกรอบในการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนอยูแลวโดยองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นที่จะเสนอขอรับการสนับสนุนตองอยูในเงื่อนไขของการขอรับเงนิอุดหนุนดังกลาว) 
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ข้ันตอนท่ี  3  การเก็บรวบรวมขอมูลและการวเิคราะหขอมูล 

 1.การเก็บรวบรวมขอมูล 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นดําเนินการสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลเทาที่

จําเปนตอการจัดทําแผนพัฒนาสามปซ่ึงนอกจากจะตองเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานทั่วไปแลวยังจะตอง

วิเคราะหวายุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่เลือกตองการขอมูลประเภทใดเปนพิเศษ 

ตองการขอมูลของหวงเวลาใด และจะเก็บขอมูลจากแหลงใดเพื่อเปนขอมูลที่จํามาวิเคราะห แนว

ทางการพัฒนา โครงการ/กจิกรรมไดอยางถูกตอง โดยในการเก็บรวบรวมขอมูลจะตองเก็บขอมูล ทั้ง

ขอมูลภายในองคกรและขอมูลภายนอกเพื่อสามารถนํามาวิเคราะห SWOT (การวิเคราะหจุดแข็ง 

จุดออน โอกาส และอุปสรรค) ได 

2. การวเิคราะหขอมูล    ประกอบดวย 4 กจิกรรมหลัก  คอื 

1.การประเมินผลการพัฒนาที่ผานมา 

2.การคัดเลอืกยุทธศาสตรที่ผานมา 

3.การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา 

4.การตัดสนิใจเลอืกแนวทางการพัฒนาในหวงสามป 

ข้ันตอนท่ี  4  การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา 

1. หลังจากไดแนวทางการพัฒนาในชวงสามป ใหที่ประชุมรวมกันพิจารณาคัดเลือก

วัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนามาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาโดยพิจารณา

คัดเลอืกวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาที่สอดคลองกับแนว

ทางการพัฒนาในชวงสามปโดยนําวัตถุประสงคดังกลาวมาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการ

พัฒนาในชวงสามป 

2. ในข้ันตอนนี้ที่ประชุมจะรวมกันพิจารณากําหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะตอง

ดําเนินการตามแนวทางที่คัดเลือกและกิจกรรมที่จะดําเนินการยอมมีความหลากหลายซ่ึงที่ประชุม

ประชุมตองพิจารณาในประเด็นดังตอไปนี้คอื 

 2.1   พิจารณากิจกรรมที่ตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของแนวทางการ

พัฒนาที่กําหนดอยางรอบคอบ เพื่อใหไดโครงการ/กจิกรรมที่ครบถวน ซ่ึงอาจจะมีทั้งโครงการ/กจิกรรม

ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนนิการเอง โครงการ/กจิกรรมที่รวมดําเนินการกับหนวยงานอ่ืน หรือ

โครงการ/กจิกรรมที่หนวยงานอ่ืนเปนผูดําเนนิการ 

 2.2   พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม ควรพิจารณารวมทั้ง

ภายใตแนวทางเดยีวกันและระหวางแนวทางการพัฒนา 

 2.3   พิจารณาถงึความเช่ือมโยงของกจิกรรมทัง้ในดานกระบวนการดําเนินงานและใน

ดานของผลดําเนนิการเพื่อบรรลุกจิกรรมลงในปตางๆไดอยางถูกตองเหมาะสม 
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 2.4   พิจารณาคัดเลอืกโครงการ/กจิกรรม 

  - จากความจําเปนเรงดวน 

  - ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบรหิารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  - ความเช่ือมโยงของกจิกรรม และระยะเวลาที่จะดําเนนิการ 

ข้ันตอนท่ี  5  การจัดทํารายละเอียดโครงการ 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น พิจารณาคัดเลือกโครงการที่

สอดคลองกับแนวทาง การพัฒนาในชวงสามปมาจัดทํารายละเอียดโครงการในดานเปาหมาย ผลผลิต 

ผลลัพธ งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ และตัวช้ีวัดความสําเร็จ โดยเนนการศึกษารายละเอียด

ของกจิกรรมที่จะดําเนนิการในปแรกของแผนพัฒนาสามป เพื่อสามารถนําไปจัดทํางบประมาณรายจาย

ประจําปไดตอไป 

ข้ันตอนท่ี  6  การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป 

 6.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทํารางแผนพัฒนาสามป

โดยมีเคาโครง ดังนี้ 

  สวนที่  1  บทนํา 

  สวนที่  2  สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  สวนที่  3  สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผาน 

  สวนที่  4  ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 

  สวนที่  5  บัญชีโครงการพัฒนา 

  สวนที่  6  การนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัตแิละการตดิตาม ประเมินผล 

 6.2  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จัดเวทีประชาคม ซ่ึง

ประกอบดวยคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น ประชาคมทองถิ่นและหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อเสนอราง

แผนพัฒนาสามปและรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอ แนะ แลวนําไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปใหสมบูรณ

ตอไป 

 6.3  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นรางแผนพัฒนาสามปที่

ปรับปรุงแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อพิจารณา 

ข้ันตอนท่ี  7  การอนุมัตแิละประกาศใชแผนพัฒนาสามป 

 7.1  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาสามปเสร็จเรียบรอยแลว

เสนอใหผูบรหิารทองถิ่นพิจารณาอนุมัตแิละประกาศใช 

 7.2   เม่ือผูบรหิารทองถิ่นประกาศใชแผนพัฒนาสามปแลวใหแจงสภาทองถิ่น องคการ

บรหิารสวนจังหวัด อําเภอ หนวยงานที่เกี่ยวของละประกาศใหประชาชนทราบภายใน 15 วัน นับแตวันที่

ประกาศใชและปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวา 30 วัน 
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ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

 การจัดทําแผนพัฒนาสามปเปนเครื่องมือที่ชวยใหเทศบาลตําบลบางสน สามารถ

กําหนดแนวทางการดําเนนิงานและใชทรัพยากรการบรหิารของทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิด

ประโยชนสูงสุด โดยเฉพาะในการจัดทําแผนพัฒนาสามปไดเนนในเรื่องการวิเคราะหหรือศึกษาความ

เปนไปไดของโครงการรวมถงึการประเมินโครงการซ่ึงจะเปนประโยชนในการพิจารณาคัดเลอืกโครงการ

ที่เหมาะสมและเปนไปไดสูงสุดและจัดลําดับความสําคัญไวในอันดับแรกๆ สําหรับการดําเนินการของป

นัน้ นอกจากนี้แผนพัฒนาสามป ยังเปนมาตรการหนึ่ง ที่แสดงถงึความเกี่ยวเนื่องกันระหวางการจัดทํา

งบประมาณ ประจําป ขององคการบรหิารสวนตําบลอีกดวย 
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สวนที่  2 
สภาพท่ัวไป 

ขอมูลพื้นฐานสําคัญ 

ขององคกรปกครอง 

สวนทองถิ่น 

 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557 –2559) 
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สวนท่ี  2 

สภาพท่ัวไปและขอมูลพืน้ฐานสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 

1.สภาพท่ัวไป 

ตําบลบางสน อยูในเขตการปกครองของอําเภอปะทวิในป พ.ศ. 2440 เปนตําบลหนึง่ใน

จํานวนเจด็ตําบลของอําเภอปะทวิ  เทศบาลตําบลบางสน เปนองคกรปกครอวสวนทองถิ่น มีฐานะเปน

นติบิุคคล ซ่ึงไดยกฐานะจากองคการบรหิารสวนตําบลบางสน เม่ือวันที่ 27 ตลุาคม 2552   มีพื้นที่

ความรับผิดชอบ 83.87 ตารางกโิลเมตร หรอืประมาณ 52,419 ไร เขตการปกครอง 7 หมูบาน ไดแก 

หมูที่ 1 – 6 และหมูที่ 8 สวนหมูที่ 7 อยูในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลปะทวิ 

 1.1  ท่ีตั้งและอาณาเขต 

สํานักงานเทศบาลตําบลบางสน ตัง้อยูในพื้นที่หมูที ่ 3 ตําบลบางสน  อําเภอปะทวิ จังหวัด

ชุมพร อยูหางจากศูนยราชการจังหวัดชุมพร ทางทศิเหนอื ระยะทางประมาณ 30 กโิลเมตร และหาง

จากที่วาการอําเภอปะทวิทางทศิตะวันออก ระยะทางประมาณ  4 กโิลเมตร มีอาณาเขต ดังนี้ 

     ทศิเหนอื  ตดิกบั    ตําบลชุมโค  อําเภอปะทวิ 

     ทศิใต  ตดิกบั  ตําบลสะพล ี อําเภอปะทวิ 

      ทศิตะวันออก ตดิกบั  อาวไทย 

      ทศิตะวันตก  ตดิกบั  ตําบลทะเลทรัพย  อําเภอปะทวิ 

1.2 ลักษณะภูมปิระเทศ  

มีพื้นที่โดยทั่วไปลกัษณะแบบลกูคลื่นลอนลาดมีภูเขานอยใหญทางทศิตะวันตกและทาง  

ทศิใต สวนทางทศิเหนอืเปนทีร่าบและทศิตะวันออกจะเปนที่ราบตดิทะเล 

 1.3  ลักษณะภูมอิากาศ 

ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปมีฝนตกซุกตลอดปเนื่องจากไดรับมรสุมทัง้  2  ดานคอืมรสุม

ตะวันออกเฉยีงเหนือและมรสุมตะวันออกเฉยีงใต ปรมิาณน้ําฝนเฉลี่ยตลอดปเทากับ 192.6 มิลลเิมตร 

อากาศเย็นสบายในชวงฤดูฝนและไมรอนจัดในชวงฤดูรอน อุณภูมิเฉลี่ยตลอดปประมาณ  28.2  องศา 

1.4 เขตการเลอืกตัง้เทศบาลตําบลบางสน 

แบงเขตการเลอืกตัง้ตามประกาศคณะกรรมการการเลอืกตัง้ เปน 2 เขตการเลอืกตัง้ ดงันี้ 

เขตเลอืกตั้งท่ี 1   (หมูที ่1,2,3 และ 5) มีสมาชิกสภาเทศบาล ดงันี้ 

1. นายนฤภัย   สมบัตพิิบลูย  ตําแหนง รองประธานสภาเทศบาล 

2. นายธรีวรรณ  เวทยายงค  ตําแหนง เลขานุการสภาเทศบาล 

3. นายสุระพล  ภัยวมุิต ิ ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาล 

4. นายสุนทร ไผยา  ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาล 
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5. นายอนุชา ศลิปเสวตร ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาล 

6. นายสุทนิ อินทเสม ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาล 

เขตเลอืกตั้งท่ี 2  (หมูที่ 4,6 และ 8) มีสมาชิกสภาเทศบาล ดังนี้ 

1.  นายอรุณ   กุลศกัดิ ์ ตําแหนง ประธานสภาเทศบาล 

2.  นายนกิร พรหมวริัตน ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาล 

3.   นายสุเทพ สอนวสิัย ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาล 

4.   นายโสพิศ จวีระศริ ิ ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาล 

5.   นายอุดมศกัดิ ์ พลวชัิย  ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาล 

6.  นางรจนา โพธสิุวรรณ ตําแหนง สมาชิกสภาเทศบาล 

1.5 เขตการปกครอง 

ตําบลบางสน แบงเขตการปกครองตามพระราชบัญญัตกิารปกครองทองที่ พ.ศ. 2457 เปน 

8 หมูบาน ดังนี้ 

 

หมูท่ี ช่ือหมูบาน ผูปกครอง ตําแหนง หมายเหต ุ

1 บานหนาทับ นางอรทัย บัวศร ี ผูใหญบาน  

2 บานดอนตะเคียน นายศักดิ์ชาย พยัญตา ผูใหญบาน  

3 บานเกาะเสม็ด นายสมมิตร อันประสทิธิ ์ ผูใหญบาน  

4 บานบางเสยีบ นายสุรยินต พรหมวริตัน ผูใหญบาน  

5 บานหัวนอน นายอํานาจ กาญจน ี ผูใหญบาน  

6 บานคอกมา นายสันทดั ประสาทพร กํานัน  

8 บานแหลมยาง นายจารกึ  โกสนิทร ผูใหญบาน  

 

 

1.6 ประชากรเขตเทศบาลตาํบลบางสน  

             มีจํานวนประชากรทัง้สิ้น  3,335  คน  ประชากรชาย 1,698 คน ประชากรหญิง 1,637คน 

จํานวนครัวเรอืน  1,156  ครัวเรอืน ความหนาแนนของประชากร 39.76 คน/ตารางกโิลเมตร จํานวนผูมี

สทิธิ์เลอืกตัง้ 2,414 คน (ขอมูลสํานกับรหิารการทะเบยีน ,เมษายน 2555) มีความหลากหลายทางดาน

ประชากรและวัฒนธรรมนอยกลาวคอื ประชากรสวนใหญเปนชุมชนดัง้เดมิ มีการอพยพยายถิน่มาจาก

ถิ่นอ่ืนๆนอย ประชากรสวนใหญนับถอืศาสนาพุทธรอยละ 99 ศาสนาอิสลามรอยละ 1 กระบวนการ

ทางดานสงัคมและวัฒนธรรมจงึเปนตามวัฒนธรรมดัง้เดมิตามวถิชีีวติเศรษฐกจิพอเพียง 
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หมูท่ี ช่ือหมูบาน จํานวนครัวเรือน ประชากรชาย ประชากรหญิง รวม หมายเหต ุ

1 บานหนาทับ 215 276 272 548  

2 บานดอนตะเคียน 153 168 176 344  

3 บานเกาะเสม็ด 98 143 148 291  

4 บานบางเสยีบ 199 301 301 602  

5 บานหัวนอน 107 153 161 314  

6 บานคอกมา 249 325 314 639  

8 บานแหลมยาง 133 189 182 371  

รวมท้ังสิ้น 1,156 1,698 1,637 3,335  

2.สภาพเศรษฐกจิ 

 2.1  อาชีพประชากร  ในเขตตําบลบางสนสวนใหญประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรมไดแก 

พืช 

-  ปาลมน้ํามัน  405 ราย  พื้นที่ปลกู 17,500  ไร 

-  ยางพารา  121 ราย  พื้นที่ปลกู  4,600  ไร 

-  มะพราว  100 ราย  พื้นที่ปลกู     960  ไร 

-  ขาว    56 ราย  พื้นที่ปลกู     710  ไร 

-  ทุเรยีน  32 ราย  พื้นที่ปลกู     156  ไร 

-  มังคุด   5 ราย  พื้นที่ปลกู      22  ไร 

-  กาแฟ  29 ราย  พื้นที่ปลกู     170  ไร 

-  พชือ่ืนๆ เชน ฟกทอง ฟกเขียว แตงกวา พรกิ แตงโม สัปปะรด เปนตน 

ประมง 

- เรอือวน  - เรอืไดรหมึก  - เรอืจับปลาสายไหม  - เลี้ยงกุง 

- เลี้ยงปลาในกระชัง - ลอบป ู

ปศุสัตว 

- โคเนื้อ  - โคพื้นเมือง  - กระบอื   - สกุร  

-ไกพื้นเมือง  - ไกเนื้อ  - ไกไข    

อาชีพอ่ืนๆ 

รับจางทั่วไป  รบัจางทํางานโรงงาน  และคาขาย  รานคาปลกี 
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2.2 หนวยธุรกจิ   ในเขต อบต. มีดังนี้ 

รานคายอย    31 แหง 

โรงส ี     2 แหง 

รานขายอาหาร             15 แหง 

ตลาดนดั    1 แหง 

ศูนยปรับปรุงพันธกุรรมกุง(ซีพี)  1 แหง 

ลานรับซ้ือปาลม   1 แหง 

ปมน้ํามันขนาดเล็ก   1 แหง 

3.สภาพทางสังคม 

 3.1 การศกึษา (ขอมูล ณ วันที ่10 มิถนุายน 2556) 

 -  โรงเรยีนประถมศกึษา  จํานวน  3  แหง  ประกอบดวย  

   1. โรงเรยีนบานดอนตะเคียน  จํานวนนกัเรยีน  108 คน 

   2. โรงเรยีนวัดดอนกฎี   จํานวนนกัเรยีน   24 คน 

   3. โรงเรยีนบานคอกมา   จํานวนนกัเรยีน   74 คน 

                                 รวมทัง้สิ้น                  206      คน 

  - ศูนยพัฒนาเดก็เลก็  จํานวน  2  แหง  ประกอบดวย 

   1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดอนตะเคียน  จํานวนเดก็    45    คน 

    2. ศูนยพัฒนาเดก็เลก็บานคอกมา  จํานวนเดก็   31    คน 

         รวมทัง้สิ้น        76       คน 

-  ศนูยบรกิารและถายทอดเทคโนโลยกีารเกษตร     จํานวน    1   แหง 

  -  ที่อานหนังสอืพิมพหมูบาน    จํานวน   2 แหง   

  3.2 สถาบันและองคกรทางศาสนา 

  1. วัดดอนตะเคียน    2. วัดดอนกุฎี 

  3. วัดแหลมยาง    4. สํานักสงฆเขาสรอยทอง 

  3.3 สาธารณสุข 

  - โรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตําบล จํานวน     1   แหง 

  -  กองทุนหลกัประกันสุขภาพ  จํานวน     1   แหง 

  -  สมาชิก อสม.   จํานวน   100   คน 

  3.4 หนวยรักษาความปลอดภัย 

  -  ที่พักสายตรวจประจําตําบล    จํานวน  1   แหง 

  -  ศนูยอาสาสมัครปองกนัภัยฝายพลเรอืน       จํานวน  1   แหง 
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  3.5 มวลชนจัดตั้ง 

  -  กองทุนหมูบาน   จํานวน  11  กองทนุ 

  -  กลุมออมทรัพย   จํานวน  11  กลุม 

  -  วสิาหกจิชุมชน   จํานวน   2  กลุม 

-  กลุมแมบาน    จํานวน   1  กลุม 

ตารางเปรียบเทียบรายรับยอนหลังตามเทศบัญญัตงิบประมาณประจําป 

 

หมวด ป  2553 ป  2554 ป 2555 

1.  หมวดภาษอีากร 

2.  หมวดคาธรรมเนยีม คาปรับ คาใบอนุญาต 

3.  รายไดจากทรัพยสนิ 

4.  รายไดจากสาธารณูปโภค 

5.  หมวดรายไดเบ็ดเตลด็ 

6.  รายไดจากทนุ 

7.  หมวดเงนิอุดหนุน 

10,688,433.99 

4,241.00 

23,926.27 

678,542.00 

68,920.00 

- 

4,135,146.00 

 

10,255,051.00 

17,514.00 

51,498.94 

781,681.00 

90,300.00 

- 

3,805,029 

12,010,888.47 

     125,805.00 

       64,217.79 

     914,242.00 

       19,188.00 

 

3,584,866.00 

รวม 15,599,209.26 15,001,073.94 16,719,207.26 

 

ตารางเปรียบเทียบรายจายยอนหลังตามเทศบัญญัตงิบประมาณประจําป 

 

หมวด ป  2553 ป  2554 ป 2555 

1.  หมวดเงนิเดอืนและคาจางประจํา 

2.  หมวดคาจางช่ัวคราว 

3.  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสด ุ

4.  หมวดคาสาธารณูปโภค 

5.  หมวดรายจายงบกลาง 

6.  หมวดคาครุภัณฑทีด่นิและสิ่งกอสราง 

7.  หมวดเงนิอุดหนุน 

8.  หมวดเงนิอุดหนนุเฉพาะกจิ 

9.  หมวดรายจายอ่ืน 

 

2,348,073.40 

- 

3,541,237.49 

479,161.34 

2,258,430 

20,200.00 

631,900.00 

3,081,500.00 

- 

4,976,943.49 

- 

3,924,434.06 

540,195.90 

1,361,060.00 

2,448,100.00 

632,900.00 

4,240,680.00 

- 

5,415,207.96 

- 

4,395,302.54 

666,222.01 

828,880.16 

4,246,990.00 

680,000.00 

5,561,065.15 

รวม 12,360,502.23 18,124,313.39 21,793,667.82 
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ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพของทองถิ่น 

โครงสรางและการบริหารงานบุคคล 

เทศบาลตําบลบางสน  ไดกําหนดสวนการบริหารไดดังนี ้

1.  ฝายการเมอืง ประกอบดวย    

1.  นายกเทศมนตร ี      1    อัตรา 

 2.  รองนายกเทศมนตร ี      2    อัตรา 

 3. เลขานกุารนายกเทศมนตร ี     1     อัตรา 

 4. ที่ปรกึษานายกเทศมนตร ี     1     อัตรา 

 5. สมาชิกสภาเทศบาล      12   อัตรา 

 

2.  ฝายประจํา   ประกอบดวย  

          นักบรหิารงานเทศบาล  (ปลัดเทศบาล)    1  อัตรา 

 

 1. สํานักปลัดเทศบาล 

 1.   นกับรหิารงานทั่วไป (หัวหนาสํานกัปลดัเทศบาล)  1  อัตรา 

 2.   นติกิร       1  อัตรา 

3.   เจาหนาที่วเิคราะหนโยบายและแผน  (   1  อัตรา 

 4.   บุคลากร       1  อัตรา 

 5.   นักพัฒนาชุมชน      1  อัตรา 

 6.   เจาหนาที่ธุรการ      1  อัตรา 

 7.   ครูผูดูแลเด็ก               2  อัตรา 

 8.  ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ (พนักงานจางตามภารกจิ)                1  อัตรา 

 9.  ผูชวยบันทกึขอมูล (พนกังานจางตามภารกจิ)   1  อัตรา 

 10.  ครูผูดูแลเดก็  (พนักงานจางตามภารกจิ)   2  อัตรา 

 11.  พนกังานขับรถยนต (พนกังานจางตามภารกจิ)  1  อัตรา 

 12. พนักงานขับเครื่องกลเบา (พนักงานจางตามภารกจิ)  1  อัตรา 

13. คนงานทั่วไป  ( พนกังานจางทั่วไป ) วาง 1   2  อัตรา 

 14. ยาม (พนักงานจางทั่วไป)     1  อัตรา 

 15. ภารโรง (พนกังานจางทั่วไป)     1  อัตรา 

 16. คนสวน (พนกังานจางทั่วไป)     1  อัตรา 
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 2. กองคลัง 

 1.  นกับรหิารงานคลัง (ผูอํานวยการกองคลัง)   1  อัตรา 

 2.  นักวชิาการพัสด ุ      1  อัตรา 

3.  นกัวชิาการคลัง (วาง)     1  อัตรา 

4.  เจาพนกังานการเงนิและบัญชี    1  อัตรา 

 5.  เจาพนักงานพัสดุ(วาง)     1  อัตรา 

 6.  เจาหนาที่จัดเก็บรายได(วาง)     1  อัตรา 

 7.  ผูชวยเจาหนาที่จดัเก็บรายได (พนักงานจางตามภารกจิ) 2  อัตรา 

 8. ผูชวยเจาหนาที่พัสด ุ      1 อัตรา 

 3. สวนโยธา 

 1.  นกับรหิารงานชาง (หัวหนากองชาง)    1  อัตรา 

 2.  นายชางโยธา      1  อัตรา 

 3.  ชางโยธา        1  อัตรา 

 4.  พนักงานจดมาตรน้ํา (พนักงานจางตามภารกจิ)  1  อัตรา 

 5.  พนกังานผลติน้ําประปา (พนกังานจางทั่วไป)   2  อัตรา  

           

     รวมอัตรากําลังท้ังสิ้น    35   อัตรา 
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สวนที่  3 
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่น 

ในปท่ีผานมา 
 

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2557 – 2559) 
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สวนท่ี   3 

สรุปผลการพัฒนาทองถิน่ในปท่ีผานมา 

 

  ผลการดําเนนิงานของเทศบาลตาํบลบางสนปงบประมาณท่ีผานมา  

 ผลการดําเนนิงานแผนพัฒนาตําบลประจําป (2555) ของเทศบาลตําบลบางสนที่ผาน

มาไมบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายอยางครบถวนสมบูรณเพราะมีแผนงาน/โครงการที่ยังไมได

ดําเนนิการจํานวนมากซ่ึงยังไมไดจํากัดในเรื่องงบประมาณแตผูบรหิารมีนโยบายที่จะดําเนนิการตาม

แผนงาน/โครงการใหมากที่สดุโดยไดขอสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานอ่ืนดวย เพื่อตอบสนอง

ความตองการของประชาชนใหมากที่สดุเทาที่จะทําได  สําหรับชวงปที่ผานมา แผนงาน/โครงการทีไ่ด

ดําเนนิการไปแลวสามารถแยกเปนแผนงานไดดงันี้ 

 1.  แผนงานดานเศรษฐกจิ 

   - โครงการสนับสนนุกลุมอาชีพตางๆ 

   - โครงการสงเสรมิกลุมเกษตร 

   - โครงการสงเสรมิการประกอบอาชีพ 

 2.  แผนงานดานสงัคม 

   -  สนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  ผูพิการและผูปวยเอดส 

   -  กจิกรรมการแขงขันกฬีาตอตานยาเสพตดิ 

  -  โครงการรณรงคตอตานยาเสพตดิ 

   -  ชวยเหลอืและบรรเทาสาธารณภัย 

 3.  แผนงานดานโครงสรางพื้นฐาน 

   -  โครงการกอสรางถนนคอนกรตี 

   -  โครงการกอสรางถนนลาดยาง 

   -  โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลกูรงั 

   -  โครงการตดิตัง้ไฟฟาสาธารณะ 

  -  โครงการซอมแซมไฟฟาสาธารณะ 

 4.  แผนงานดานแหลงน้ํา 

   -  โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ําประปา 

   -  โครงการปรับปรุงระบบประปา 

   -  โครงการขยายเขตประปา 

  -  โครงการจัดหาน้ําอุปโภค-บรโิภค 

  -  โครงการขุดเจาะบอบาดาล 
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 5.  แผนงานดานสาธารณสุข 

    -  สนับสนุนงบประมาณกองทุนหลกัประกันสุขภาพตําบล 

   -  รณรงคปองกันโรคตดิตอประจําถิ่น 

    -  สงเสรมิการออกกําลังกาย 

  -  สนับสนุนการแขงขันกฬีา 

 6.  แผนงานดานการเมืองการบรหิาร 

  -  สงเสรมิใหผูบรหิาร  พนักงาน สมาชิก อบต.  ฝกอบรมเพ่ิมความรู 

  -  จดับรกิารรบัชําระภาษทีัง้ในและนอกสํานกังานในวันหยุดราชการ 

  -  อํานวยความสะดวกแกผูมาขอรับบรกิารหรอืผูมาตดิตอ 

  -   เผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆ 

 7.   แผนงานดานการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

  -   สนับสนนุการศกึษาแกกลุมโรงเรยีน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

  -   จัดงานประเพณแีละวัฒนธรรมทองถิ่น 

  -  สนับสนุนกจิกรรมทางวัฒนธรรม 

 8.   แผนงานดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

  -   ปลูกปาชายเลน 

  -   เก็บขยะชายหาดบางสน 

 9.   แผนงานดานการรักษาความสงบเรยีบรอย 

  -   จัดตัง้จดุบรกิารประชาชนชวงเทศกาล 

  -   จัดซ้ืออุปกรณการปฏิบัตงิานสาธารณภัย 
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วเิคราะหปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมผีลตอการพัฒนา 

ตําบลบางสน อําเภอปะทิว จังหวดัชุมพร 

ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมผีลตอการพัฒนา 

 2.1 ผลการวเิคราะหปญหาและความตองการของประชาชน 

ชื่อปญหา สภาพปญหา ความตองการ การคาดการณแนวโนมในอนาคต 

1. ปญหาดานเศรษฐกจิ 

1.1 ปญหาเกษตรกรถูกกดราคา

ผลผลติ 

 

 

 

1.2 ปญหาผลผลติไมไดคุณภาพ 

 

 

 

1.3 ปญหาตนทุนการผลติสูง 

 

 

 

 

1.4 ปญหาผลผลติไมมีตลาด

รองรับ 

 

1.1 เกษตรกรไมมีการรวมกลุมกันเพื่อตอรองราคา

กับพอคาคนกลาง  ทําใหไมสามารถกําหนดราคา

ผลผลติไดตามความเหมาะสมกับตนทุนการผลติ 

 

 

1.2 คุณภาพผลผลติไมเปนที่ยอมรับของตลาด  

เนื่องจากถูกทําลายดวยโรคและแมลงศัตรูพชื  และ

เกษตรกรขาดความรูในเรื่องเทคโนโลยีการเกษตร 

 

1.3 เกษตรกรตองประสบกับปญหาพอคาฉวยโอกาส

ขึ้นราคาเคมีภัณฑการเกษตรและอาหารสัตว  ทําให

เกษตรกรตองแบกรับภาระตนทุนการผลติที่สูงเกนิ

กวาที่ควรจะเปน  ประกอบกับเกษตรกรสวนมากไมมี

เงนิทุนหมุนเวียนอยางเพียงพอในการดําเนนิกิจการ 

1.4 ผลผลติทางการเกษตรบางชนดิ  เม่ือถงึกําหนด

อายุที่สามารถจําหนายได  แตกลับไมมีผูมารับซื้อ  

ทําใหเกษตรกรขาดทุน  และขาดเงนิทุนหมุนเวยีน 

 

1.1 การจัดตัง้กลุมเกษตรกร  เพื่อมีอํานาจใน

การตอรองกับพอคาคนกลาง  และจัดตัง้ตลาด

กลางของตําบล  เพื่อเปนแหลงรวบรวมผลผลติ

ทางการเกษตร 

 

1.2 พัฒนาคุณภาพผลผลติทางการเกษตรให

เปนที่ยอมรับของตลาด  โดยการใหความรูดาน

เทคโนโลยีการเกษตรแกเกษตรกร  และสงเสรมิ

เกษตรอินทรยี 

1.3 ลดตนทุนการผลติ  เพื่อเปนการเพิ่มรายได

ใหแกเกษตรกร  และจัดใหมีแหลงเงนิทุน

หมุนเวยีนสําหรับเกษตรกร 

 

 

1.4 ขอมูลขาวสารดานการตลาดของผลผลติ

ทางการเกษตรที่ถูกตอง ทันสมัย 

 

 

1.1 เกษตรกรตําบลบางสนมีการรวมกลุมกัน

อยางม่ันคง สามารถกําหนดราคาผล ผลติไดเอง

และเปนแหลงรวบรวมผลผลติทางการเกษตรที่มี

ชื่อเสยีงเปนที่ยอมรับของเกษตรกร พอคาคน

กลาง  และผูบรโิภค 

1.2 ผลผลติทางการเกษตรมีคุณภาพดขีึ้นจนเปน

ที่ยอมรับของตลาด  และเปนที่รูจักของผูบรโิภค

อยางกวางขวาง 

 

1.3 เกษตรกรสามารถลดตนทุนในการผลติได  

โดยการลดการพึ่งพอเคมีภัณฑทางการเกษตร  

และเปลี่ยนมาใชปุยชวีภาพ  ซึ่งสามารถสงเสรมิ

ใหมีการผลติไดเองในตําบล  และเกษตรกรมีการ

จัดตัง้และบรหิารกองทุนอยางมีประสทิธิภาพ 

1.4 เกษตรกรใหความสนใจการตลาดมากขึ้น  

โดยภาครัฐใหการสนับสนุนดานศูนยรวมขอมูล

ขาวสารที่ทันสมัยรวมกับภาคเอกชน 
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1.5 ปญหาหนี้สนิภาคประชาชน 

 

 

1.6 ปญหาขาดเงนิทุนหมุนเวียนใน

การผลติสนิคาหนึ่งตําบล  หนึ่ง

ผลติภัณฑ (นตผ.) 

 

1.7  ปญหาแหลงทองเที่ยวไมไดรับ

การพัฒนา 

 

 

 

 

 

2. ปญหาดานโครงสรางพื้นฐาน 

2.1 ปญหาการคมนาคม 

 

 

2.2 ปญหาการระบายน้ํา 

 

 

2.3 ปญหาการขยายเขตไฟฟาไม

ทั่วถงึ 

1.5 ประชาชนบางสวนไมมีงานประจํา  ทําใหมี

รายไดไมสมํ่าเสมอ  รายไดไมเพยีงพอกับ

รายจาย 

1.6 ในการผลติสนิคา นตผ. ยังขาดเงนิทุน

หมุนเวยีนในการดําเนนิกิจการ เชน การจัดซื้อ

วัตถุดบิไวรองรับการผลติเพื่อการจําหนายอยาง

ตอเนื่อง  

1.7 แหลงทองเที่ยวในตําบลหลายแหงเปนที่รูจัก

ของนักทองเที่ยวอยูแลว  แตยังไมไดรับการ

พัฒนาใหเปนที่ประทับใจแกนักทองเที่ยว 

 

 

 

 

 

2.1 ถนน/สะพานชํารุด  การสัญจรไมสะดวก  

และประชาชนไดรับความเดือดรอนรําคาญจาก

ฝุนของถนนลูกรัง 

2.2 ถนนไดรับความเสยีหายจากฝนตกหนักและ

น้ําไหลจากที่สูง  ทําใหน้ําทวมขามถนนและกัด

เซาะผวิจราจรเสยีหาย     

2.3 ประชาชนบางสวนไมมีไฟฟาใชในครัวเรอืน 

 

1.5 โอกาสในการประกอบอาชพีที่มีรายได

สมํ่าเสมอ  ม่ันคง  และการสนับสนุนกลุมอาชพี

จากภาครัฐ 

1.6 ภาครัฐใหการสนับสนุนเงนิทุนหมุนเวียน

สําหรับดําเนนิกจิการอยางตอเนื่อง เชน การ

เตรยีมวัตถุดบิในการผลติบางชนดิ  ซึ่งมิไดใหผล

ผลติตลอดป ฯลฯ 

1.7  ปรับปรุงภูมิทัศนบรเิวณแหลงทองเที่ยวใหมี

ความสวยงาม  เปนระเบยีบ  และจัดใหมีระบบ

สาธารณูปโภคสําหรับบรกิารนักทองเที่ยว  ใหมี

ความสะดวก  ปลอดภัย พรอมทัง้จัดใหมีการ

เชื่อมโยงเสนทางการทองเที่ยวเชงินเิวศนภายใน

ตําบลบางสน  และระหวางตําบล , อําเภอ

ใกลเคียง 

 

2.1 กอสรางถนนคอนกรตี/ลาดยาง  ปรับปรุง/

ซอมแซมถนนหนิคลุก/ลูกรัง  กอสรางสะพาน

คอนกรตี ปรับปรุง/ซอมแซมสะพาน 

2.2 กอสรางรางระบายน้ํา  และจัดใหมีระบบการ

ระบายน้ําในการสรางหรอืปรับปรุงถนน 

 

2.3 ขยายเขตไฟฟาใหทั่วถงึทุกครัวเรอืน 

 

1.5 ประชาชนที่ไมมีงานทํา  ไดรับโอกาสในการ

ประกอบอาชพีที่มีความม่ันคง  มีรายไดแนนอน  

สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว 

1.6 สนิคา นตผ. ของตําบลบางสนไดรับการยอมรับ

อยางกวางขวาง  มีชองทางการตลาดเพิ่มขึ้น และ

สามารถตอบสนองตอความตองการของตลาดได

อยางตอเนื่อง 

1.7 แหลงทองเที่ยวในตําบลบางสนไดรับการพัฒนา

ใหมีความสวยงาม  เปนระเบียบ  มีสาธารณูปโภค

ครบครัน  เปนที่ประทับใจของนักทองเที่ยว  พรอม

ทัง้สามารถเชื่อมโยงเสนทางการทองเที่ยวภายใน

ตําบลบางสน และตําบล , อําเภอใกลเคียง  ใหเปน

เสนทางการทองเที่ยวเชงินเิวศนที่มีชื่อเสียงของ

จังหวัดชุมพร 

 

2.1 เสนทางคมนาคมในตําบลมีความสะดวก  

ปลอดภัยไมกอมลภาวะ 

 

2.2 เสนทางคมนาคมในตําบลบางสนมีการวาง

ระบบการระบายน้ําที่ดี 

 

2.3 ประชาชนมีไฟฟาใชครบถวนทุกครัวเรอืน 
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2.4 ปญหาไฟฟาสาธารณะไม

เพยีงพอ 

2.5 ปญหากระแสไฟฟาไมเพยีงพอ

และเสาไฟฟาชํารุด 

2.6 ปญหาโทรศัพทพื้นฐานและ

โทรศัพทสาธารณะไมเพยีงพอ 

 

2.7 ปญหาไมมีเอกสารสทิธใินที่ดนิ

ทํากนิ 

2.8 ปญหาไมมีศาลาที่พักผูโดยสาร 

 

2.9 ปญหาขาดสถานที่ในการประชุม 

3. ปญหาดานแหลงน้ํา 

3.1 ปญหาน้ําเพื่อการเกษตรไม

เพยีงพอ 

3.2 ปญหาน้ําเพื่อการอุปโภค/บรโิภค

ไมเพยีงพอ 

 

4. ปญหาดานสังคม 

4.1 ปญหาขาดความปลอดภัยในชวีติ

และทรัพยสนิ 

4.2 ปญหายาเสพตดิ 

 

2.4 ไฟฟาสาธารณะในหมูบานไมเพยีงพอ 

 

2.5 กระแสไฟฟาตกบอย ทําใหเครื่องใช 

ไฟฟาเสยีหาย  และเสาไฟฟาเกา  ชํารุด 

2.6 ประชาชนสวนใหญไมมีโทรศัพทพื้นฐานใช

ในครัวเรอืน  และโทรศัพทสาธารณะก็มีไม

เพยีงพอ 

2.7 เกษตรกรบางสวนมีที่ดนิทํากนิ  แต 

ไมมีเอกสารสทิธิ 

2.8 ไมมีที่พักรมิทางสําหรับผูที่รอรถโดยสาร 

 

2.9 หมูบานไมมีสถานที่ในการประชุม 

 

3.1 ขาดแคลนน้ําแหลงน้ําเพื่อการเกษตร  แหลง

น้ําตามธรรมชาตติื้นเขนิ 

3.2 ขาดแคลนแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค/บรโิภค 

 

 

 

4.1 ประชาชนขาดความปลอดภัยในชวีติและ

ทรัพยสนิ 

4.2 เยาวชนบางสวนมีภาวะเสี่ยงตอการตดิยา

เสพตดิ 

2.4 ตดิตัง้ไฟฟาสาธารณะในจุดที่จําเปนทุกจุด 

 

2.5 เพิ่มหมอแปลงไฟฟา  และเปลี่ยนเสาไฟฟา

ใหมแทนของเดิมที่ชํารุด 

2.6 ขยายเขตบรกิารโทรศัพทพื้นฐานใหมากขึ้น  

และตดิตัง้โทรศัพทสาธารณะเพิ่มขึ้น 

 

2.7 ไดรับเอกสารสทิธใินที่ดนิทํากนิ 

 

2.8 กอสรางศาลาที่พักผูโดยสารรมิทาง 

 

2.9 กอสรางศาลาประชาคมของหมูบาน 

 

3.1 กอสราง/ปรับปรุงแหลงน้ําเพื่อการเกษตร  ขุด

สระน้ําขนาดใหญ  ขุดบอบาดาล  บอน้ําตื้น 

3.2 กอสราง/ปรับปรุงระบบประปา  สรางแหลงกัก

เก็บน้ํา  จัดหาภาชนะกักเก็บน้ํา  ขุดสระน้ําขนาด

ใหญ  ขุดบอบาดาล  บอน้ําตื้น 

 

4.1 จัดใหมีจุดตรวจประจําหมูบาน  ฝกอบรม อป.

พร. 

4.2 สงเสรมิการกฬีาในกลุมเยาวชนและประชาชน

ทั่วไป  เพื่อปองกันภัยยาเสพตดิ 

2.4 ถนนสายสําคัญทุกสายมีไฟฟาสาธารณะให

ความสวางแกผูสัญจรในเวลากลางคืน 

2.5 กระแสไฟฟาเพยีงพอตอความตองการของ

ผูใช  และมีความปลอดภัย 

2.6 มีการขยายเขตบรกิารโทรศัพทพื้นฐานทั่วทุก

หมูบาน  และมีโทรศัพทสาธารณะตามจุดที่มี

ความจําเปนทุกจุด 

2.7 เกษตรกรไดรับเอกสารสทิธใินที่ดนิทํากนิ

เพิ่มขึ้น 

2.8 มีศาลาที่พักผูโดยสารเพิ่มขึ้นในจุดที่มีความ

จําเปน 

2.9 ทุกหมูบานมีสถานที่จัดกจิกรรม 

 

3.1 เกษตรกรมีน้ําเพื่อการเกษตรอยางเพียงพอ 

 

3.2 ประชาชนมีน้ําเพื่อการอุปโภค/บรโิภคอยาง

เพยีงพอตลอดป 

 

 

4.1 ประชาชนมีความปลอดภัยในชวีติและ

ทรัพยสนิมากขึ้น 

4.2 เยาวชนที่อยูในภาวะเสี่ยงตอการตดิยาเสพ

ตดิลดนอยลงหรอืหมดไป 
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4.3 ปญหาขาดการสงเสรมิดานกฬีา 

 

 

4.4 ปญหาการรับรูขอมูลขาวสารไม

ทั่วถงึ 

 

4.5 ปญหาไมมีศูนยสงเคราะหราษฎร

ประจําหมูบาน 

 

4.6 ปญหาผูดอยโอกาสในสังคมไมได

รับการดูแล 

 

5. ปญหาดานสาธารณสุข 

5.1 ปญหาอันตรายจากสารเคมีทาง

การเกษตร 

 

5.2 ปญหาขาดสถานบรกิารดาน 

สาธารณสุข 

 

 

 

4.3 ขาดสนามกฬีาที่ไดมาตรฐาน  และ

อุปกรณกฬีาไมเพียงพอกับความตองการ 

 

4.4 บางหมูบานไมมีหอกระจายขาว  สวน

หมูบานที่มีอยูแลวก็ไมสามารถใหบรกิาร

ประชาชนไดทั่วทัง้หมูบาน 

4.5 บางหมูบานไมมีศูนยสงเคราะหราษฎร

ประจําหมูบาน 

 

4.6 ผูดอยโอกาสยังขาดการไดรับการดูแลเอา

ใจใสจากสังคมและรายไดไมพอยังชพี 

 

 

5.1 เกษตรกร/ประชาชนไดรับสารพษิจาก

การเกษตร  ทัง้ที่ตกคางในอาหาร  ปะปนอยู

ในอากาศ  และแหลงน้ํา 

5.2 ประชาชนในหมูบานไมไดรับความสะดวก

ในการเดนิทางมาขอรับบรกิารจากสถาน

บรกิารดานสาธารณสุข  โดยเฉพาะในกรณี

ฉุกเฉนิ 

 

 

4.3 สรางสนามกฬีาขนาดมาตรฐาน  และจัดหา

อุปกรณกฬีาใหเพยีงพอกับความตองการของผูเลน

กฬีา 

4.4 จัดตัง้หอกระจายขาว/เสียงตามสาย ปรับปรุง/

ซอมแซมหอกระจายขาว/เสยีงตามพรอมทัง้ขยาย

บรกิารใหทั่วถงึ 

4.5 สรางศูนยสงเคราะหราษฎรใหครบทุกหมูบาน 

 

 

4.6 จัดหาเงนิสงเคราะหผูดอยโอกาสเพิ่มเตมิจากที่

ภาครัฐเคยกําหนดไว  โดยเพิ่มรายละ 500 บาท 

 

 

5.1 สงเสรมิเกษตรอินทรยี  อบรมการใชสารเคมี

การเกษตรอยางถูกวธิใีหแกเกษตรกร 

 

5.2 จัดตัง้สถานอีนามัยประจําหมูบาน 

 

4.3 ตําบลบางสนมีสนามกฬีาที่ไดมาตรฐาน  

พรอมอุปกรณกฬีาที่ครบถวน  เพยีงพอตอ

ความตองการของผูเลนกฬีา 

4.4 ประชาชนมีโอกาสไดรับบรกิารขอมูล

ขาวสารอยางทั่วถงึ 

 

4.5 ศูนยสงเคราะหราษฎรประจําหมูบาน  

สามารถใหการชวยเหลือผูดอยโอกาสไดอยาง

รวดเร็ว  ถูกตอง  และชอบธรรม 

4.6 ผูดอยโอกาสในตําบลบางสนไดรับการ

ดูแลเอาใจใส  มีรายไดพอยังชพี 

 

 

5.1 เกษตรกรเปลี่ยนมาใชเกษตรอินทรยีมาก

ขึ้น  สงผลใหสุขภาพโดยรวมของเกษตรกร

และประชาชนทั่วไปดขีึ้น 

5.2 ประชาชนไดรับความสะดวกในการมา

ขอรับบรกิารดานสาธารณสุข 
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6. ปญหาการศกึษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

6.1 ปญหาประชาชนขาดโอกาส

ทางการศกึษา และไมเห็น

ความสําคัญของการศกึษา 

6.2 ปญหาขาดแคลนแหลงคนควา

หาความรู 

 

6.3 ปญหาสถานศกึษาขาด

อุปกรณการศกึษา 

6.4 ปญหาเยาวชนไมคอยสนใจใน

การศาสนาและวัฒนธรรม  

ประเพณีตาง ๆ 

6.5 ปญหาไมมีศาสนสถานใน

หมูบาน 

 

6.6 ปญหาอาคารศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กไมเพยีงพอกับการใชงาน 

 

 

 

6.1 นักเรยีน/นักศกึษา ขาดแคลนทุนทรัพยใน

การศกึษาตอ และราษฎรบางสวนไมเห็น

ความสําคัญของการศกึษา 

6.2 ไมมีแหลงคนควาหาความรูที่มีขอมูล

เพยีงพอสําหรับความตองการของประชาชน

ในตําบลบางสน 

6.3 โรงเรยีนไมมีงบประมาณในการจัดซื้อ

เครื่องคอมพวิเตอรเพื่อการศกึษา 

6.4 เยาวชนไมคอยสนใจเขารวมกจิกรรมทาง

ศาสนาและงานประเพณีตาง ๆ 

 

6.5 บางหมูบานไมมีศาสนสถานในหมูบาน  

เม่ือตองการทํากจิกรรมทางศาสนาก็ตองไป

หมูบานอ่ืน 

6.6 อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กคับแคบ  ไม

เหมาะสมกับกจิกรรมภายในศูนย ฯ 

 

 

 

6.1 จัดตัง้ทุนการศกึษาสําหรับนักเรยีน/

นักศกึษาที่เรยีนด ีประพฤตดิ ีแตยากจน / 

รณรงคเรื่องความสําคัญของการศกึษา 

6.2 จัดตัง้หองสมุดประจําตําบล/หมูบาน  ศูนย

คอมพวิเตอร-อินเตอรเน็ตประจําหมูบาน 

 

6.3 เทศบาลสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อ

เครื่องคอมพวิเตอรเพื่อการศกึษา 

6.4 สนับสนุนใหเยาวชนมีโอกาสเขารวมใน

กจิกรรมทางศาสนาหรอืงานประเพณีตาง ๆ  

มากขึ้น 

6.5 จัดตัง้วัด  ศาสนสถานในหมูบาน 

 

 

6.6 กอสราง/ปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 

 

 

6.1 ประชาชนตําบลบางสนมีการศกึษาในระดับที่สูงขึ้น 

 

 

6.2 ประชาชนไดรับความสะดวกมากขึ้นในการคนควา

หาความรูดานตาง ๆ  เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม 

 

6.3 นักเรยีนมีความรูความสามารถดานคอมพวิเตอร  

และเปนแหลงคนควาหาความรูที่ทันสมัย 

6.4 เยาวชนมีสวนรวมในกจิกรรมทางศาสนา  และงาน

ประเพณีตาง ๆ  มากขึ้น 

 

6.5 ประชาชนในหมูบานมีโอกาสทํากจิกรรมทางศาสนา

มากขึ้น  ใกลชดิศาสนามากขึ้น  ซึ่งเปนผลดตีอบุคคล

และสังคม 

6.6 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดรับการพัฒนาใหเหมาะสม

ตามความจําเปนในการใชงาน สามารถเปนที่ศกึษาดูงาน

ขององคกรตาง ๆ  
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7. ปญหาทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

7.1 ปญหาการบุกรุกทําลายปาตน

น้ํา 

 

7.2 ปญหามลพษิจากสารเคมี

การเกษตร 

 

7.3 ปญหาการลาสัตวปาสงวน/

สัตวปาคุมครอง 

7.4 ปญหามลพษิในแหลง

ทองเที่ยว 

 

 

 

7.5 ปญหาการบุกรุกที่ 

สาธารณประโยชน 

 

 

7.6 ปญหาการจัดการขยะมูลฝอย

ไมถูกวธิี 

 

 

 

7.1 ปาตนน้ําถูกบุกรุกทําลาย  ทําใหน้ําแหง  

สรางความเดือดรอนใหประชาชนสวนใหญ 

 

7.2 มีการปนเปอนของสารเคมีการเกษตร

ในอากาศ  ดนิ  แหลงน้ํา 

 

7.3 มีการยิงคางแวนบรเิวณเขานมสาว  

และสัตวปาสงวน/คุมครอง อ่ืน ๆ 

7.4 เกดิมลพษิในบรเิวณแหลงทองเที่ยว  

เชน  ขยะที่นักทองเที่ยวทิ้งไวเกลื่อนกลาด  

ซึ่งหมูบานไมมีงบประมาณในการจัดเก็บ  

และฝุนละอองจากถนนลูกรังที่เปนเสนทาง

ไปสูแหลงทองเที่ยว 

7.5 ที่สาธารณประโยชนถูกบุกรุกจาก

นายทุน  และประชาชน 

 

 

7.6 การจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน

ยังไมถูกวธิ ี กอใหเกดิมลพษิตอ

สิ่งแวดลอมและความไมเปนระเบียบ 

 

 

 

7.1 กันแนวเขตปาตนน้ําใหชัดเจน เพื่อปองกันการ

บุกรุก และฟนฟูใหมีสภาพดขีึ้นและพัฒนาเปน

แหลงทองเที่ยวเชงินเิวศน 

7.2 สงเสรมิใหมีการทําการเกษตรอินทรยี  เพื่อลด

การใชสารเคมีการเกษตรที่มีอันตรายตอ

สิ่งแวดลอม 

7.3 ประกาศเปนเขตหามลาสัตวปา  และรณรงค

ใหประชาชนรวมกันคุมครองสัตวปา 

7.4 จัดใหมีปายรณรงคสรางจิตสํานึกในการรักษา

สภาพแวดลอมในบรเิวณแหลงทองเที่ยว  ปรับปรุง

ถนนไปสูแหลงทองเที่ยวใหมีฝุนละอองนอยลง  

และจัดใหมีงบประมาณในการจัดเก็บ  ทําลายขยะ 

 

7.5 รังวัดสอบเขต และกันแนวเขตที่สาธารณะให

ชัดเจน เพื่อปองกันการบุกรุก 

 

 

7.6 ใหมีการจัดการขยะมูลฝอยอยางเปนระบบ  

โดยเทศบาล  

 

 

 

7.1 ปาตนน้ําไดรับการคุมครองมิใหมีผูบุกรุกและไดรับ

การฟนฟูใหใกลเคียงสภาพเดิม  พรอมไดรับการ

ปรับปรุงเปนแหลงทองเที่ยวเชงินเิวศน 

7.2 สภาพแวดลอมโดยรวมในตําบลบางสนดขีึ้น  อยาง

ย่ังยืน   

 

7.3 สัตวปาไดรับการคุมครอง 

 

7.4 ขยะที่เกดิจากนักทองเที่ยวลดนอยลง  

สภาพแวดลอมในบรเิวณแหลงทองเที่ยวสะอาด  เปน

ระเบยีบมากขึ้น  เสนทางคมนาคมไปสูแหลงทองเที่ยวมี

ความสะดวก  ปลอดภัย 

 

7.5 ที่สาธารณประโยชนในตําบลบางสนไดรับการ

คุมครองมิใหมีการบุกรุก  พรอมทัง้จัดใหมีการนําที่

สาธารณประโยชน  มาดําเนินกจิกรรมที่เปน

สาธารณประโยชนอยางแทจรงิ 

7.6 สภาพแวดลอมในตําบลบางสนมีความสะอาด  เปน

ระเบยีบ  สวยงาม  ไรมลพษิ  เนื่องจากมีการจัดการขยะ

มูลฝอยอยางถูกวธิี 
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8. ปญหาดานการเมือง   

    การบรหิาร 

8.1 ปญหาความไมเขาใจตอ 

เจาหนาที่และหนวยงานของรัฐ 

 

8.2 ปญหาการใหบรกิารของรัฐไม

ทั่วถงึ 

8.3 ปญหาเจาหนาที่ของรัฐ

คอรัปชั่น 

 

 

8.1 ประชาชนสวนใหญยังขาดความเขาใจใน

บทบาท อํานาจหนาที่  และความรับผดิชอบ

ของผูใหญบาน และ เทศบาล 

8.2 การบรกิารของรัฐยังไมทั่วถงึ 

 

8.3 เจาหนาที่ของรัฐในบางหนวยงานมีการ

คอรัปชั่นในงานดานบรกิาร 

 

 

8.1 หนวยงานของรัฐใหความสําคัญกับการ

ประชาสัมพันธขาวสารของหนวยงาน   

 

8.2 ประชาชนไดรับบรกิารของรัฐอยางทั่วถงึ  

และสะดวก  รวดเร็ว 

8.3 หนวยงานของรัฐมีการควบคุมการ

ปฏิบัตงิานของเจาหนาที่ใหมีการบรกิาร

ประชาชนตามระเบยีบและเปนธรรม 

 

 

8.1 ประชาชนมีความเขาใจในบทบาท อํานาจหนาที่  และ

ความรับผดิชอบของผูใหญบาน และ อบต. ทําใหเกดิการ

ทํางานรวมกันอยางบูรณาการ 

8.2 ประชาชนไดรับการบรกิารจากหนวยงานของรัฐดวย

ความสะดวก  รวดเร็ว  และทั่วถงึ 

8.3 หนวยงานของรัฐปราศจากเจาหนาที่ที่คอรัปชั่น  โดย

เฉพาะงานที่ตองใหบรกิารประชาชนโดยตรง 
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2.2 ผลการวเิคราะหศักยภาพของเทศบาลตําบลบางสน 

  จุดแข็ง 

  จุดแข็งที่สําคัญของเทศบาลตําบลบางสน คอื ทรัพยากรธรรมชาตทิีห่ลากหลาย  ไมผล

มีคุณภาพ  คุณภาพดนิด ี ซ่ึงสามารถพัฒนาใหเปนแหลงทองเทีย่วเชิงนเิวศนได  อยูไมไกลจากที่วาการ

อําเภอปะทวิ มีแหลงการเรยีนรูที่หลากหลาย มีองคกรชุมชนที่มีความเขมแข็งเปนที่สนใจขององคกร

ภายนอก   

  จุดออน 

  จุดออนทีส่ําคัญของเทศบาลตําบลบางสน คอื  เกษตรกรมีการใชสารเคมีในการเกษตร

มากจนอาจกอใหเกดิอันตรายตอสุขภาพและสิง่แวดลอมไดในอนาคต  เกษตรกรไมมีการรวมกลุม  ทํา

ใหไมสามารถกําหนดราคาผลผลติไดเองตามความเหมาะสม การพัฒนาเสนทางคมนาคมเปนไปอยาง

ลําบาก  เนื่องจากขอจํากัดดานงบประมาณ  และสภาพพื้นที่  แหลงน้ําเพื่อการเกษตรยงัไมพอเพียง  

ประชาชนยังไมสามารถเขาถงึระบบสาธารณูปโภคไดครบทุกครัวเรอืน  เชน  ไฟฟา  ประปา  โทรศัพท  

และประชาชนบางสวนไมมีเอกสารสทิธใินทีด่นิทํากนิ  ขาดที่ทํากนิเปนของตนเอง  ขาดผูนําที่เขมแข็ง 

  โอกาส 

  โอกาสที่สําคัญของเทศบาลตําบลบางสน คอื  เปนพื้นทีท่างผานเช่ือมตอระหวางอําเภอ 

ปะทวิและเปนเสนทางทีส่ามารถพัฒนาใหเปนเสนทางการทองเที่ยวเช่ือมตอกบัแหลงทองเที่ยวในอําเภอ

ปะทวิซ่ึงมีอยูมากมาย อีกทัง้ยงัเปนพื้นที่ที่มีผลผลติทางการเกษตร  และยังเปนพื้นที่ที่มีองคกรชุมชน

หลาย ๆ องคกรที่มีความเขมแข็ง  เปนทีท่ี่ภาครัฐและเอกชนใหความสนใจเขามาศกึษาดูงาน  ซ่ึงเปน

โอกาสที่จะไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหลงทนุภายนอก 

  อุปสรรค 

  อุปสรรคทีส่ําคัญของเทศบาลตําบลบางสนคอื เรื่องระเบยีบกฎหมายที่ยังไมเอ้ือตอการ

ปฏิบัตงิาน ทําใหเกดิความไมคลองตัวในการปฏิบตัเิพราะตดิขัดเรื่องระเบยีบแบบแผนของทางราชการ 

บุคลากรที่มีไมเพียงพอกบัภารกจิที่ตองปฏิบตัปิระกอบกับความจํากดัในเรื่องของงบประมาณที่มีไม

เพียงพอตอการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 
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แบบสรุปรายงานตดิตามและประเมนิผลการนํา แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557) ไปสูการปฏิบัติ 

เทศบาลตําบลบางสน  อําเภอปะทิว   จังหวัดชุมพร ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2555 

 

ยุทธศาสตร 
จํานวนโครงการ จํานวนงบประมาณ หมาย 

เหต ุตามแผน ดําเนนิการ รอยละ ตามแผน เบกิจายจริง รอยละ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานเศรษฐกจิชุมชน    2 1 50 50,000  0  

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานการพัฒนาเมอืงและชุมชน 24 7 29 6,980,000 3,893,933 56  

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานการพัฒนาดานการจัดการน้ํา 8 5 44 900,000 419,000 52  

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานคุณภาพชีวติและการคุมครองทางสังคม 51 36 71 9,950,000 7,305,737 73  

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 8 2 25 160,000 28,600 18  

ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาดานการบริหารจัดการ 22 14 64 900,000 706,640 79  

รวม 115 65 57 1,9365,000 12,468,040 64  
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สวนที่  4 
 

ยุทธศาสตรและแนวทาง 
การพัฒนาในชวงสามป 

 
แผนพฒันาสามป (พ.ศ.2557 – 2559) 
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สวนท่ี 4 

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 

 

 4.1 วิสัยทัศนการพัฒนา 
“โปรงใส  สจุริต  จิตอาสา  รวมมือพฒันา  นําความกาวหนาสูทองถ่ิน” 

4.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลบางสน 
1.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานเศรษฐกจิชุมชน 
2.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานการพฒันาเมืองและชุมชน  
3.  ยุทธศาสตรการพฒันาการบรหิารจัดการนํ้า 
4.  ยุทธศาสตรการพฒันาคุณภาพชีวิตและการคุมครองทางสังคม 
5.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
6.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานการบรหิารจัดการ 

4.3 แนวทางในการพัฒนาในชวงสามป ประกอบดวย 
1.  สงเสริมอาชีพและเพิ่มรายไดใหแกประชาชน 
2. กอสราง ปรบัปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายนํ้า  
3.  ขยายเขตไฟฟา  ติดต้ังไฟฟาสาธารณะและเพิ่มกระแสไฟฟา 
4.  ขยายเขตบรกิารโทรศัพทพื้นฐานติดต้ังโทรศัพทสาธารณะ 
5.  ประชาชนไดรับเอกสารสิทธิในที่ดินทํากิน 
6.  กอสรางศาลาที่พักผูโดยสาร  ศาลาประชาคมหมูบาน 
7.  กอสรางปรบัปรุง บํารุงรักษาแหลงนํ้าเพื่อการอุปโภค บริโภคและนํ้าเพื่อการเกษตร 
8. เพิ่มการดูแล เอาใจใสผูดอยโอกาสในสงัคม 
9. สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  และปองกันเยาวชนจากภัยยาเสพติด 
10. สงเสรมิการมีสุขภาพดีถวนหนา  และการเขาถึงบริการดานสาธารณะสุขของประชาชน 
11. สงเสรมิการศึกษา และวิถีชุมชนใกลชิดศาสนาและประเพณีทองถ่ิน 
12. เพิ่มโอกาสในการรับรูขอมลูขาวสารของประชาชน 
13. อนุรักษ ฟนฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
14. รักษาสภาพแวดลอมใหมีความสะอาด เปนระเบียบสวยงาม ปราศจากมลพิษ 
15. สงเสรมิความเขาใจในบทบาท  อํานาจหนาที่ของหนวยงานของรัฐ และเจาหนาที่ของรฐั 
16. ประชาชนพึงพอใจในบรกิารของหนวยงานของรัฐ 
17. สงเสรมิความเขมแข็งขององคกรชุมชน 
18. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเกบ็และพัฒนารายได 

  
 
4.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดชุมพร 

วิสัยทัศน  ( Vision ) 
“ศูนยอุตสาหกรรมการเกษตรและทองเที่ยวช้ันนําของภาคใต”  

(Green Agro and Ecoturism Industry Capital South  of  Thailand) 
เปาประสงค  ( Goals ) 
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1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
2. มีการบรหิารจัดการดานการเกษตร การทองเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมอยางย่ังยืน  

ตัวชี้วัด  ( KPIs ) 
1. ครัวเรือนมีอาชีพมั่นคงและรายไดเฉลี่ยเพิ่มข้ึนรอยละ 20 
2.  ความสมบูรณของทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมเพิ่มข้ึน  

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดชุมพร 
1.สรางมลูคาเพ่ิมดานการเกษตร  เกษตรอุตสาหกรรมและการทองเท่ียวอยางครบวงจร 

1.เพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
  2.   สรางมูลคาเพิ่มจากสินคาเกษตรและการทองเที่ยว 
  3.   เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดานการเกษตรและการทองเที่ยว 
  4.   พัฒนาการตลาดสินคาเกษตร 
  5.   สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน (1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ) 
  6.   สนับสนุนการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน 
  7.   สรางโอกาสและเพิ่มความสามารถในการรองรบันักทองเที่ยว 
  8.   สงเสริมการพัฒนาและการบริการดานการทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน 
  9.   พัฒนาและสงเสริมกจิกรรมการทองเที่ยว 
             10.   พัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว 
            11.   สนับสนุนการพฒันาดานการกีฬาและพลศึกษา 

2. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ียั่งยืน 
           1.สรางการมสีวนรวมในการปองกันแกไขปญหาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม              
      2.เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมของทุกภาคี 

3.กํากับดูแลปองกันและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมให 
   ความสมดุลและย่ังยืน 
4. สงเสรมิการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและย่ังยืน 
 

3. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร จัดการอยางเปนระบบ 
1. พัฒนาระบบการใหบริการประชาชน 

  2. การปองกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบและอํานาจความเปนธรรม 
  3. สงเสรมิการมีสวนรวมของประชาชนในการบรหิารจัดการภาครัฐ 
  4. พัฒนาระบบบรหิารจัดการทรัพยากรมนุษย 
  5. สนับสนุนการบรหิารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
  6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงในดานตางๆของจังหวัด 

4. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
1. การรักษาความสงบเรียบรอยปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

  2. สงเสรมิสุขภาพอนามัยทีดี่ 
3. สงเสรมิการศึกษาและเรียนรูอยางตอเน่ือง 
4. พัฒนาศักยภาพของครอบครัว และชุมชน 
5. พัฒนาและคุมครองแรงงาน 
6. สงเสรมิคุณธรรมจริยธรรมและอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณีและ 
   ภูมิปญญาทองถ่ิน 
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7. สรางหลกัประกันคุมครองของสงัคมและครอบครัว 
8. พัฒนาศักยภาพขององคกรเครือขายทางสังคม  

5. ยุทธศาสตรดานความมั่นคง 
       1. พัฒนาศักยภาพของคน ชุมชน และพื้นที่เปาหมายชายฝงทะเลและเกาะแกงตางๆ 
  2. ผนึกกําลังเพื่อเสริมสรางความมั่นคงชายแดนชายฝงทะเลและเกาะแกงตางๆ 
  3. พัฒนาความรวมมือชายแดนกับประเทศเพื่อนบาน 
  4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการยุทธศาสตรความมั่นคง 
  5. เรงรัดการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแรงงานตางดาว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 ๓๒ 

 

 

สวนที่ 5 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 

2559) 

เทศบาลตําบลบางสน อําเภอปะทวิ 

จังหวัดชุมพร 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2557 – 2559) 

เทศบาลตําบลบางสน  อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

ยุทธศาสตร 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 รวมสามป 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานเศรษฐกจิชุมชน 

 

แนวทางที่ 1  สงเสรมิอาชีพและเพ่ิมรายไดใหแกประชาชน 5 160,000 5 160,000 5 160,000 15 480,000 

รวม 5 160,000 5 160,000 5 160,000 15 480,000 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานการพัฒนาเมอืงและชุมชน 

 

แนวทางที่ 1  กอสราง ปรบัปรงุ บํารุงรักษาถนน สะพาน  

                 ทางระบายน้ํา 

19 9,730,000 22 10,164,000 26 12,816,000 69 32,710,000 

แนวทางที่ 2  ขยายเขตไฟฟา  ตดิตัง้ไฟฟาสาธารณะและเพ่ิม 

                  กระแสไฟฟา 

5 1,475,000 5 1,475,000 5 1,475,000 15 4,425,000 

แนวทางที่ 3  ขยายเขตบรกิารโทรศัพทพื้นฐานตดิตัง้โทรศัพทสาธารณะ 2 20,000 2 20,000 2 20,000 6 60,000 

แนวทางที่ 4  ประชาชนไดรับเอกสารสทิธใินที่ดนิทํากนิ 1 10,000 1 10,000 1 10,000 3 30,000 

แนวทางที่ 5  กอสรางศาลาที่พักผูโดยสาร  ศาลาประชาคมหมูบาน 4 290,000 4 290,000 2 200,000 10 780,000 

รวม 31 11,525,000 34 11,959,000 36 14,521,000 101 38,005,000 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2557 – 2559) 

เทศบาลตําบลบางสน  อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

ยุทธศาสตร 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 รวมสามป 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานการพัฒนาดานการจัดการน้ํา 

 

แนวทางที่ 1  กอสรางปรับปรุง บํารุงรักษาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค 

                 บรโิภค  และน้ําเพื่อการเกษตร 

14 2,070,000 14 2,070,000 14 2,070,000 42 6,210,000 

รวม 14 2,070,000 14 2,070,000 14 2,070,000 42 6,210,000 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานคุณภาพชีวติและการคุมครองทางสังคม 

 

แนวทางที่ 1  เพ่ิมการดแูล เอาใจใสผูดอยโอกาสในสงัคม 9 4,594,000 9 4,594,000 9 4,594,000 27 13,782,000 

แนวทางที่ 2  สรางความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสนิ  

                 และปองกนัเยาวชนจากภัยยาเสพตดิ 

18 750,000 18 750,000 18 750,000 54 2,250,000 

แนวทางที่ 3  สงเสรมิการมีสุขภาพดถีวนหนา  และการเขาถงึ 

                  บรกิารดานสาธารณะสุขของประชาชน 

7 470,000 6 390,000 6 390,000 19 1,250,000 

แนวทางที่ 4  สงเสรมิการศกึษา และวถิชุีมชนใกลชิดศาสนา 

                 และประเพณทีองถิ่น 

27 2,484,000 25 1,984,000 25 1,984,000 77 6,452,000 

แนวทางที่ 5  เพ่ิมโอกาสในการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน 3 160,000 3 160,000 3 160,000 9 480,000 

รวม 64 8,458,000 61 7,878,000 61 7,878,000 186 24,214,000 
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 ๓๕

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2557 – 2559) 

เทศบาลตําบลบางสน  อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

 

ยุทธศาสตร 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 รวมสามป 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

 

แนวทางที่ 1  อนรุักษ ฟนฟู  ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 8 500,000 7 400,000 7 400,000 22 1,300,000 

แนวทางที่ 2  รกัษาสภาพแวดลอมใหมีความสะอาด เปนระเบยีบ 

                 สวยงาม ปราศจากมลพิษ  

4 90,000 4 90,000 4 90,000 12 270,000 

รวม 12 590,000 11 490,000 11 490,000 34 1,570,000 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาดานการบริหารจัดการ 

 

แนวทางที่ 1  สงเสรมิความเขาใจในบทบาท  อํานาจหนาที่ของ      

                 หนวยงานของรัฐ และเจาหนาที่ของรฐั 

6 380,000 6 100,000 6 100,000 18 580,000 

แนวทางที่ 2  ประชาชนพึงพอใจในบรกิารของหนวยงานของรัฐ  6 590,000 3 90,000 3 90,000 12 770,000 

แนวทางที่ 3  สงเสรมิความเขมแข็งขององคกรชุมชน 4 85,000 4 85,000 4 85,000 12 255,000 

แนวทางที่ 4  พัฒนาศกัยภาพของบุคลากรและเพ่ิมประสทิธภิาพ 

                  การจดัเก็บและพัฒนารายไดของเทศบาล 

8 795,000 9 1,295,000 8 795,000 25 2,885,000 

                                      รวม 24 1,850,000 22 1,570,000 21 1,070,000 67 4,490,000 

รวมท้ังสิ้น 150 24,653,000 147 24,127,000 148 26,189,000 445 74,969,000 
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 ๓๖

 

 

รายละเอียดโครงการ 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557 – 2559) 

เทศบาลตําบลบางสน ดําเนนิการเอง 

และสนบัสนนุหนวยงานอ่ืนดําเนนิการ 
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 ๓๗

 

 

รายละเอยีดโครงการแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2557 – 2559)   เทศบาลตําบลบางสน    อําเภอปะทิว   จังหวัดชุมพร 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานเศรษฐกิจชุมชน 

 แนวทางท่ี 1 สงเสรมิอาชพีและการเพ่ิมรายได 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (ท่ีมา) 
ผลลัพธท่ีคาด 

วาจะไดรบั 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

1 อุดหนนุกลุมวสิาหกจิชุมชน เพ่ือสงเสริมใหประชาชน

มีอาชพีและเพ่ิมรายไดแก

ครัวเรือน 

สนับสนุนงบประมาณในการดําเนนิงานของ

กลุมวสิาหกจิชมุชน เชน คาวัสดอุุปกรณ คา

ประชาสมัพันธ ฯลฯ 

50,000 

 

50,000 50,000 เพ่ือสงเสริมใหประชาชน

มีอาชพีและเพ่ิมรายไดแก

ครัวเรือน 

สํานักปลดั 

 

2 สนับสนุนการจัดตัง้ศูนย

ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ตําบลบางสน 

” สนับสนุนคาใชจายของศูนยฯเชน คาเบ้ียประชมุ 

คาวสัดุสํานักงาน คาจัดทําบอรด

ประชาสมัพันธ ฯลฯ 

50,000 

 

50,000 50,000 ”                                                                   ” 

3 อบรมพัฒนาศักยภาพคณะ 

กรรมการและเครือขายศูนย

ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

” สนับสนุนคาใชจายในการฝกอบรม เชน คาปาย

โครงการ คาอาหาร เคร่ืองดืม่ คาเอกสาร ฯลฯ 

20,000 

 

20,000 20,000 ” ” 

4 อบรมอาชพีระยะสัน้ ” สนับสนุนคาใชจายในการฝกอบรม เชน คาปาย

โครงการ คาอาหาร เคร่ืองดืม่ คาเอกสาร ฯลฯ 

20,000 

 

20,000 20,000 ” ” 

5 อบรมพัฒนาความรูดาน

การเกษตรใหแกประชาชน 

” สนับสนนุคาใชจายในการฝกอบรม เชน คาปาย

โครงการ คาอาหาร เคร่ืองดืม่ คาเอกสาร ฯลฯ 

20,000 

 

20,000 20,000 ” ” 
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 ๓๘

 

 

 

รายละเอยีดโครงการแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2557 – 2559)   เทศบาลตําบลบางสน    อําเภอปะทิว   จังหวัดชุมพร 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานการพัฒนาเมอืงและชุมชน 

 แนวทางท่ี 1 กอสราง ปรบัปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน้ํา            

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (ท่ีมา) 
ผลลัพธท่ีคาด 

วาจะไดรบั 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

1 ปรับปรุง/ซอมแซมถนน 

ลูกรังในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล

ตําบลบางสน 

เพ่ือใหประชาชนมถีนนใน

การคมนาคมขนสงอยาง

สะดวก ปลอดภัย 

ถนนลูกรังท่ีชํารุดเสยีหายไมสามารถใชงานได

ตามปกต ิ รายละเอยีดตามแบบท่ีเทศบาล

กําหนด 

500,000 

 

500,000 500,000 ทําใหประชาชนมถีนนใน

การคมนาคมขนสงอยาง

สะดวก ปลอดภัยเพ่ิมขึ้น 

กองชาง 

 

2 ปรับปรุง/ซอมแซมถนน 

ลาดยางในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล

ตําบลบางสน 

” ถนนลาดยางท่ีชาํรุดเสยีหายไมสามารถใชงาน

ไดตามปกต ิ รายละเอยีดตามแบบท่ีเทศบาล

กําหนด 

600,000 

 

600,000 

 

600,000 

 

” ” 

3 ปรับปรุง/ซอมแซมถนน 

หนิคลุกในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล

ตําบลบางสน 

” ถนนหนิคลกุท่ีชํารุดเสยีหายไมสามารถใชงาน

ไดตามปกต ิ รายละเอยีดตามแบบท่ีเทศบาล

กําหนด 

500,000 

 

500,000 

 

500,000 

 

” ” 

4 ปรับปรุง/ซอมแซมถนน 

คสล.ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล

ตําบลบางสน 

” ถนน คสล.ท่ีชาํรุดเสยีหายไมสามารถใชงานได

ตามปกต ิ รายละเอยีดตามแบบท่ีเทศบาล

กําหนด 

200,000 

 

200,000 200,000 ” ” 

5 จัดทําปายแนะนําเสนทาง 

ปายจราจรและปายชื่อถนน

ในเขตพ้ืนท่ี 

” จํานวน 60 ปาย รายละเอยีดตามแบบท่ี

เทศบาลกําหนด 

200,000 

 

200,000 200,000 ” ” 
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 ๓๙ 

 

 

 

รายละเอยีดโครงการแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2557 – 2559)   เทศบาลตําบลบางสน    อําเภอปะทิว   จังหวัดชุมพร 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานการพัฒนาเมอืงและชุมชน 

 แนวทางท่ี 1 กอสราง ปรบัปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน้ํา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (ท่ีมา) 
ผลลัพธท่ีคาด 

วาจะไดรบั 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

6 กอสรางถนนลาดยางสาย 

บานนายใบ-บานลาง  

หมูท่ี 3 - 5 

เพ่ือใหประชาชนมถีนนใน

การคมนาคมขนสงอยาง

สะดวก ปลอดภัย 

ผวิจราจรกวาง 4 ม. ยาว 500 ม. 

รายละเอยีดตามแบบท่ีเทศบาลกําหนด 

700,000 - - ทําใหประชาชนมถีนนในการ

คมนาคมขนสงอยางสะดวก 

ปลอดภัยเพ่ิมขึ้น 

กองชาง 

 

7 กอสรางถนนลาดยางสาย

เลยีบสระน้ํา-ดอนหันหมูท่ี 3 

 

” ผวิจราจรกวาง 4 ม. ยาว 500 ม. 

รายละเอยีดตามแบบท่ีเทศบาลกําหนด 

600,000     

8 กอสรางขยายเขตสะพาน 

ถนนสายคอกมา หมูท่ี 6 

 

” รายละเอยีดตามแบบท่ีเทศบาลกําหนด 300,000 

 

- 

 

- 

 

” ” 

9 กอสรางถนน คสล.สาย 

หนาทับ-ปากคลอง ซอย 1  

หมูท่ี 1 

” ผวิจราจรกวาง 4  ม. ยาว 260 ม. 

รายละเอยีดตามแบบท่ีเทศบาลกําหนด 

570,000 

 

- 

 

- ” ” 

10 กอสรางถนน คสล.สาย 

หนาทับ-ปากคลอง  

ซอย 2  หมูท่ี 1 

” ผวิจราจรกวาง 4 ม. ยาว 170 ม. รายละเอยีด

ตามแบบท่ีเทศบาลกําหนด 

370,000 - - ” ” 
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 ๔๐

 

รายละเอยีดโครงการแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2557 – 2559)   เทศบาลตําบลบางสน    อําเภอปะทิว   จังหวัดชุมพร 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานการพัฒนาเมอืงและชุมชน 

 แนวทางท่ี 1 กอสราง ปรบัปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน้ํา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (ท่ีมา) 
ผลลัพธท่ีคาด 

วาจะไดรบั 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

11 กอสรางถนนหนิคลกุสาย 

หลัง ร.ร.บานดอนตะเคียน   

หมูท่ี 1-2 

 

เพ่ือใหประชาชนมถีนนในการ

คมนาคมขนสงอยางสะดวก 

ปลอดภัย 

ผวิจราจรกวาง 4  ม. ยาว 250 ม. รายละเอยีด

ตามแบบท่ีเทศบาลกําหนด 

200,000 

 

- 

 

 

- 

 

ทําใหประชาชนมถีนนใน

การคมนาคมขนสงอยาง

สะดวก ปลอดภัยเพ่ิมขึ้น 

กองชาง 

 

12 กอสรางถนนลาดยางสาย 

ทุงเปง-เขาหนาน หมูท่ี 6  

 

” ผวิจราจรกวาง 5 ม. ยาว 500 ม. รายละเอยีด

ตามแบบท่ีเทศบาลกําหนด 

750,000     

13 กอสรางถนนลาดยางสาย 

คอกมา-ทุงเปง หมูท่ี 6 

 

” ผวิจราจรกวาง 5 ม. ยาว 500 ม. รายละเอยีด

ตามแบบท่ีเทศบาลกําหนด 

750,000     

14 กอสรางถนน คสล.สาย 

หนาทับ-ปากคลอง  

ซอย 3  หมูท่ี 1 

” ผวิจราจรกวาง 4 ม. ยาว 320 ม. รายละเอยีด

ตามแบบท่ีเทศบาลกําหนด 

704,000 

 

    

15 กอสรางถนน คสล.สายเลยีบ

สระน้ํา-บานลาง หมูท่ี 3 

” ผวิจราจรกวาง 5 ม. ยาว 200 ม. รายละเอยีด

ตามแบบท่ีเทศบาลกําหนด 

550,000     

16 กอสรางถนนลาดยางสาย 

ยายบุตรี หมูท่ี 5 

” ผวิจราจรกวาง 4 ม. ยาว 450 ม. รายละเอยีด

ตามแบบท่ีเทศบาลกําหนด 

540,000     
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 ๔๑

 

 

รายละเอยีดโครงการแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2557 – 2559)   เทศบาลตําบลบางสน    อําเภอปะทิว   จังหวัดชุมพร 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานการพัฒนาเมอืงและชุมชน 

 แนวทางท่ี 1 กอสราง ปรบัปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน้ํา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (ท่ีมา) 
ผลลัพธท่ีคาด 

วาจะไดรบั 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

17 กอสรางถนนลาดยางสาย 

ยุทธศาสตร   หมูท่ี  6 

 

เพ่ือใหประชาชนมถีนนใน

การคมนาคมขนสงอยาง

สะดวก ปลอดภัย 

ผวิจราจรกวาง 5 ม. ยาว 500 ม. รายละเอยีด

ตามแบบท่ีเทศบาลกําหนด 

750,000 -  ทําใหประชาชนมถีนนใน

การคมนาคมขนสงอยาง

สะดวก ปลอดภัยเพ่ิมขึ้น 

กองชาง 

 

18 กอสรางถนน คสล.สาย 

สมทรัพย ซอย 1 หมูท่ี 2 

 

” ผวิจราจรกวาง 4 ม. ยาว 350 ม. รายละเอยีด

ตามแบบท่ีเทศบาลกําหนด 

440,000     

19 กอสรางถนน คสล.สาย 

ขึ้นถ้ํานางทอง หมูท่ี 4  

 

” ผวิจราจรกวาง 4 ม. ยาว 230 ม. รายละเอยีด

ตามแบบท่ีเทศบาลกําหนด 

506,000     

20 กอสรางถนน คสล.สาย 

จันทรหยอม  หมูท่ี 4 

 

” ผวิจราจรกวาง 4 ม. ยาว 250 ม. รายละเอยีด

ตามแบบท่ีเทศบาลกําหนด 

- 550,000 
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 ๔๒

รายละเอยีดโครงการแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2557 – 2559)   เทศบาลตําบลบางสน    อําเภอปะทิว   จังหวัดชุมพร 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานการพัฒนาเมอืงและชุมชน 

 แนวทางท่ี 1 กอสราง ปรบัปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน้ํา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (ท่ีมา) 
ผลลัพธท่ีคาด 

วาจะไดรบั 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

21 กอสรางถนน คสล.สาย 

ในบาน  หมูท่ี 2 

 

เพ่ือใหประชาชนมถีนนใน

การคมนาคมขนสงอยาง

สะดวก ปลอดภัย 

ผวิจราจรกวาง 4 ม. ยาว 300 ม. รายละเอยีด

ตามแบบท่ีเทศบาลกําหนด 

- 

 

660,000 

 

 ทําใหประชาชนมถีนนใน

การคมนาคมขนสงอยาง

สะดวก ปลอดภัยเพ่ิมขึ้น 

กองชาง 

 

22 กอสรางถนน คสล.สาย 

บนดอน-ดอนหัน  หมูท่ี 3 

 

” ผวิจราจรกวาง 4 ม. ยาว 270 ม. รายละเอยีด

ตามแบบท่ีเทศบาลกําหนด 

- 600,000    

23 โครงการกอสราง

ถนนลาดยางสายบานตายวด 

 

” ผวิจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 500เมตร 

รายละเอยีดตามแบบท่ีเทศบาลกําหนด 

 750,000    

24 กอสรางถนนลาดยางสาย 

บานลาง หมูท่ี 5 

 

” ผวิจราจรกวาง 4 ม. ยาว 175 ม. รายละเอยีด

ตามแบบท่ีเทศบาลกําหนด 

- 210,000    

25 กอสรางทางระบายน้ํา

คอนกรีตถนนสายดอนกุฎ ี–  

ดอนแตง หมูท่ี 5 

” รายละเอยีดตามแบบท่ีเทศบาลกําหนด - 500,000    
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 ๔๓

รายละเอยีดโครงการแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2557 – 2559)   เทศบาลตําบลบางสน    อําเภอปะทิว   จังหวัดชุมพร 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานการพัฒนาเมอืงและชุมชน 

 แนวทางท่ี 1 กอสราง ปรบัปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน้ํา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (ท่ีมา) 
ผลลัพธท่ีคาด 

วาจะไดรบั 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

26 กอสรางถนน คสล.สาย 

ทาชัน ซอย 1  หมูท่ี 2  

เพ่ือใหประชาชนมถีนนใน

การคมนาคมขนสงอยาง

สะดวก ปลอดภัย 

ผวิจราจรกวาง 4 ม. ยาว 350 ม. รายละเอยีด

ตามแบบท่ีเทศบาลกําหนด 

- 770,000 - ทําใหประชาชนมถีนนใน

การคมนาคมขนสงอยาง

สะดวก ปลอดภัยเพ่ิมขึ้น 

กองชาง 

 

27 กอสรางถนน คสล.สาย 

สันตสิุข หมูท่ี 8 

 

” ผวิจราจรกวาง 5 ม. ยาว 200 ม. รายละเอยีด

ตามแบบท่ีเทศบาลกําหนด 

- 550,000    

28 กอสรางถนน คสล.สาย 

เจริญสุข   หมูท่ี  8 

 

” ผวิจราจรกวาง 5 ม. ยาว 200 ม. รายละเอยีด

ตามแบบท่ีเทศบาลกําหนด 

- 550,000    

29 กอสรางถนน คสล.สาย 

ทาชัน ซอย 2  หมูท่ี 2 

” ผวิจราจรกวาง 4 ม. ยาว 220 ม. รายละเอยีด

ตามแบบท่ีเทศบาลกําหนด 

 484,000 - 

 

-  

30 กอสรางถนนลาดยางสาย 

คลองชางตาย  หมูท่ี 4 

 

” ผวิจราจรกวาง 4 ม. ยาว 500 ม. รายละเอยีด

ตามแบบท่ีเทศบาลกําหนด 

- 600,000 - ” ” 

31 กอสรางถนนลาดยางสาย 

เขาเลยีง  หมูท่ี 6 

 

” ผวิจราจรกวาง 4  ม. ยาว 500 ม. รายละเอยีด

ตามแบบท่ีเทศบาลกําหนด 

- 

 

600,000    
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 ๔๔

 

รายละเอยีดโครงการแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2557 – 2559)   เทศบาลตําบลบางสน    อําเภอปะทิว   จังหวัดชุมพร 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานการพัฒนาเมอืงและชุมชน 

 แนวทางท่ี 1 กอสราง ปรบัปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน้ํา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (ท่ีมา) 
ผลลัพธท่ีคาด 

วาจะไดรบั 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

32 กอสรางถนนลูกรังสาย 

สมทรัพย ซอย 2 หมูท่ี 2 

 

เพ่ือใหประชาชนมถีนนใน

การคมนาคมขนสงอยาง

สะดวก ปลอดภัย 

ผวิจราจรกวาง 4 ม. ยาว 1,200 ม. 

รายละเอยีดตามแบบท่ีเทศบาลกําหนด 

- 440,000  ทําใหประชาชนมถีนนใน

การคมนาคมขนสงอยาง

สะดวก ปลอดภัยเพ่ิมขึ้น 

กองชาง 

 

33 กอสรางถนนลูกรังสาย

สะพานตาเกดิ-คลองตาฉูด 

หมูท่ี 2 

” รายละเอยีดตามแบบท่ีเทศบาลกําหนดและ

ประมาณการ 

- 200,000    

34 กอสรางถนนลาดยางสาย 

บานนางสนุยี หมูท่ี 6 

 

” ผวิจราจรกวาง 4 ม. ยาว 500 ม. รายละเอยีด

ตามแบบท่ีเทศบาลกําหนด 

- 600,000    

35 กอสรางถนน คสล.สาย 

ผาสุข หมูท่ี 8 

” ผวิจราจรกวาง 4 ม. ยาว 250 ม. รายละเอยีด

ตามแบบท่ีเทศบาลกําหนด 

- 550,000    

36 กอสรางถนน คสล.สาย 

รวมมติร หมูท่ี 8 

” ผิวจราจรกวาง 4 ม. ยาว 250 ม. รายละเอยีด

ตามแบบท่ีเทศบาลกําหนด 

- 550,000    

37 กอสรางถนนลูกรังสาย 

ริมสวน หมูท่ี 3 

 

” รายละเอยีดตามแบบท่ีเทศบาลกําหนด - 300,000    
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 ๔๕

รายละเอยีดโครงการแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2557 – 2559)   เทศบาลตําบลบางสน    อําเภอปะทิว   จังหวัดชมุพร 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานการพัฒนาเมอืงและชุมชน 

 แนวทางท่ี 1 กอสราง ปรบัปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน้ํา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (ท่ีมา) 
ผลลัพธท่ีคาด 

วาจะไดรบั 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

38 กอสรางถนนลาดยางสาย 

สุขสมบูรณ  หมูท่ี 8 

เพ่ือใหประชาชนมถีนนในการ

คมนาคมขนสงอยางสะดวก 

ปลอดภัย 

ผวิจราจรกวาง 5 ม. ยาว 500 ม. รายละเอยีด

ตามแบบท่ีเทศบาลกําหนด 

- - 750,000 ทําใหประชาชนมถีนนใน

การคมนาคมขนสงอยาง

สะดวก ปลอดภัยเพ่ิมขึ้น 

กองชาง 

 

39 กอสรางถนน คสล.สาย 

หนาทับ-ปากคลอง  

ซอย 5  หมูท่ี 1 

” ผวิจราจรกวาง 4 ม. ยาว 200 ม. รายละเอยีด

ตามแบบท่ีเทศบาลกําหนด 

- 

 

- 

 

440,000 

 

” ” 

40 กอสรางถนนลาดยางสาย 

กรอทอม   หมูท่ี  4 

” ผวิจราจรกวาง 4 ม. ยาว 500 ม. รายละเอยีด

ตามแบบท่ีเทศบาลกําหนด 

- - 600,000 ” ” 

41 กอสรางถนนลาดยางสาย 

ประสานมติร หมูท่ี 4  

 

” ผวิจราจรกวาง 4 ม. ยาว 500 ม. รายละเอยีด

ตามแบบท่ีเทศบาลกําหนด 

- - 600,000 ” ” 

42 กอสรางถนนลูกรังสาย 

บานผูใหญ-คลองหวยใหญ  

หมูท่ี 5 

”  รายละเอยีดตามแบบท่ีเทศบาลกําหนด - - 300,000 ” ” 

43 กอสรางถนนลาดยางสาย 

บนสวน-เขาดนิสอ หมูท่ี 6 

 

” ผวิจราจรกวาง 4  ม. ยาว 500 ม. รายละเอยีด

ตามแบบท่ีเทศบาลกําหนด 

- 

 

- 

 

600,000 ” ” 
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 ๔๖

 

รายละเอยีดโครงการแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2557 – 2559)   เทศบาลตําบลบางสน    อําเภอปะทิว   จังหวัดชุมพร 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานการพัฒนาเมอืงและชุมชน 

 แนวทางท่ี 1 กอสราง ปรบัปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน้ํา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (ท่ีมา) 
ผลลัพธท่ีคาด 

วาจะไดรบั 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

44 กอสรางถนนลาดยางสาย 

ดอนสะทอน 1  หมูท่ี 6 

 

เพ่ือใหประชาชนมถีนนในการ

คมนาคมขนสงอยางสะดวก 

ปลอดภัย 

ผวิจราจรกวาง 4  ม. ยาว 500 ม. รายละเอยีด

ตามแบบท่ีเทศบาลกําหนด 

- 

 

- 

 

600,000 ทําใหประชาชนมถีนนใน

การคมนาคมขนสงอยาง

สะดวก ปลอดภัยเพ่ิมขึ้น 

กองชาง 

 

45 กอสรางถนนลาดยางสาย 

ดอนสะทอน 2  หมูท่ี 6 

 

” ผวิจราจรกวาง 4 ม. ยาว 500 ม. รายละเอยีด

ตามแบบท่ีเทศบาลกําหนด 

- - 600,000 ” ” 

46 โครงการกอสรางถนนลกูรัง 

ซอยนางบุญถมัถ หมูท่ี 1

และ หมูท่ี 2 

 

” รายละเอยีดตามแบบท่ีเทศบาลกําหนด และ

ประมาณการ 

- - 300,000 ” ” 

47 กอสรางถนนลาดยางสาย 

คอกมา-คลองใหญ หมูท่ี 6 

 

” ผวิจราจรกวาง 5 ม. ยาว 500 ม. รายละเอยีด

ตามแบบท่ีเทศบาลกําหนด 

-  750,000 ” ” 

48 โครงการถนนคอนกรีต บาน

หนาทับหนิกอง ม.1 เชือ่ม ม.

8  

” ผวิจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 300 เมตร 

รายละเอยีดตามแบบท่ีเทศบาลกําหนด 

- - 900,000 ” ” 
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 ๔๗

 

รายละเอยีดโครงการแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2557 – 2559)   เทศบาลตําบลบางสน    อําเภอปะทิว   จังหวัดชุมพร 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานการพัฒนาเมอืงและชุมชน 

 แนวทางท่ี 1 กอสราง ปรบัปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน้ํา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (ท่ีมา) 
ผลลัพธท่ีคาด 

วาจะไดรบั 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

49 โครงการถนนลูกรัง ถนน

เลยีบเหมอืงอนิทนนนิสาย

ดอนตะเคียน ม.3 ถงึ ม.2 

เพ่ือใหประชาชนมถีนนในการ

คมนาคมขนสงอยางสะดวก 

ปลอดภัย 

รายละเอยีดตามแบบท่ีเทศบาลกําหนด และ

ประมาณการ 

  500,000 ทําใหประชาชนมถีนนใน

การคมนาคมขนสงอยาง

สะดวก ปลอดภัยเพ่ิมขึ้น 

กองชาง 

 

50 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเขตทางรถไฟ 

ขยายตอ ม.5 

” ความยาว 150 เมตร 

รายละเอยีดตามแบบท่ีเทศบาลกําหนด และ

ประมาณการ 

  176,000 ” ” 

51 โครงการกอสราง

ถนนลาดยางสายคอกมา ถงึ

หมูท่ี 4 

” รายละเอยีดตามแบบท่ีเทศบาลกําหนด และ

ประมาณการ 

  500,000 ” ” 

52 โครงการถนนลาดยางสาย

คอกมา-เขตตําบลสะพล ี

 ผวิจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 500เมตร 

รายละเอยีดตามแบบท่ีเทศบาลกําหนด 

  750,000 

 

” ” 

53 โครงการกอสรางถนนคอก

รีตสายบานแชมชอย-สาย

บางเสยีบ คอกมา 

” ผวิจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 200เมตร 

รายละเอยีดตามแบบท่ีเทศบาลกําหนด 

  440,000 ” ” 

54 กอสรางรางวรีะบายน้ําซอย

บานลาง ซอย 1 ม.5 

เพ่ือใหมกีารระบายน้าํได

สะดวก 

รายละเอยีดตามแบบท่ีเทศบาลกําหนด และ

ประมาณการ 

- - 500,000 ” ” 
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 ๔๘

 

รายละเอยีดโครงการแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2557 – 2559)   เทศบาลตําบลบางสน    อําเภอปะทิว   จังหวัดชุมพร 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานการพัฒนาเมอืงและชุมชน 

 แนวทางท่ี 1 กอสราง ปรบัปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน้ํา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (ท่ีมา) 
ผลลัพธท่ีคาด 

วาจะไดรบั 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

55 โครงการกอสราง

ถนนลาดยางจากสามแยก

บานนางสมบัตถิงึอางเก็บน้ํา

ทุงเปง ม.6 

เพ่ือใหประชาชนมถีนนในการ

คมนาคมขนสงอยางสะดวก 

ปลอดภัย 

ผวิจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 500เมตร 

รายละเอยีดตามแบบท่ีเทศบาลกําหนด 

  750,000 

 

ทําใหประชาชนมถีนนใน

การคมนาคมขนสงอยาง

สะดวก ปลอดภัยเพ่ิมขึ้น 

กองชาง 

 

56 โครงการกอสรางถนนหนิ

คลุก ซอยบานนายเพ้ียน จัน

ทว ี ม. 8 

” ความยาว 600 เมตร 

รายละเอยีดตามแบบท่ีเทศบาลกําหนด และ

ประมาณการ 

  500,000 ” ” 

57 

 

โครงการถนนคอนกรีตสาย

ประชาอุทิศ  ม.4 

 

” ผวิจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 300เมตร 

รายละเอยีดตามแบบท่ีเทศบาลกําหนด 

- - 660,000 ” ” 

58 ขยายไหลทางถนนบางเสยีบ

ชนถนนเนนิสําล ีบางเสยีบ

หมู 4 

” ไหลทางขางละ 1 เมตร 2 ขาง ยาว 1,330 เมตร 

รายละเอยีดตามแบบท่ีเทศบาลกําหนด 

- - 800,000 ” ” 

59 โครงการกอสรางรางตวัวี

ถนนสายจันทรหยอมตลอด

สาย ม. 4 

เพ่ือใหมกีารระบายน้าํได

สะดวก 

รายละเอยีดตามแบบท่ีเทศบาลกําหนด และ

ประมาณการ 

- - 100,000 ” ” 
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 ๔๙

รายละเอยีดโครงการแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2557 – 2559)   เทศบาลตําบลบางสน    อําเภอปะทิว   จังหวัดชุมพร 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานการพัฒนาเมอืงและชุมชน 

 แนวทางท่ี 2 ขยายเขตไฟฟา ติดต้ังและปรบัปรุง/ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (ท่ีมา) 
ผลลัพธท่ีคาด 

วาจะไดรบั 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

1 ตดิตัง้ไฟฟาสาธารณะ (ไฟ

สองสวาง) ในเขตพ้ืนท่ี 

 

เพ่ือใหประชาชนมกีาร

คมนาคมขนสงอยางสะดวก 

ปลอดภัย 

ทุกหมูบาน 200,000 200,000 200,000 ทําใหประชาชนมกีาร

คมนาคมขนสงอยาง

สะดวก ปลอดภัยเพ่ิมขึ้น 

กองชาง 

2 ปรับปรุง/ซอมแซมไฟฟา

สาธารณะ(ไฟสองสวาง)ใน

เขตพ้ืนท่ี 

“ ไฟฟาสาธารณะทุกจุดท่ีชํารุดเสยีหาย ให

สามารถใชงานไดตามปกต ิ

200,000 200,000 200,000 “ “ 

3 อุดหนนุไฟฟาสวนภมูภิาค

ตามโครงการขยายเขต

บริการไฟฟาในพ้ืนท่ี 

เพ่ือใหประชาชนมไีฟฟาใช

อยางท่ัวถงึ 

ทุกหมูบานท่ีไฟฟายังเขาไมถงึ 500,000 500,000 500,000 ทําใหประชาชนมไีฟฟาใช

อยางท่ัวถงึ 

การไฟฟา 

สวนภูมภิาค 

4 อุดหนนุไฟฟาสวนภมูภิาค

ตามโครงการเพ่ิมกําลังหมอ

แปลงไฟฟา 

เพ่ือใหประชาชนมไีฟฟาใช

อยางเพียงพอ 

ทุกหมูบานท่ีมกีระแสไฟฟาใชไมเพียงพอ 500,000 500,000 500,000 ทําใหประชาชนมไีฟฟาใช

อยางเพียงพอ 

“ 

5 จัดหาหมอแปลงไฟฟา

สําหรับใชงานเทศบาล 

เพ่ือใหเทศบาลมไีฟฟาใช

อยางเพียงพอ 

ตดิตัง้หมอแปลง ขนาด 50 Kv  พรอมอุปกรณ

ตางๆ จํานวน 1 ชุด 

75,000 75,000 75,000 ทําใหเทศบาลมไีฟฟาใช

อยางเพียงพอ 

กองชาง 
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 ๕๐

รายละเอยีดโครงการแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2557 – 2559)   เทศบาลตําบลบางสน    อําเภอปะทิว   จังหวัดชุมพร 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานการพัฒนาเมอืงและชุมชน 

 แนวทางท่ี  3 ขยายเขตบรกิารโทรศัพทพ้ืนฐานและติดต้ังโทรศัพทสาธารณะ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (ท่ีมา) 
ผลลัพธท่ีคาด 

วาจะไดรบั 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

1 สนับสนุนการขยายเขต

บริการโทรศัพทพ้ืนฐาน 

 

เพ่ือใหประชาชนมโีทรศัพท

พ้ืนฐานใชอยางท่ัวถงึ 

ทุกหมูบาน 10,000 10,000 10,000 ทําใหประชาชนมี

โทรศัพทพ้ืนฐานใช 

อยางท่ัวถงึ 

องคการโทรศัพท 

2 สนับสนุนการตดิตัง้

โทรศัพทสาธารณะ 

เพ่ือใหประชาชนมโีทรศัพท

สาธารณะใชอยางท่ัวถงึ 

ทุกหมูบาน 10,000 10,000 10,000 ทําใหประชาชนมี

โทรศัพทสาธารณะใช

อยางท่ัวถงึ 

” 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานการพัฒนาเมอืงและชุมชน 

 แนวทางท่ี 4 ประชาชนไดรับเอกสารสิทธิในท่ีดนิทํากิน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (ท่ีมา) 
ผลลัพธท่ีคาด 

วาจะไดรบั 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

1 สนับสนุนการออกเอกสาร

สทิธิท่ีดนิทํากนิใหแก

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 

เพ่ือใหประชาชนไดรับเอกสาร

สทิธิท่ีดนิอยางถกูตองท่ัวถงึ 

เอกสารสทิธ์ิท่ีดนิทํากนิท่ีตกคางท้ังหมด 10,000 10,000 10,000 ทําใหประชาชนไดรับ

เอกสารสทิธิท่ีดนิอยาง

ถูกตองท่ัวถงึ 

สํานักปลดั 
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 ๕๑

รายละเอยีดโครงการแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2557 – 2559)   เทศบาลตําบลบางสน    อําเภอปะทิว   จงัหวัดชุมพร 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานการพัฒนาเมอืงและชุมชน 

 แนวทางท่ี 5 กอสรางศาลาท่ีพักผูโดยสาร ศาลาประชาคมหมูบาน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (ท่ีมา) 
ผลลัพธท่ีคาด 

วาจะไดรบั 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

1 ปรับปรุง/ซอมแซม ศาลา

เอนกประสงคหมูบาน หมู

ท่ี 1,4 

เพ่ือใหประชาชนมสีถานท่ีทํา

กจิกรรมไดอยางสะดวก 

ปลอดภัย 

จํานวน 2 แหง 50,000 50,000 50,000 ทําใหประชาชนมสีถาน 

ท่ีทํากจิกรรมไดอยาง

สะดวก ปลอดภัย 

กองชาง 

2 กอสรางศาลา

เอนกประสงคหมูบาน  

หมูท่ี 5,6 

” จํานวน 2 แหง 70,000 70,000 - ”  ”  

3 กอสรางศาลาท่ีพัก

ผูโดยสาร หมูท่ี 2,8 

เพ่ือใหประชาชนมคีวาม

สะดวก ปลอดภัยในการ

เดนิทาง 

จํานวน 2 แหง 150,000 150,000 150,000 ทําใหประชาชนมคีวาม

สะดวก ปลอดภัยในการ

เดนิทางเพ่ิมขึ้น 

”  

4 โครงการปรับปรุงภูมทัิศน

ศาลาประชาคม หมูท่ี 2,3 

เพ่ือใหประชาชนมสีถานท่ีทํา

กจิกรรมไดอยางสะดวก 

ปลอดภัย 

จํานวน 2 แหง 20,000 20,000  ทําใหประชาชนมสีถาน 

ท่ีทํากจิกรรมไดอยาง

สะดวก ปลอดภัย 

กองชาง 
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 ๕๒

 

 

รายละเอยีดโครงการแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2557 – 2559)   เทศบาลตําบลบางสน    อําเภอปะทิว   จังหวัดชุมพร 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานการจัดการน้ํา 

 แนวทางท่ี 1 กอสราง ปรบัปรุง บํารุงรักษาแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค-บรโิภคและการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (ท่ีมา) 
ผลลัพธท่ีคาด 

วาจะไดรบั 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

1 ปรับปรุง/ซอมแซมระบบ

ประปาและทอสงน้ํา 

เพ่ือใหประชาชนมนี้ําสะอาด

อุปโภค – บริโภค ตลอดป 

จัดซื้อวัสดอุุปกรณระบบประปา เชน สวติส,

ซัมเมอรส,มเิตอรน้ํา,ทอสงน้ํา,วาลว,ถังพักน้ํา, 

เคร่ืองเชื่อมพลาสตกิ เปนตน  

100,000 100,000 100,000 ทําใหประชาชนมนี้ํา

สะอาดอุปโภค – 

บริโภค เพ่ิมขึ้น 

กองชาง 

 

2 ขยายเขตบริการประปา ” ขยายเขตบริการประปาใหท่ัวถงึทุกครัวเรือน 100,000 100,000 100,000 ” ” 

3 ปรับปรุงคุณภาพ

น้ําประปา 

” จัดซื้อวัสดอุุปกรณปรับปรุงสภาพน้ําประปา 

เชน  สารสม,ครอรีน,วัสดุกรอง,ถังกรอง

,เคร่ืองจายสารเคม ีเปนตน 

100,000 100,000 100,000 ” ” 

4 กอสรางระบบประปา

หมูบาน  ม.4 และ ม 2 

” จํานวน 2 แหง 500,000 500,000 500,000 ” ” 

5 จัดหาน้ําอุปโภค-บริโภค

บริการประชาชน  

” จัดหาน้ําอุปโภค-บริโภคสําหรับบริการ

ประชาชน 

100,000 100,000 100,000 ” ” 

6 ขุดเจาะบอบาดาล 

 

” จํานวน 3 แหง 200,000 200,000 200,000 ” ” 

7 เปาลางบอบาดาล 

 

” จํานวน 6 แหง 30,000 30,000 30,000 ” ” 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 ๕๓

 

 

รายละเอยีดโครงการแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2557 – 2559)   เทศบาลตําบลบางสน    อําเภอปะทิว   จังหวัดชุมพร 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานการจัดการน้ํา 

 แนวทางท่ี 1 กอสราง ปรบัปรุง บํารุงรักษาแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค-บรโิภคและการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (ท่ีมา) 
ผลลัพธท่ีคาด 

วาจะไดรบั 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

8 ปรับปรุง/ซอมแซมถังน้ํา

กลางหมูบาน 

เพ่ือใหประชาชนมนี้ําสะอาด

อุปโภค – บริโภค ตลอดป 

จัดซื้อวัสดอุุปกรณระบบประปา เชน สวติส,

ซัมเมอรส,มเิตอรน้ํา,ทอสงน้ํา,วาลว,ถังพักน้ํา, 

เคร่ืองเชื่อมพลาสตกิ เปนตน  

100,000 100,000 100,000 ทําใหประชาชนมนี้ํา

สะอาดอุปโภค – 

บริโภค เพ่ิมขึ้น 

กองชาง 

 

9 จัดหาถังน้ํากลาง ” ขนาด 5,000 ลติร  จํานวน  7  ถัง 40,000 40,000 60,000 ” ” 

10 จัดหาแหลงน้ําผลติ

น้ําประปา 

” จํานวน 3 แหง 100,000 100,000 100,000 ” ” 

11 อุดหนนุการประปาสวน

ภูมภิาคในการขยายเขต

บริการประปาภมูภิาค 

” รายละเอยีดตามแบบท่ีการประปาสวนภมูภิาค

กําหนด 

500,000 500,000 500,000 ” ประปา

ภูมภิาค 

12 ปรับปรุง/ซอมแซมฝายกัน้

น้ํา 

” รายละเอยีดตามแบบท่ีเทศบาลกําหนด และ

ประมาณการ 

50,000 50000 50000 ” กองชาง 

13 โครงการขุดลอกคลอง/

ฝายสงน้ํา/แมน้ํา/คลอง 

” รายละเอยีดตามแบบท่ีเทศบาลกําหนด และ

ประมาณการ 

100,000 100,000 100,000 ” กองชาง 

14 ขุดสระน้ําหลัง รพสต.

บานคอกมา 

” รายละเอยีดตามแบบท่ีเทศบาลกําหนด และ

ประมาณการ 

50,000 50,000 50,000 ” กองชาง 
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 ๕๔

 

รายละเอยีดโครงการแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2557 – 2559)   เทศบาลตําบลบางสน    อําเภอปะทิว   จังหวัดชุมพร 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานคุณภาพชวิีต การคุมครองทางสังคม 

 แนวทางท่ี 1 เพ่ิมการดูแลเอาใจใสผูดอยโอกาสในสังคม 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (ท่ีมา) 
ผลลัพธท่ีคาด 

วาจะไดรบั 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

1 สนับสนุนเบ้ียยังชพี

ผูสูงอายุ 

เพ่ือใหผูสูงอายุมคุีณภาพ

ชวีติท่ีด ี

ทุกราย 3,700,000 3,700,000 3,700,00 ทําใหผูสูงอายุมคุีณภาพชวีติ

ท่ีดขีึ้น 

สํานักปลดั 

2 สนับสนุนเบ้ียยังชพี 

คนพิการ 

เพ่ือใหคนพิการมคุีณภาพ

ชวีติท่ีด ี

ทุกราย 285,000 285,000 285,000 ทําใหคนพิการมคุีณภาพชวีติ

ท่ีดขีึ้น 

” 

3 สนับสนุนเบ้ียยังชพี 

ผูปวยเอดส 

เพ่ือใหผูปวยเอดสมคุีณภาพ

ชวีติท่ีด ี

ทุกราย 24,000 24,000 24,000 ผูปวยเอดสสามารถดํารงชพี

ไดดย่ิีงขึ้น 

” 

4 ชวยเหลอืเคร่ืองยังชพี

ผูดอยโอกาส ผูยากไร 

เพ่ือใหผูดอยโอกาส ผู

ยากไร มคุีณภาพชวีติท่ีด ี

ทุกหมูบาน 30,000 30,000 30,000 ทําใหผูดอยโอกาส ผูยากไรมี

คุณภาพชวีติท่ีดขีึ้น 

” 

5 โครงการปรับปรุง/

ซอมแซมบานผูยากไร

ผูดอยโอกาส  

เพ่ือใหผูสูงอายุ ผูยากไรผู

ดอย โอกาสมบีานท่ีแข็งแรง

ปลอดภัย 

จํานวน 5 หลัง 100,000 100,000 100,000 ทําใหผูดอยโอกาส ผูยากไรมี

คุณภาพชวีติท่ีดขีึ้น 

” 
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 ๕๕

 

 

 

รายละเอยีดโครงการแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2557 – 2559)   เทศบาลตําบลบางสน    อําเภอปะทิว   จังหวัดชุมพร 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานคุณภาพชวิีต การคุมครองทางสังคม 

 แนวทางท่ี 1 เพ่ิมการดูแลเอาใจใสผูดอยโอกาสในสังคม 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (ท่ีมา) 
ผลลัพธท่ีคาด 

วาจะไดรบั 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

6 สมทบเงินสวัสดกิาร

ชุมชน 

เพ่ือสนับสนุนการจัด

สวัสดกิารใหกับประชาชน 

สมาชกิจํานวน 1,000 คนๆละ  

365 บาท 

365,000 365,000 365,000 ทําใหประชาชนมสีวัสดกิาร

เพ่ิมขึ้น 

สํานักปลดั 

7 สนับสนุนศูนยพัฒนา

ครอบครัว 

เพ่ือสงเสริมสถาบัน

ครอบครัวใหมคีวามเขมแข็ง 

จํานวน 1 ศูนย 30,000 30,000 30,000 ” ” 

8 จัดหาอุปกรณดํารงชพี

สําหรับคนพิการ 

เพ่ือใหคนพิการมคุีณภาพ

ชวีติท่ีด ี

ทุกราย 30,000 30,000 30,000 ทําใหคนพิการมคุีณภาพชวีติ

ท่ีดขีึ้น 

” 

9 สนับสนุนชมรมผูสูงอายุ

เทศบาลตําบลบางสน 

เพ่ือใหผูสูงอายุมคุีณภาพ

ชวีติท่ีดขีึ้น 

คาใชจายในการดําเนนิงานของชมรม 30,000 30,000 30,000 ทําใหผูสูงอายุมคุีณภาพชวีติ

ท่ีดขีัน้ 

” 
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 ๕๖

 

รายละเอยีดโครงการแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2557 – 2559)   เทศบาลตําบลบางสน    อําเภอปะทิว   จังหวัดชุมพร 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานคุณภาพชวิีต การคุมครองทางสังคม 

 แนวทางท่ี 2  สรางความปลอดภัยในชวิีตและทรัพยสิน  การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (ท่ีมา) 
ผลลัพธท่ีคาด 

วาจะไดรบั 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

1 ฝกอบรมและฝกทบทวน  

อปพร. 

เพ่ือเตรียมความพรอมในการ

ปฎบัิตหินาท่ีของ อปพร. 

จํานวน 1 คร้ัง/ป 50,000 50,000 50,000 ทําให อปพร.มคีวามพรอมใน

การปฎบัิตงิานเพ่ิมขึ้น 

สํานักปลดั 

2 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ 

บรรเทาสาธารณภัย 

เพ่ือบรรเทาสาธารณภัยใน

ตําบล 

วัสดอุุปกรณท่ีจําเปนในการ 

ชวยเหลอืและปองกันสาธารณภัย 

30,000 30,000 30,000 ทําใหการชวยเหลอืประชาชน

ไดทันทวงที 

” 

3 โครงการชวยเหลอื

ผูประสบภัย 

เพ่ือชวยเหลอืและบรรเทา

ความเดอืดรอนของ

ผูประสบภัยตาง ๆ 

ผูประสบภัยในพ้ืนท่ี 50,000 50,000 50,000 ทําใหผูประสบภัยไดรับการ

ชวยเหลอือยางทัน ทวงที 

” 

4 โครงการตัง้จุดตรวจหรือจุด

บริการประชาชนชวง

เทศกาลสําคัญ 

เพ่ือปองกนัและลดอุบัตเิหตุ

ทางถนนในชวงเทศกาล

สําคัญ 

จุดบริการชวงเทศกาลปใหมและ 

เทศกาลสงกรานต 

30,000 30,000 30,000 ” ” 

5 โครงการเฝาระวังปองกันภัย เพ่ือปองกนัและแกไขภัย

อันตรายและภัยยาเสพตดิ 

ทุกหมูบาน 10,000 10,000 10,000 ” ” 

6 โครงการฝกอบรมชวยเหลอื

ผูประสบภัย 

เพ่ือชวยเหลอืผูประสบภัย

ตางๆ 

จํานวน 1 คร้ัง/ป 50,000 50,000 50,000 ทําใหผูประสบภัยไดรับการ

ชวยเหลอือยางทัน ทวงที 

” 

7 กอสรางปอมยามปองกันภัย

หมูบาน  

เพ่ือดูแลรักษาความสงบ

เรียบรอยในหมูบาน 

จํานวน 3 แหง 

รายละเอยีดตามแบบท่ีเทศบาลกําหนด 

50,000 50,000 50,000 ทําใหหมูบานมคีวามสงบ

เรียบรอยเพ่ิมขึ้น 

” 
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 ๕๗

 

รายละเอยีดโครงการแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2557 – 2559)   เทศบาลตําบลบางสน    อําเภอปะทิว   จังหวัดชุมพร 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานคุณภาพชวิีต การคุมครองทางสังคม 

 แนวทางท่ี 2  สรางความปลอดภัยในชวิีตและทรัพยสิน  การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (ท่ีมา) 
ผลลัพธท่ีคาด 

วาจะไดรบั 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

8 บําบัดฟนฟูผูตดิ/ผูเสพยา

เสพตดิ 

เพ่ือปองกนัและแกไขการแพร 

ระบาดของยาเสพตดิในพ้ืนท่ี 

จํานวน 30 คน/ป 100,000 100,000 100,000 ทําใหสามารถลดการแพร

ระบาดของยาเสพตดิไดดขีึ้น 

สํานักปลดั 

9 สนับสนุนหนวยเฉพาะกจิใน

การตัง้ดานตรวจตราและ

เฝาระวังในพ้ืนท่ี 

” จํานวน 1 คร้ัง/เดอืน 30,000 30,000 30,000 ” ” 

10 สนับสนุนผูประสานงานพลัง

แผนดนิ 25 ตาสัปปะรด 

” ทุกหมูบาน จํานวน 1 คร้ัง/เดอืน 50,000 50,000 50,000 ” ” 

11 อบรมนกัเรียนและเยาวชน

รวมใจตานภัยยาเสพตดิ 

” จํานวน 1 คร้ัง/ป 20,000 20,000 20,000 ” ” 

12 แขงขันกฬีาตานภัยยาเสพ

ตดิ  

” จํานวน 1 คร้ัง/ป 50,000 50,000 50,000 ” ” 

13 สงนักกฬีาเขารวมการ

แขงขันกฬีา 

” ทุกรายการ 30,000 30,000 30,000 ” ” 

14 รณรงคปองกันและแกไข

ปญหายาเสพตดิ 

” จัดทําปายประชาสมัพันธและ

กจิกรรมรณรงคปองกันปญหายา

เสพตดิ 

10,000 10,000 10,000 ” ” 
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 ๕๘

รายละเอยีดโครงการแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2557 – 2559)   เทศบาลตําบลบางสน    อําเภอปะทิว   จังหวัดชุมพร 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานคุณภาพชวิีต การคุมครองทางสังคม 

 แนวทางท่ี 2  สรางความปลอดภัยในชวิีตและทรัพยสิน  การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (ท่ีมา) 
ผลลัพธท่ีคาด 

วาจะไดรบั 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

15 สงเสริมการออกกําลังกาย เพ่ือปองกนัและแกไขการแพร 

ระบาดของยาเสพตดิในพ้ืนท่ี 

จัดหาอุปกรณกฬีาใหทุกหมูบาน 30,000 30,000 30,000 ทําใหสามารถลดการแพร

ระบาดของยาเสพตดิไดดขีึ้น 

สํานักปลดั 

16 ปรับปรุงลานกฬีาหมูบาน 

 

” จํานวน 3 แหง 50,000 50,000 50,000 ” กองชาง 

17 กอสรางลานกฬีา/สนามกฬีา 

/สนามเด็กเลน 

” จํานวน 3 แหง 100,000 100,000 100,000 ” กองชาง 

18 รณรงคสงเสริมการปฎบัิติ

ตามวนิัยจราจร 

เพ่ือปองกนัและแกไขปญหา

อุบัตเิหตุจราจร 

จัดทําปายประชาสมัพันธ จัด

ฝกอบรมในเร่ืองวนิัยจราจร 

10,000 10,000 10,000 ทําใหการปองกันและแกไข

ปญหาอุบัตเิหตุจราจรดขีึ้น 

สํานักปลดั 
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 ๕๙

 

รายละเอยีดโครงการแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2557 – 2559)   เทศบาลตําบลบางสน    อําเภอปะทิว   จังหวัดชุมพร 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานคุณภาพชวิีต การคุมครองทางสังคม 

 แนวทางท่ี  3  สงเสรมิการมสุีขภาพดถีวนหนาและการเขาถงึบรกิารสาธารณสุขของประชาชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (ท่ีมา) 
ผลลัพธท่ีคาด 

วาจะไดรบั 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

1 อุดหนนุ อสม.ตามโครงการ

พัฒนางานสาธารณสขุมูล

ฐานหมูบาน 

เพ่ือสงเสริมและสนับสนุน

การปฏบัิตงิานของอสม. 

ทุกหมูบาน 70,000 70,000 70,000 ทําใหอสม.สามารถปฏบัิตงิาน

ไดดย่ิีงขึ้น 

สํานักปลดั 

2 ฉดีวัคซนีโรคพิษสุนัขบาและ

ยาคุมกําเนดิ 

เพ่ือปองกนัการแพรระบาด

ของโรคพิษสุนขับา 

จํานวน 1 คร้ัง/ป 60,000 60,000 60,000 ทําใหสามารถควบคุมการแพร

ระบาดของโรคพิษสุนัขบาไดด ี

” 

3 จัดซื้อเคร่ืองพนยาปองกนั

ไขเลอืดออก 

เพ่ือปองกนัการแพรระบาด

ของโรคไขเลอืดออก 

จํานวน 1 เคร่ือง 80,000 - - ทําใหสามารถควบคุมการแพร

ระบาดของโรคไขเลอืดออกได

ดี 

” 

4 สมทบกองทุนหลกัประกัน

สุขภาพตําบลบางสน 

เพ่ือสมทบเงินใหแกกองทุน

หลักประกันสุขภาพ 

1 คร้ัง/ป 100,000 100,000 100,000 ทําใหประชาชนมสีุขภาวะท่ีดี

เพ่ิมขึ้น 

” 

5 ปองกันและควบคุม

โรคตดิตอในพ้ืนท่ี 

เพ่ือปองกนัและควบคุมการ

แพรระบาดของโรคตดิตอใน

พ้ืนท่ี 

สนับสนุนการปองกนัและควบคุมโรค

ตางๆ เชน โรคไขเลอืดออก มาลาเรีย 

ไขหวดัใหญ หวัดนก  ฯลฯ 

30,000 30,000 30,000 ทําใหสามารถปองกันและ

ควบคุมการแพรระบาดของ

โรคตดิตอในพ้ืนท่ีไดดย่ิีงขึ้น 

” 

6 อุดหนนุ อสม.ตามโครงการ

พัฒนาศักยภาพ อสม. 

เพ่ือสงเสริมและสนับสนุน

การปฏบัิตงิานของอสม. 

ทุกหมูบาน 70,000 70,000 70,000 ทําใหอสม.สามารถปฏบัิตงิาน

ไดดย่ิีงขึ้น 

สํานักปลดั 

7 โครงการสุขภาพด ีวถิชีมุชน

คนบางสน 

เพ่ือเปนการสงเสริมดาน

สุขภาพใหแกประชาชน 

สนับสนุนคาใชจายในการดําเนนิ

โครงการ 

60,000 60,000 60,000 ทําใหประชาชนมสีุขภาพ

รางกายท่ีดขีึ้น 

” 
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 ๖๐

 

รายละเอยีดโครงการแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2557 – 2559)   เทศบาลตําบลบางสน    อําเภอปะทิว   จังหวัดชุมพร 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานคุณภาพชวิีต การคุมครองทางสังคม 

 แนวทางท่ี  4  สงเสรมิการศกึษาและวิถชีุมชนใกลชดิศาสนาและประเพณวัีฒนธรรม 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (ท่ีมา) 
ผลลัพธท่ีคาด 

วาจะไดรบั 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

1 สนับสนุนอาหารเสริม(นม)

สําหรับเดก็เลก็และนกัเรียน 

เพ่ือสงเสริมใหเด็กเล็กมี

โภชนาการท่ีด ี

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2 แหง

และโรงเรียน  3  แหง 

500,000 500,000 500,000 ทําใหเด็กเลก็มสีุขภาพ

พลานามัยท่ีสมบูรณเพ่ิมขึ้น 

สํานักปลดั 

2 สนับสนุนวัสดอุุปกรณ

สําหรับการปฎบัิตงิานศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือสงเสริมการปฏบัิตงิาน

ใหแกผูดูแลเด็ก 

จัดซื้อคอมพิวเตอร วัสดอุุปกรณ

ตางๆใหแกศูนยพัฒนาเดก็เล็ก 

30,000 30,000 30,000 ทําใหผูดูแลเด็กสามารถ

ปฎบัิตงิานไดเพ่ิมขึ้น 

” 

3 สนับสนุนวัสดุการศกึษาและ

สื่อการเรียนการสอนสําหรับ

ศูนยเด็กเล็ก 

เพ่ือสงเสริมใหระบบการศกึษา

มคุีณภาพ 

จัดซื้อโทรทัศน ดวีดี ี วัสดกุารศกึษา

อุปกรณสือ่การเรียนตางๆใหกับศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย 

30,000 30,000 30,000 ทําใหระบบการศกึษามี

คุณภาพเพ่ิมขึ้น 

 

” 

4 พัฒนาศักยภาพผูดูแลเด็ก

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือสงเสริมใหผูดูแลเด็กมี

ศักยภาพในการปฏบัิตงิาน 

จํานวน 4 อัตรา 10,0001 10,000 10,000 ทําใหผูดูแลเด็กมศัีกยภาพใน

การปฏบัิตงิานเพ่ิมขึ้น 

” 

5 กจิกรรมวันเด็กแหงชาต ิ เพ่ือสงเสริมกจิกรรมการเรียนรู

แกเด็กและเยาวชน 

จํานวนผูเขารวมกจิกรรม 200 คน 50,000 50,000 50,000 ทําใหเด็กและเยาวชนมี

กจิกรรมการเรียนรูเพ่ิมขึ้น 

 

6 สนับสนุนโครงการอาหาร

กลางวัน ศูนยพัฒนาเด็กเลก็  

เพ่ือสงเสริมใหเด็กเล็กมี

โภชนาการท่ีด ี

อาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็ก 

จํานวน 280 วนั ท้ัง 2 ศูนย 

250,000 250,000 250,000 ทําใหเด็กเลก็มสีุขภาพ

พลานามัยท่ีสมบูรณเพ่ิมขึ้น 

” 

7 จัดตัง้ศูนยพัฒนาเดก็เล็ก

ประจําตําบล 

เพ่ือสงเสริมการขยายโอกาส

การศกึษาใหท่ัวถงึ 

จํานวน 1 ศูนย 50,000 50,000 50,000 ทําใหโอกาสทางการศกึษา

ท่ัวถงึเพ่ิมขึ้น 

” 
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 ๖๑ 

รายละเอยีดโครงการแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2557 – 2559)   เทศบาลตําบลบางสน    อําเภอปะทิว   จังหวัดชุมพร 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานคุณภาพชวิีต การคุมครองทางสังคม 

 แนวทางท่ี  4  สงเสรมิการศกึษาและวิถชีุมชนใกลชดิศาสนาและประเพณวัีฒนธรรม 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (ท่ีมา) 
ผลลัพธท่ีคาด 

วาจะไดรบั 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

8 ปรับปรุง/ซอมแซมศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 

เพ่ือสงเสริมใหระบบ

การศกึษามคุีณภาพ 

จัดทําปายศูนย ทําร้ัว ตดิตัง้มุงลวด

เหล็กดัด,ฝาเพดาน  ทาส ี หรืองาน

ปรับปรุงซอมแซมอื่นๆ ท้ัง 2 ศูนย 

300,000 - - ทําใหระบบการศกึษามี

คุณภาพเพ่ิมขึ้น 

สํานักปลดั 

9 ปรับปรุงภูมทัิศนศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 

เพ่ือใหศูนยพัฒนาเดก็เล็กมี

สภาพแวดลอมท่ีด ี

จํานวน 2 ศูนย 200,000 - - ทําใหสภาพแวดลอมของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดขีึ้น 

” 

10 อุดหนนุโรงเรียนบานดอน

ตะเคียนตามโครงการอาหาร

กลางวันสาํหรับนักเรียน 

เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมี

โภชนาการท่ีด ี

อาหารกลางวันสําหรับนักเรียน 

อนุบาล-ป.6 จํานวน 200 วัน 

188,000 188,000 188,000 ทําใหนักเรียนมสีุขภาพ

พลานามัยท่ีสมบูรณ

เพ่ิมขึ้น 

โรงเรียน

บานดอน

ตะเคียน 

11 อุดหนนุโรงเรียนวัดดอนกฎุี

ตามโครงการอาหารกลางวัน

สําหรับนักเรียน 

” อาหารกลางวันสําหรับนักเรียน 

อนุบาล-ป.6 จํานวน 200 วัน 

110,000 110,000 110,000 ” โรงเรียนวัด

ดอนกุฎ ี

12 อุดหนนุโรงเรียนบานคอกมา

ตามโครงการอาหารกลางวัน

สําหรับนักเรียน 

” อาหารกลางวันสําหรับนักเรียน 

อนุบาล-ป.6 จํานวน 200 วัน 

160,000 160,000 160,000 ” โรงเรียน

บานคอกมา 

13 โครงการจัดอบรมเยาวชนและ

ประชาชนใหมคีวามรู

ภาษาอังกฤษ 

เพ่ือสงเสริมใหนักเรียน  

ประชาชน  มคีวามรูในเรือง

ของภาษาขึ้น 

คาใชจายในการจัดงานตาง ๆ เชน 

คาวทิยากร คาประชาสมัพันธ 

คาอาหารวางและเคร่ืองดืม่ คา

อุปกรณและวัสด ุ

15,000 15,000 15,000 ประชาชนและนักเรียนมี

ความรู ความเขาใจใน

ภาษามากขึ้น 

สํานักปลดั 
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 ๖๒

 

รายละเอยีดโครงการแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2557 – 2559)   เทศบาลตําบลบางสน    อําเภอปะทิว   จังหวัดชุมพร 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานคุณภาพชวิีต การคุมครองทางสังคม 

 แนวทางท่ี  4  สงเสรมิการศกึษาและวิถชีุมชนใกลชดิศาสนาและประเพณวัีฒนธรรม 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (ท่ีมา) 
ผลลัพธท่ีคาด 

วาจะไดรบั 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

14 อุดหนนุโรงเรียนบานดอน

ตะเคียนตามโครงการพัฒนา

คุณธรรมและจริยธรรม

นักเรียน 

เพ่ือสงเสริมใหระบบ

การศกึษามคุีณภาพ 

นักเรียนจากโรงเรียนบานดอนตะเคียน

โรงเรียนวัดดอนกุฎแีละโรงเรียนบาน

คอกมา 

60,000 60,000 60,000 ทําใหระบบการศกึษามี

คุณภาพเพ่ิมขึ้น 

โรงเรียน

บานดอน

ตะเคียน 

15 อุดหนนุโรงเรียนบานดอน

ตะเคียนตามโครงการอบรม

แปรรูปอาหารทะเล 

เพ่ือสงเสริมการเรียนรู

เพ่ิมเตมิแกนักเรียน 

นักเรียนจากโรงเรียนบานดอนตะเคียน

โรงเรียนวัดดอนกุฎแีละโรงเรียนบาน

คอกมา 

20,000 20,000 20,000 ทําใหนักเรียนมกีารเรียนรู

นอกหลักสตูรเพ่ิมขึ้น 

สํานักปลดั 

16 กอสรางสนามเคร่ืองเลน

สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเลก็ 

เพ่ือสงเสริมการออกกําลัง

กายสําหรับเด็กเล็ก 

กอสรางสนามพรอมจัดหาเคร่ืองเลน

เชน กระดานลื่น ชงิชา มาหมุน ฯลฯ 

200,000 200,000 200,000 ทําใหเด็กเลก็มกีารเรียนรู

เพ่ิมขึ้น  

”  

17 กจิกรรมไหวครูของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือสงเสริมการเรียนรู

เพ่ิมเตมิแกนักเรียน 

คาใชจายในการจัดกจิกรรม 10,000 10,000 10,000 ทําใหเด็กเลก็มกีารเรียนรู

เพ่ิมขึ้น 

” 

18 กจิกรรมบัณฑตินอยศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

” ” 10,000 10,000 10,000 ” ” 

19 อุดหนนุอําเภอปะทิวตาม

โครงการจัดกจิกรรมงาน

เทิดพระเกยีรตเิสด็จในกรมฯ

และงานกาชาด 

เพ่ือการจัดงานเทิด พระ

เกยีรตกิรมหลวงชมุพรฯ

และงานกาชาดเปนไปดวย

ความเหมาะสม 

สนับสนุนคาใชจายในการจัดงาน

เทิดพระเกยีรตกิรมหลวงฯและงาน

กาชาด 

10,000 10,000 10,000 ทําใหการจัดงานเทิด พระ

เกยีรตกิรมหลวงชมุพรฯ

และงานกาชาดเปนไปดวย

ความเหมาะสมย่ิงขึ้น 

อําเภอปะทิว 
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 ๖๓

 

รายละเอยีดโครงการแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2557 – 2559)   เทศบาลตําบลบางสน    อําเภอปะทิว   จังหวัดชุมพร 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานคุณภาพชวิีต การคุมครองทางสังคม 

 แนวทางท่ี  4  สงเสรมิการศกึษาและวิถชีุมชนใกลชดิศาสนาและประเพณวัีฒนธรรม 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (ท่ีมา) 
ผลลัพธท่ีคาด 

วาจะไดรบั 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

20 อุดหนนุอําเภอปะทิวตาม

โครงการจัดกจิกรรมงานรัฐ

พิธี 

เพ่ือใหประชาชนสาํนกึในพระ

มหากรุณาธิคุณของสถาบัน

พระมหากษัตริย 

สนับสนุนคาใชจายในการจัดงานรัฐพิธี

ตางๆ 

20,000 20,000 20,000 ทําใหประชาชนจงรักภกัดตีอ

สถาบันพระมหากษัตริย

เพ่ิมขึ้น 

อําเภอปะทิว 

21 กจิกรรมวันพอแหงชาต ิ เพ่ือใหประชาชนสาํนกึในพระ

มหากรุณาธิคุณของสถาบัน

พระมหากษัตริย 

ผูเขารวมกจิกรรม 200 คน 20,000 20,000 20,000 ทําใหประชาชนจงรักภกัดตีอ

สถาบันพระมหากษัตริย

เพ่ิมขึ้น  

สํานักปลดั 

22 กจิกรรมวันแมแหงชาต ิ ” ” 20,000 20,000 20,000 ” ” 

23 รวมกจิกรรมวันปยมหาราช ” จัดหาพวงมาลารวมพิธีในวันปย

มหาราชท่ีอําเภอปะทิวจัดขึ้น 

1,000 1,000 1,000 ” ” 

24 งานประเพณีสงกรานต 

 

เพ่ืออนุรักษประเพณี

วัฒนธรรมทองถิ่นท่ีดงีาม 

คาใชจายในการจัดงาน เชนคาปาย

ประชาสมัพันธ คาวสัดอุุปกรณตางๆ 

50,000 50,000 50,000 ทําใหประชาชนไดสบืทอด 

ประเพณีท่ีดงีามของทองถิ่น 

” 

25 งานประเพณีสลากกาพัฒน 

 

” สนับสนุนคาใชจายในการจัดงานสลาก

กาพัฒน จํานวน 4 วัด 

40,000 40,000 40,000 ” ” 

26 งานประเพณีลอยกระทง ” คาใชจายในการจัดงาน เชนคาปาย

ประชาสมัพันธ คาวสัดอุุปกรณตางๆ 

100,000 100,000 100,000 ” ” 

27 งานประเพณีแหเทียนพรรษา ” คาใชจายในการจัดงาน เชนคาปาย

ประชาสมัพันธ คาวสัดอุุปกรณตางๆ 

30,000 30,000 30,000                                      ” 
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 ๖๔

 

 

 

รายละเอยีดโครงการแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2557 – 2559)   เทศบาลตําบลบางสน    อําเภอปะทิว   จังหวัดชุมพร 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานคุณภาพชวิีต การคุมครองทางสังคม 

 แนวทางท่ี  5 เพ่ิมโอกาสในการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (ท่ีมา) 
ผลลัพธท่ีคาด 

วาจะไดรบั 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

1 จัดหาหนังสอืพิมพ คูมอื

วารสารบริการประชาชน 

เพ่ือใหประชาชนสามารถ

เรียนรูอยางเนือ่ง 

จัดซื้อหนังสอืพิมพรายวนั คูมอืและ

วารสารสําหรับบริการประชาชน 

10,000 10,000 10,000 ทําใหประชาชนสามารถ

เรียนรูและทันเหตุการณ

เพ่ิมขึ้น 

สํานักปลดั 

2 อนิเตอรเนตตําบล ” สนับสนุนเคร่ืองคอมพิวเตอร คาบริการ

อนิเตอรเนต วัสดอุุปกรณตางๆ ฯลฯ 

50,000 50,000 50,000 ” ” 

3 หอกระจายขาวและเสยีงตาม

สายประจําหมูบาน 

” ทุกหมูบาน 100,000 100,000 100,000 ” ” 
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 ๖๕

 

รายละเอยีดโครงการแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2557 – 2559)   เทศบาลตําบลบางสน    อําเภอปะทิว   จังหวัดชุมพร 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 แนวทางท่ี  1 การอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (ท่ีมา) 
ผลลัพธท่ีคาด 

วาจะไดรบั 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

1 ปลูกปาชายเลนและปลกูตนไม

พ้ืนท่ีสาธารณประโยชน 

เพ่ือการอนุรักษฟนฟู 

ทรัพยากรธรรมชาตใิหคงอยู 

ทุกปๆ ละ 1  คร้ัง 10,000 10,000 10,000 ทําใหทรัพยากรธรรมชาต ิ

คงอยูตลอดไป 

สํานักปลดั 

2 กอสรางทางเดนิศกึษาธรรม 

ชาต ิปาชายเลน หมูท่ี 1 

” จํานวน 1 แหง 200,000 200,000 200,000 ” ” 

3 กอสรางปะการังเทียม 

 

” จํานวน 3 แหง 30,000 30,000 30,000 ” ” 

4 ปลอยพันธุสัตวน้ํา 

 

” ทุกปๆ ละ 1  คร้ัง  10,000 10,000 10,000 ” ” 

5 คายเยาวชนอนุรักษ

สิ่งแวดลอม 

” นักเรียนเขารวมกจิกรรม 30 คน 30,000 30,000 30,000 ” ” 

6 เทศกาลทองเท่ียวแหลง 

ดูเหย่ียวอพยพเขาดนิสอ 

” ทุกปๆ ละ 1  คร้ัง 100,000 100,000 100,000 ” ” 

7 จัดทําแนววางทุนปองกนั

ทางการประมง 

” ทุกปๆ ละ 1  คร้ัง 20,000 20,000 20,000 ” ” 

8 ปรับปรุงภูมทัิศนแหลง

ทองเท่ียว 

” จํานวน 3 แหง 100,000 - - ” กองชาง 
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 ๖๖

รายละเอยีดโครงการแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2557 – 2559)   เทศบาลตําบลบางสน    อําเภอปะทิว   จังหวัดชุมพร 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 แนวทางท่ี  2 การรักษาสภาพแวดลอมใหสะอาดเรยีบรอย ปราศจากมลพิษ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (ท่ีมา) 
ผลลัพธท่ีคาด 

วาจะไดรบั 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

1 กจิกรรมพัฒนาสญัจร 

 

เพ่ือรักษาสภาพแวดลอมให

สะอาดเปนระเบียบ เรียบรอย  

ทุกปๆ ละ 5  คร้ัง 50,000 50,000 50,000 ทําใหสภาพแวดลอมมคีวาม

สะอาด เปนระเบียบอยูเสมอ 

สํานักปลดั 

2 ถังขยะชมุชน 

 

” จํานวน 120 ถัง 20,000 20,000 20,000 ” ” 

3 ประกวดบานสะอาด

สภาพแวดลอมดเีดน  

” จํานวน 1 คร้ังตอป 10,000 10,000 10,000 ” ” 

4 รณรงคการรักษาความสะอาด 

ในชุมชน 

” ” 10,000 10,000 10,000 ” ” 
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 ๖๗

รายละเอยีดโครงการแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2557 – 2559)   เทศบาลตําบลบางสน    อําเภอปะทิว   จังหวัดชุมพร 

ยุทธศาสตรท่ี  6  การพัฒนาดานการบรหิารจัดการ 

 แนวทางท่ี  1  สงเสรมิความเขาใจในบทบาท  อํานาจหนาท่ีของหนวยงานของรัฐ และเจาหนาท่ีของรัฐ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (ท่ีมา) 
ผลลัพธท่ีคาด 

วาจะไดรบั 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

1 การประชมุสภาเทศบาล

สัญจร 

 

เพ่ือใหประชาชนมสีวนรวม

และบทบาททางการเมอืง

มากขึ้น 

3 คร้ัง/ป 10,000 10,000 10,000 ประชาชนเขาใจและสนใจใน

การเมอืงมากขึ้น 

สํานักปลดั 

2 โครงการรณรงคการใชสทิธ์ิ

เลอืกตัง้ 

 จัดทําปายประชาสมัพันธ สือ่วทิยุ รถ

ประชาสมัพันธ ฯลฯ 

10,000 10,000 10,000 ” ” 

3 ประชาสมัพันธการปฎบัิตงิาน

เทศบาล 

เพ่ือใหประชาชนไดรับรูการ

ดําเนนิงานของ อบต. 

ดําเนนิการจัดทํา วารสาร แผนพับ 

ปฏทิิน สปอตวทิยุ เวปไซต ฯลฯ 

30,000 30,000 30,000 ประชาชนมสีวนรวมในการ

บริหารงาน 

” 

4 เทศบาลพบปะประชาชน ” จํานวน 1 คร้ังตอเดอืน 10,000 10,000 10,000 ” ” 

5 คาใชจายในการดําเนนิการ

เลอืกตัง้ 

ดําเนนิการเลอืกตัง้และการ

เลอืกตัง้ซอมในกรณีที่มี

ตําแหนงวาง 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเลอืกตัง้

ของเทศบาลตําบลบางสน 

300,000 20,000 20,000 ” ” 

6 อุดหนนุ อบต.สะพลโีครงการ

พัฒนาศักยภาพสถานท่ีกลาง

สําหรับเปนศูนยรวมขอมูล

ขาวสารการจัดซื้อจัดจาง ของ

หนวยบริหารราชการสวน

ทองถิ่น 

เพ่ือใหเปนศูนยรวมการจัดซื้อ

จัดจาง ของหนวยบริหาร

ราชการสวนทองถิ่น อยาง

แทจริง 

เพ่ือเปนคาใชจายในการดาํเนนิงานตาม

โครงการพัฒนาศักยภาพสถานท่ีกลาง

สําหรับเปนศูนยรวมขอมูลขาวสารการ

จัดซื้อ จัดจาง 

20,000 20,000 20,000 มสีถานท่ีกลางสําหรับเปน

ศูนยรวมขอมูลขาวสารการ

จัดซื้อจัดจางของหนวย

บริหารราชการสวนทองถิ่น

อําเภอปะทิว 

” 
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 ๖๘

 

 

รายละเอยีดโครงการแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2557 – 2559)   เทศบาลตําบลบางสน    อําเภอปะทิว   จังหวัดชุมพร 

ยุทธศาสตรท่ี  6  การพัฒนาดานการบรหิารจัดการ 

 แนวทางท่ี  2 ประชาชนพึงพอใจในการบรกิารของหนวยงานรัฐ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (ท่ีมา) 
ผลลัพธท่ีคาด 

วาจะไดรบั 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

1 ปรับปรุง/ซอมแซมอาคาร

สํานักงานเทศบาล 

 

เพ่ือสงเสริมการบริการแก

ประชาชน 

ปรับปรุงหองทํางานผูบริหาร ประตู

หนาตาง มาน หองน้ํา ทาส ี ทําปาย

สํานักงาน  ฯลฯ 

200,000 - - ทําใหประชาชนพึงพอใจใน

การเขารับบริการจาก

เทศบาลมากขึ้น 

กองชาง 

2 ปรับปรุง/ซอมแซม หอง

ประชุมสภาเทศบาล 

” ปรับปรุงฝาเพดาน มาน ประตู  

หนาตาง ฯลฯ 

200,000 - - ” ” 

3 ตดิตัง้เคร่ืองปรับอากาศ

อาคารสํานกังานและหอง

ประชุมสภาเทศบาล 

” ตดิตัง้เคร่ืองปรับอากาศใหมทดแทน

ของเกาท่ีชํารุดไมสามารถใชการไดปกต ิ

100,000 - - ” สํานักปลดั 

4 สํารวจความคิดเห็นของ

ประชาชน 

” ปละ 1 คร้ัง 20,000 20,000 20,000 ” สํานักปลดั 

5 จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก

บริการประชาชน 

” โตะ เกาอี้ ชุดรับแขก ชัน้วางหนังสอื    

ท่ีวางหนังสอืพิมพ ฯลฯ 

20,000 20,000 20,000 ” ” 

6 ปรับปรุง/ซอมแซม รถยนต

สวนกลาง 

” ปรับปรุงใหรถยนตสํานักงาน 

รถบรรทุกน้ํา รถจักรยานยนต พรอม

สําหรับใชงานและอยูในสภาพท่ีด ี

50,000 50,000 50,000 ” ” 
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 ๖๙ 

 

 

 

รายละเอยีดโครงการแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2557 – 2559)   เทศบาลตําบลบางสน    อําเภอปะทิว   จังหวัดชุมพร 

ยุทธศาสตรท่ี  6  การพัฒนาดานการบรหิารจัดการ 

 แนวทางท่ี  3  สงเสรมิความเขมแข็งขององคกรชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (ท่ีมา) 
ผลลัพธท่ีคาด 

วาจะไดรบั 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

1 ประชาคมหมูบาน/ตําบล เพ่ือสงเสริมและพัฒนา

ศักยภาพของชมุชน 

สนับสนุนคาใชจายในการจัดประชาคม

หมูบานหรือตําบล เชน คาปาย 

คาอาหาร เคร่ืองดื่ม คาเอกสาร ฯลฯ 

30,000 30,000 30,000 ทําใหชมุชนมสีวนรวมในการ

พัฒนาทองถิ่นมากขึ้น 

สํานักปลดั 

2 อบรมพัฒนาศักยภาพผูนํา

ชุมชน  

” จํานวน 1 คร้ังตอป 30,000 30,000 30,000 ” ” 

3 จัดเก็บและบันทึกขอมลู จปฐ. 

ในพ้ืนท่ี 

” ทุกครัวเรือน 15,000 15,000 15,000 ” ” 

4 โครงการสงเสริมและพัฒนา

บทบาทสตรี 

เพ่ือสงเสริมและพัฒนา

บทบาทของสตรีในชมุชน 

สบับสุนนคาใชจายในการจัดกจิกรรม

ตามโครงการ 

10,000 10,000 10,000 ทําใหครอบครัวในชมุชนมี

ความเขมแข็งมากขึ้น 

” 
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 ๗๐

 

 

 

รายละเอยีดโครงการแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2557 – 2559)   เทศบาลตําบลบางสน    อําเภอปะทิว   จังหวัดชุมพร 

ยุทธศาสตรท่ี  6  การพัฒนาดานการบรหิารจัดการ 

 แนวทางท่ี  4  การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนารายไดของเทศบาล 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (ท่ีมา) 
ผลลัพธท่ีคาด 

วาจะไดรบั 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

1 โครงการอบรมสัมมนา

เพ่ิมเตมิความรูของผูบริหาร 

ส.ท.และพนักงาน 

เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพการ

ปฏบัิตงิานแกบุคลากร 

ตามท่ีกรมสงเสริมกําหนด 100,000 100,000 100,000 ประสทิธิภาพในการบริหาร

การบริการเพ่ิมสูงขึ้น 

สํานักปลดั 

2 โครงการสนับสนุนการเรียน

ปริญญาตรีผูบริหาร ส.ท.และ

พนักงาน  

” จํานวน 3 ราย/ป 100,000 100,000 100,000 ” ” 

3 โครงการสนับสนุนการเรียน

ปริญญาโทผูบริหาร ส.ท.และ

พนักงาน 

” จํานวน 3 ราย/ป 180,000 180,000 180,000 ” ” 

4 โครงการจัดซื้อหนังสอืคูมอื

การปฏบัิตงิานแกผูบริหาร 

ส.ท.และพนักงาน 

” ตามความจําเปน 5,000 5,000 5,000 ” ” 

5 โครงการศกึษาดูงานเพ่ือ

พัฒนาศักยภาพผูบริหาร สท. 

พนักงานและผูนําทองถิ่น 

” 1 คร้ัง/ป 200,000 200,000 200,000 ” ” 
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 ๗๑

 

 

 

รายละเอยีดโครงการแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2557 – 2559)   เทศบาลตําบลบางสน    อําเภอปะทิว   จังหวัดชุมพร 

ยุทธศาสตรท่ี  6  การพัฒนาดานการบรหิารจัดการ 

 แนวทางท่ี  4  การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนารายได 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (ท่ีมา) 
ผลลัพธท่ีคาด 

วาจะไดรบั 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

6 จัดซื้อวัสดอุุปกรณและ

ครุภณัฑสําหรับปฏบัิตงิาน 

เพ่ือการปฏบัิตงิานไดอยาง

สะดวก 

ตามความจําเปน เชน คอมพิวเตอร 

เคร่ืองพิมพ  หมกึพิมพ  ฯลฯ 

200,000 200,000 200,000 ทําใหการปฏบัิตงิานเปนไป

ดวยความสะดวกย่ิงขึ้น 

ทุกกอง 

 

7 รณรงคประชาสัมพันธการเสยี

ภาษี 

เพ่ือเปนการพัฒนารายไดของ 

เทศบาล 

ทุกหมูบาน 5,000 5,000 5,000 ทําใหเทศบาลสามารถ

จัดเก็บรายไดเพ่ิมขึ้น 

กองคลัง 

8 จัดเก็บภาษีและคาน้ําประปา

นอกสถานท่ี 

” ” 5,000 5,000 5,000 ” ” 

9 แผนท่ีภาษีและทะเบียน

ทรัพยสนิ 

” ครอบคลุมทุกหมูบาน - 500,000 - ” ” 
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รายละเอียดโครงการ 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557 – 2559) 

เทศบาลตําบลบางสน ขอรับการสนับสนุน 

การดําเนนิงานจากหนวยงานอ่ืน 
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 ๗๓

รายละเอยีดโครงการแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2557 – 2559) ท่ีขอรบัการสนบัสนุนจากหนวยงานอื่น 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานการพัฒนาเมอืงและชุมชน 

 แนวทางท่ี 1 กอสราง ปรบัปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน้ํา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (ท่ีมา) 
ผลลัพธท่ีคาด 

วาจะไดรบั 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

1 ขยายเขตสะพานถนน 

สายคอกมา  หมูท่ี 4 

เพ่ือใหประชาชนมถีนนใน

การคมนาคมขนสงอยาง

สะดวก ปลอดภัย 

จํานวน  1 แหง รายละเอยีดตาม 

แบบท่ีทางหลวงชนบทกาํหนด 

1,000,000 - 

 

- ทําใหประชาชนมถีนนใน

การคมนาคมขนสงอยาง

สะดวก ปลอดภัยเพ่ิมขึ้น 

อบจ.ชุมพร 

2 ขยายเขตสะพานถนน 

สายคอกมา  หมูท่ี 6 

” จํานวน  1 แหง รายละเอยีดตาม 

แบบท่ีทางหลวงชนบทกาํหนด 

1,000,000 - 

 

- ” อบจ.ชุมพร 

3 กอสรางถนนลาดยางเลยีบ

อาวบางสน  หมูท่ี 1-8 

” ผวิจราจรกวาง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 

รายละเอยีดตามแบบท่ี 

ทางหลวงชนบทกาํหนด 

9,000,000 - - ” ทางหลวง

ชนบท 

 

4 กอสรางสะพานเชือ่ม 

หมูท่ี 1-8 

” รายละเอยีดตามแบบท่ี 

ทางหลวงชนบทกาํหนด 

3,000,000 - - ” ” 

5 จัดทําปายแนะนําเสนทาง ปาย

จราจร สัญญาณไฟ ถนนสาย

ตนมะขาม-ปะทิว 

” รายละเอยีดตามแบบท่ี 

แขวงการทางกาํหนด 

1,000,000 - - ” แขวงการ

ทางชุมพร 

6 

 

จัดทําปายแนะนําเสนทาง ปาย

จราจร สัญญาณไฟ ถนนสาย

ชายทะเล-ปากคลอง 

” ” 1,000,000 - - ” ” 
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รายละเอยีดโครงการแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2557 – 2559) ท่ีขอรบัการสนบัสนุนจากหนวยงานอื่น 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานการพัฒนาเมอืงและชุมชน 

 แนวทางท่ี 1 กอสราง ปรบัปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางระบายน้ํา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (ท่ีมา) 
ผลลัพธท่ีคาด 

วาจะไดรบั 

หนวยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

7 ขยายถนนสายตนมะขาม - 

ปะทิว 

เพ่ือใหประชาชนมถีนนใน

การคมนาคมขนสงอยาง

สะดวก ปลอดภัย 

ขนาดผวิจราจร 4 เลน รายละเอยีด

ตามแบบท่ีแขวงการทางกาํหนด 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 ทําใหประชาชนมถีนน

ในการคมนาคมขนสง

อยางสะดวก ปลอดภัย

เพ่ิมขึ้น 

แขวงการ

ทางชุมพร 

8 ปรับปรุงภูมทัิศนถนนสาย 

ตนมะขาม-ปะทิว 

” ” 300,000 300,000 300,000 ” ” 

9 กอสรางถนนลาดยางสาย 

คอกมา – ทุงเปง หมูท่ี 6 

 

” ขนาดผวิจราจร กวาง 6 เมตร ยาว  

1,500 เมตร รายละเอยีดตามแบบท่ี

อบจ.ชุมพร กําหนด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 ” อบจ.ชุมพร 

10 กอสรางถนนลาดยางสาย 

ดอนหนั  หมูท่ี 4 

” ผวิจราจรกวาง 8 ม. ยาว 570 ม. 

รายละเอยีดตามแบบท่ี อบจ.

กําหนด 

- - 1,750,000 ” ” 
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รายละเอยีดโครงการแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2557 – 2559) ท่ีขอรบัการสนบัสนุนจากหนวยงานอื่น 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานการพัฒนาเมอืงและชุมชน 

 แนวทางท่ี 2 ขยายเขตไฟฟา ติดต้ังและปรบัปรุง/ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (ท่ีมา) 
ผลลัพธท่ีคาด 

วาจะไดรบั 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

1 ขยายเขตบริการไฟฟาใน

พ้ืนท่ี 

เพ่ือใหประชาชนมไีฟฟาใช

อยางท่ัวถงึ 

ทุกหมูบานท่ีไฟฟายังเขาไมถงึ 500,000 500,000 500,000 ทําใหประชาชนมไีฟฟาใช

อยางท่ัวถงึ 

การไฟฟา

ภูมภิาค 

2 เพ่ิมกําลังหมอแปลงไฟฟา เพ่ือใหประชาชนมไีฟฟาใช

อยางเพียงพอ 

ทุกหมูบานท่ีมกีระแสไฟฟาใชไมเพียงพอ 500,000 500,000 500,000 ทําใหประชาชนมไีฟฟาใช

อยางเพียงพอ 

“ 

3 ตดิตัง้ไฟสองสวางถนนสาย

ตนมะขาม - ปะทิว 

เพ่ือใหประชาชนมกีาร

คมนาคมขนสงอยางสะดวก 

ปลอดภัย 

รายละเอยีดตามแบบท่ี 

แขวงการทางกาํหนด 

300,000 300,000 300,000 ทําใหประชาชนมกีาร

คมนาคมขนสงอยาง

สะดวก ปลอดภัยเพ่ิมขึ้น 

แขวงการ

ทางชุมพร 

4 ตดิตัง้ไฟสองสวางถนนสาย

ชายทะเล - ปากคลอง 

” รายละเอยีดตามแบบท่ี 

แขวงการทางกาํหนด 

300,000 300,000 300,000 ” ” 
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 ๗๖

รายละเอยีดโครงการแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2557 – 2559) ท่ีขอรบัการสนบัสนุนจากหนวยงานอื่น 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานการพัฒนาเมอืงและชุมชน 

 แนวทางท่ี  3 ขยายเขตบรกิารโทรศัพทพ้ืนฐานและติดต้ังโทรศัพทสาธารณะ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (ท่ีมา) 
ผลลัพธท่ีคาด 

วาจะไดรบั 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

1 ขยายเขตบริการโทรศัพท

พ้ืนฐาน 

เพ่ือใหประชาชนมโีทรศัพทพ้ืนฐาน

ใชอยางท่ัวถงึ 

ทุกหมูบาน 500,000 500,000 500,000 ทําใหประชาชนมโีทรศัพท

พ้ืนฐานใชอยางท่ัวถงึ 

องคการ 

โทรศัพท 

2 ตดิตัง้โทรศัพทสาธารณะ เพ่ือใหประชาชนมโีทรศัพท

สาธารณะใชอยางท่ัวถงึ 

ทุกหมูบาน 100,000 100,000 100,000 ทําใหประชาชนมโีทรศัพท

สาธารณะใชอยางท่ัวถงึ 

“ 

 แนวทางท่ี 4 ประชาชนไดรับเอกสารสิทธิในท่ีดนิทํากิน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (ท่ีมา) 
ผลลัพธท่ีคาด 

วาจะไดรบั 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

1 ออกเอกสารสทิธิท่ีดนิทํากนิ

ใหแกประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 

เพ่ือใหประชาชนไดรับเอกสาร

สทิธิท่ีดนิอยางถกูตองท่ัวถงึ 

เอกสารสทิธิท่ีดนิทํากนิท่ี 

ตกคางท้ังหมด 

300,000 300,000 300,000 ทําใหประชาชนไดรับเอกสาร

สทิธิท่ีดนิอยางถกูตองท่ัวถงึ 

กรมท่ีดนิ 

 แนวทางท่ี 5 กอสรางศาลาท่ีพักผูโดยสาร ศาลาประชาคมหมูบาน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (ท่ีมา) 
ผลลัพธท่ีคาด 

วาจะไดรบั 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

1 กอสรางศาลาท่ีพัก

ผูโดยสาร หมูท่ี 2,8 

เพ่ือใหประชาชนมคีวามสะดวก 

ปลอดภัยในการเดนิทาง 

รายละเอยีดตามแบบท่ีแขวง 

การทางกําหนด 

150,000 150,000 150,000 ทําใหประชาชนมคีวามสะดวก 

ปลอดภัยในการเดนิทางเพ่ิมขึ้น 

แขวงการ

ทางชุมพร 
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 ๗๗

รายละเอยีดโครงการแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2557 – 2559) ท่ีขอรบัการสนบัสนุนจากหนวยงานอื่น 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานการจัดการน้ํา 

 แนวทางท่ี 1 กอสราง ปรบัปรุง บํารุงรักษาแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค-บรโิภคและการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (ท่ีมา) 
ผลลัพธท่ีคาด 

วาจะไดรบั 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

1 กอสรางระบบประปา

หมูบาน หมูท่ี 4 

เพ่ือใหประชาชนมนี้ําสะอาด

อุปโภค – บริโภค ตลอดป 

กอสรางระบบประปาพรอมขยาย 

เขตประปาและอุปกรณตางๆ  

2,000,000 - - ทําใหประชาชนมนี้ําสะอาด

อุปโภค–บริโภค ตลอดปเพ่ิมขึ้น 

กรมสงเสริม 

ปกครอง 

2 กอสรางระบบประปา

หมูบาน หมูท่ี 6 

” ” 2,000,000 - - ” ” 

3 กอสรางระบบประปา

หมูบาน หมูท่ี 8 

” ” 2,000,000 - - ” ” 

4 ขยายเขตบริการประปา

ภูมภิาค 

” รายละเอยีดตามแบบท่ีการประปา 

สวนภูมภิาคกําหนด 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 ” การประปา

ภูมภิาค 

5 จัดหาถังน้ํากลาง 

 

” ขนาด 5,000 ลติร  จํานวน  7  ถัง 150,000 - - ” อบจ.ชุมพร 

6 กอสรางระบบสงน้ําขึ้น

แหลงทองเท่ียวเขาดนิสอ 

หมูท่ี 8 

” รายละเอยีดตามแบบท่ีอบจ.กําหนด 300,000 - - ” ” 

7 ขุดลอกคลองบางสน เพ่ือใหประชาชนมนี้ําใชเพ่ือ

การเกษตรตลอดป 

รายละเอยีดตามแบบท่ีกรมเจาทา 

กําหนด 

3,500,000 - 3,500,000 ทําใหประชาชนมนี้ําใชเพ่ือ

การเกษตรตลอดป 

กรมเจาทา 

8 ขุดลอกคลองหวยใหญ 

หมูท่ี 2 

” รายละเอยีดตามแบบท่ีกรมเจาทา

กําหนด 

400,000 - - ” ” 
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รายละเอยีดโครงการแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2557 – 2559) ท่ีขอรบัการสนบัสนุนจากหนวยงานอื่น 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานการจัดการน้ํา 

 แนวทางท่ี 1 กอสราง ปรบัปรุง บํารุงรักษาแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค-บรโิภคและการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (ท่ีมา) 
ผลลัพธท่ีคาด 

วาจะไดรบั 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

9 ขุดลอกรองน้ํา หมูท่ี 4 

 

เพ่ือใหประชาชนมนี้ําใชเพ่ือ

การเกษตรตลอดป 

รายละเอยีดตามแบบท่ีกรมเจาทา 

กําหนด 

250,000 - - ทําใหประชาชนมนี้ําใชเพ่ือ

การเกษตรตลอดป 

กรมเจาทา 

10 ขุดลอกรองน้ํา หมูท่ี 5 

 

” ” 250,000 - - ” ” 

11 ขุดลอกรองน้ํา หมูท่ี 8 

 

” ” 250,000 - - ” ” 

12 ขุดสระแกมลงิริม 

คลองทาหลา หมูท่ี 5 

” รายละเอยีดตามแบบท่ีกรม

ชลประทานกาํหนด 

800,000 - - ” กรมชล 

ประทาน 

13 กอสรางฝายน้ําลน 

คลองวังหนิ หมูท่ี 4 

” ” 750,000 - - ” ” 

14 กอสรางฝายกัน้น้ํา 

คลองหลอด หมูท่ี 5 

” ” 750,000 - - ” ” 

15 กอสรางฝายกัน้น้ํา 

พรอมประตูเปด-ปด

คลองทาหลา หมูท่ี 5 

” ” 750,000 - - ” ” 

16 กอสรางฝายชะลอน้ํา

หวยกระทึง หมูท่ี 8 

” ” 750,000 - - ” ” 
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 ๗๙

รายละเอยีดโครงการแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2557 – 2559) ท่ีขอรบัการสนบัสนุนจากหนวยงานอื่น 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานการจัดการน้ํา 

 แนวทางท่ี 1 กอสราง ปรบัปรุง บํารุงรักษาแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค-บรโิภคและการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (ท่ีมา) 
ผลลัพธท่ีคาด 

วาจะไดรบั 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

17 กอสรางฝายชะลอน้ํา 

หนองสระ หมูท่ี 8 

เพ่ือใหประชาชนมนี้ําใชเพ่ือ

การเกษตรตลอดป 

รายละเอยีดตามแบบท่ีกรม

ชลประทานกาํหนด 

750,000 - - ทําใหประชาชนมนี้ําใชเพ่ือ

การเกษตรตลอดป 

กรมชล 

ประทาน 

18 กอสรางฝายชะลอน้ํา

หวยลกึ หมูท่ี 8 

” ” 750,000 - - ” ” 

19 กอสรางฝายชะลอน้ํา

บางน้ําจืด หมูท่ี 8 

” ” 750,000 - - ” ” 

20 กอสรางคลองสงน้ํา 

คอนกรีตคลองอนิทนลิ-

คลองหวยยอย หมูท่ี 5 

” ” 500,000 - - ” ” 

21 กอสรางคลองสงน้ํา 

คอนกรีตหนองน้ําขาว 

หมูท่ี 5 

” ” 300,000 - - ” ” 

22 ขุดบอน้ําตื้นเพ่ือ

การเกษตร  

” รายละเอยีดตามแบบท่ีกรมพัฒนา

ท่ีดนิกําหนด 

100,000 100,000 100,000 ” กรมพัฒนา 

ท่ีดนิ 

23 ขุดลอกปกตาเพชร 

หมูท่ี 8 

” ” 200,000 - - ” ” 
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 ๘๐

รายละเอยีดโครงการแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2557 – 2559) ท่ีขอรบัการสนบัสนุนจากหนวยงานอื่น 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานคุณภาพชวิีต การคุมครองทางสังคม 

 แนวทางท่ี  4  สงเสรมิการศกึษาและวิถชีุมชนใกลชดิศาสนาและประเพณวัีฒนธรรม 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (ท่ีมา) 
ผลลัพธท่ีคาด 

วาจะไดรบั 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

1 กอสรางอาคารศูนยพัฒนา

เด็กเล็กประจําตําบล 

เพ่ือสงเสริมการขยายโอกาส

ทางการศกึษาใหท่ัวถงึ 

จํานวน 1 ศูนย รายละเอยีดตามแบบท่ี

กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่

กําหนด 

2,000,000 - - ทําใหการขยายโอกาสทาง

การศกึษาท่ัวถงึเพ่ิมขึ้น 

กรมสงเสริม

ปกครอง

ทองถิ่น 

2 กอสรางสนามเคร่ืองเลน

สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเลก็ 

เพ่ือสงเสริมการออกกําลัง

กายสําหรับเด็กเล็ก 

กอสรางสนามพรอมจัดหาเคร่ืองเลน

เชน กระดานลื่น ชงิชา มาหมุน อุโมง

ลอด เปนตน 

500,000 - - ทําใหเด็กเลก็มกีารเรียนรู

เพ่ิมขึ้น  

อบจ. 

ชุมพร 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 แนวทางท่ี  1 การอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (ท่ีมา) 
ผลลัพธท่ีคาด 

วาจะไดรบั 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

1 พัฒนาแหลงทองเท่ียวเขา

ดนิสอ 

เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวเชงิ

อนุรักษ 

ปรับปรุงภูมทัิศน พัฒนาการคมนาคม

และน้ําใชสูแหลงทองเท่ียวเขาดนิสอ 

10,000 10,000 10,000 ทําใหมีแหลงทองเท่ียวเชงิ

อนุรักษเพ่ิมขึ้น 

อบจ. 

ชุมพร 

2 เทศกาลทองเท่ียวแหลง 

ดูเหย่ียวอพยพเขาดนิสอ 

” สนับสนุนงบประมาณเปนคาใชจายใน

การจัดงาน ฯลฯ 

100,000 100,000 100,000 ” ” 
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สวนที่  6 
การนําแผนพัฒนาสามป 

ไปสูการปฏบัิติ 

และการตดิตามประเมนิผล 

 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557 – 2559) 
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สวนท่ี  6 

การตดิตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2557 – 2559)  ไปปฏิบัต ิ

 

การดําเนนิงานตามแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557–2559) ไปสูการปฏิบัต ิเทศบาล

ตําบลบางสนไดกําหนดใหคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลไดรับการคัดเลอืกและแตงตัง้ตามคําสั่งเทศบาลตําบล

บางสน คําสั่งที่  67/2556   ลงวันที่ 28  มีนาคม  2556 ตามระเบยีบกระทรวง มหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 28 ใหผูบรหิารทองถิน่แตงตัง้คณะกรรมการการตดิตามและประเมินผล

แผนพัฒนาทองถิ่น ซ่ึงไดมีการแตงตัง้ดังนี้ 

 1.นายอรุณ  กุลศักด์ิ   สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 

 2.นายนฤภัย  สมบัติพิบูลย  สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 

 3.นายโสพิศ  จีวระศิร ิ   สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 

 4.นางเรณู  ถึงถ่ิน   ผูแทนประชาคม  กรรมการ 

 5.นายอมร  จินดาพรหม   ผูแทนประชาคม  กรรมการ 

 6.นางอรทยั  บัวศร ี   ผูแทนหนวยงาน  กรรมการ 

 7.นายจารึก  โกสินทร   ผูแทนหนวยงาน  กรรมการ 

 8.นส.ศิริวรรณ  อามานนท  บุคลากร     กรรมการ 

  9.นส.อังคณาวรรณ  สังขมรรทร  ผูอํานวยการกองคลงั กรรมการ 

  10.นายแวน  วิรุฬหเลิศ   ผูทรงคุณวุฒ ิ  กรรมการ 

 11.นายนพรัตน  พรประเสริฐ  ผูทรงคุณวุฒ ิ  กรรมการ 

  คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิน่มีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 

  1. กําหนดแนวทาง  วธิกีารในการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  2. ดําเนนิการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  3.  รายงานผลและเสนอความเหน็ซ่ึงไดจากการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอสภาทองถิน่   

ผูบรหิารทองถิ่น   คณะกรรมการพัฒนาทองถิน่   และประกาศผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน

ทองถิ่นทราบโดยทั่วกนัอยางนอยปละหนึง่ครัง้ภายในเดอืนธันวาคมของทุกป   ทัง้นี้ใหตดิประกาศโดยเปดเผยไมนอย

กวาสามสบิวัน 

  4.  แตงตัง้คณะอนุกรรมการ หรอืคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัตงิานตามที่เหน็สมควร 
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แบบรายงานการตดิตามและประเมนิผล 

การนําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557 – 2559) ไปสูการปฏบิัต ิ

เทศบาลตําบลบางสน  อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

ตั้งแต 1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557  

 

  

 

 

 

ลําดับ

ท่ี 
แนวทางการพัฒนา  

จํานวนโครงการ จํานวนงบประมาณ 

หมายเหต ุตาม

แผน 

ดําเนนิการ

จริง 

รอย

ละ 

ตาม

แผน 

เบกิจาย

จริง 

รอยละ 

  

 

       

  

 

       

  

 

       

  

 

       

  

 

       

  

 

       

รวม        
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