
 
 
 
 
 

ประกาศ เทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ 

เรื่องการรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

******************************************* 

 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5)
ก าหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอผลการตดิตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นและประกาศผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปลีะ หนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี 
 ดังนั้นเพื่อการปฏิบตัิให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) เทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญจึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย 
และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มาเพื่อให้
ประชาชนไดม้ีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ ดังนี้ 

ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ 

“หาดเจ้าส าราญ มุ่งเน้นสู่สากล พัฒนาคน ชุมชน เศรษฐกิจ วางรากฐานการท่องเที่ยวแบบปลอดภัยและยั่งยืน” 

ข. พันธกิจ ของเทศบาลต าบลหาดเจา้ส าราญ 

ภารกิจหลักท่ี 1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  
                    เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต 

ภารกิจหลักท่ี 2 พัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศลิปวัฒนธรรมอันดีงามและ 

                    ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ภารกิจหลักท่ี 3 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหย้ั่งยืนควบคู่กับวิถีชีวิตชุมชน 

ภารกิจหลักท่ี 4 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการตลอดจนความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและ 

                    ทรัพย์สินของประชาชน 

ภารกิจหลักท่ี 5 พัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้จากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 

ภารกิจหลักท่ี 6 ส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยัง่ยืน 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญได้ก าหนดยทุธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 
7 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และผังเมือง 

1. ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า รางระบายน้ า เขือ่น ผนังกั้นดิน ศาลาที่พักริมทาง 

2. พัฒนาแหล่งน้ าและระบบประปา 

3. ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 

4. การจัดท าผังเมืองรวมชุมชน 
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5. พัฒนาระบบจราจร 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

1. พัฒนาและส่งเสรมิผลิตผัก ผลไมป้ลอดสารพิษ 

2. พัฒนาและส่งเสรมิอาชีพให้กับประชาชนทุกระดับ 

3. พัฒนาและส่งเสรมิการท่องเที่ยวทางเลือกด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม 

4. พัฒนาและปรับปรุงระบบการบรหิารจัดการท่องเที่ยว 

5. อนุรักษ์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

6. พัฒนาระบบการให้บริการ 

7. พัฒนาระบบเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. เฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3. บ าบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4. บ าบัดน้ าเสีย 

5. บ าบดัและจัดการขยะ 

6. พัฒนาภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมชุมชน 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นส่งเสรมิการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

1. พัฒนาการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ 

2. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยรวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิและโรคตดิต่อ 

3. ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการทุกระดับ 

4. ปรับปรุงและจัดการที่อยู่อาศัยประชาชนผู้มีรายได้น้อย 

5. ส่งเสริมสุขภาพและสวสัดิการผู้ด้อยโอกาส 

6. การพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

7. สร้างและปรับปรุงระบบคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการจดัระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรยีบร้อย 

1. รักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยทรัพยส์ิน 

2. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 

3. ส่งเสริมและให้ความรู้แก่เจ้าหนา้ที่และประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาศลิปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิ่น 

1. ส่งเสริมและเผยแพร่ ศลิปวัฒนธรรม จารตีประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 

2. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรมโบราณสถานโบราณวัตถ ุ

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจดัการที่ดี และการมสี่วนร่วมของประชาชน 

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพและความโปร่งใส 

2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการ 

3. ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองค์กร 

4. ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงาน 

5. ปรับปรุงพัฒนารายได ้

6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่น 

ง. การวางแผน 

เทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ ได้จดัท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561)ตาม
กระบวนการที่บญัญัตไิว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 โดยผ่านการมสี่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหา
และความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจไุวใ้นแผนพัฒนา 
3 ปี ต่อไป  โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา  3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) 
 

 

ยุทธศาสตร ์
2559 2560 2561 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคมนาคมและระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และผังเมือง 

70 48,883,190.00 110 132,902,440.00 
 

34 38,277,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

23 13,950,000.00 16 2,730,000.00 18 5,730,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

28 70,920,000.00 24 24,860,000.00 25 12,960,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นส่งเสรมิการศึกษา และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

46 13,468,000.00 47 11,532,000.00 42 5,982,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการจดัระเบียบชุมชน 
สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย 

15 6,180,000.00 12 1,180,000.00 12 1,140,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ศลิปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 

14 3,091,000.00 13 3,281,000.00 12 1,231,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจดัการที่ดี
และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

51 9,391,000.00 35 8,258,000.00 27 7,085,000.00 

รวม 247 165,883,190.00 257 184,743,440.00 170 72,405,000.00 

 



 

การจัดท างบประมาณ 

ผู้บริหารเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันท่ี  20 ตุลาคม  2558  โดยมี 
รายละเอียดโครงการในเทศบัญญตัิงบประมาณเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ  มีดังนี้ 

 
 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา

งบประมาณ 

งบตามเทศบัญญัต ิ

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น  1.ปรับปรุงวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก เงินอุดหนุน 1,208,000 

 คมนาคม     ถนนสายเทศบาล 6 ม. 6 ทั่วไป  

 และระบบสาธารณูปโภค    

 สาธารณูปการ และผังเมือง 2.อุดหนุนค่าติดตั้งวางท่อประปา อาคารส านักงาน เงินอุดหนุน 333,858 

    เทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ ทั่วไป  

     

  3.โครงการจดัท าผังเมืองรวมชุมชนหาดเจ้าส าราญ เงินอุดหนุน 800,000 

   ทั่วไป  

     

  4.ค่าใช้จ่ายในการจัดจราจร เงินรายได ้ 200,000 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบตามเทศบัญญัต ิ

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น 1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว เงินอุดหนุน 300,000 

 การวางแผน การส่งเสริม  ทั่วไป  

 การลงทุน พาณิชยกรรมและ 2.โครงการฝึกอบรมอาชีพเยาวชน,ชุมชน เงินอุดหนุน 50,000 

 การท่องเที่ยว กลุ่มแม่บ้าน,ประชาชนท่ัวไป ทั่วไป  

     

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น 1.โครงการอบรมภาษาอังกฤษ เงินอุดหนุน 150,000 

 ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนา  ทั่วไป  

 คุณภาพชีวิต 2.โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค เงินรายได ้ 100,000 

  ไข้เลือดออก   

  3.โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค เงินอุดหนุน 50,000 

  พิษสุนัขบ้า ทั่วไป  

     

  4.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เงินอุดหนุน 20,000 

   ทั่วไป  

     

  5.อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมวันต่อต้าน เงินอุดหนุน 2,500 

  ยาเสพตดิ ประจ าปี  2559 ทั่วไป  

  6.อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนิน เงินอุดหนุน 29,000 

  งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั่วไป  

  7.สนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมลูฐาน เงินอุดหนุน 52,500 

   ทั่วไป  

  8.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสขุภาพ เงินรายได ้ 200,000 

     

  9.โครงการจดัส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เงินรายได ้ 50,000 

     

  10.โครงการจัดงานวันเด็ก เงินรายได ้ 200,000 

     

  11.โครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุและทัศนศึกษา เงินรายได ้ 200,000 

     

  12.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาล ฯ เงินอุดหนุน 60,000 

   ทั่วไป  

  13.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร เงินอุดหนุน 319,200 

  สถานศึกษา ทั่วไป  



 
                                                                           

 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบตามเทศบัญญัต ิ

  14.ค่าอาหารเสริม(นม) เงินอุดหนุน 462,980 

   ทั่วไป  

  15.เงินอุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับ ร.ร.สพฐ. เงินอุดหนุน 772,000 

   ทั่วไป  

  16.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส ์ เงินอุดหนุน 60,000 

   ทั่วไป  

     

     

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น 1.โครงการลดอุบัตภิัยทางทะเล เงินอุดหนุน 10,000 

 การจัดระเบียบชุมชน สังคม  ทั่วไป  

 การรักษาความสงบเรียบร้อย 6.โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ เงินอุดหนุน 50,000 

  การป้องกันและระงับอัคคีภัยส าหรับประชาชน ทั่วไป  

     

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น 2.ค่าธรรมเนียมการขอใช้ที่ท้ิงขยะ เงินรายได ้ 600,000 

 การบริหารจัดการและ    

 อนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ    

 และสิ่งแวดล้อม    

     

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น 1.โครงการจดังานวันเฉลมิพระชนมพรรษา เงินรายได ้ 100,000 

 ศิลปะ วัฒนธรรม จารตี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ   

 ประเพณีและภูมิปญัญา    

 ท้องถิ่น 2.โครงการจดังานวันเฉลมิพระชนมพรรษา เงินรายได ้ 100,000 

  สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินนีาถ   

     

  3.การจัดงานเทศกาลวันลอยกระทง เงินรายได ้ 300,000 

     

  4.เงินอุดหนุนงานพระนครครีี (ท่ีท าการปกครอง) เงินอุดหนุน 30,000 

   ทั่วไป  

  5.โครงการรดน้ าขอพรผู้สูงอาย ุ เงินอุดหนุน 100,000 

   ทั่วไป  

  6.อุดหนุนงานพระนครครีี (ส านักงานจังหวัด) เงินอุดหนุน 60,000 

   ทั่วไป  

     



                   
 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา

งบประมาณ 

งบตามเทศบัญญัต ิ

  7.โครงการจดังานเทศกาลสงกรานต์ เงินอุดหนุน 200,000 

   ทั่วไป  

     

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ 1. ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล เงินอุดหนุน 15,000 

 การบริหารจัดการที่ดีและการ หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ  ทั่วไป  

 มีส่วนร่วมของประชาชน    

  2.ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล เงินรายได ้ 10,000 

     

  3.ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการด าเนินการจดัท า เงินรายได ้ 300,000 

  ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-laas)   

     

  4.โครงการอบรมสมัมนาและทัศนศึกษาดูงาน เงินอุดหนุน 100,000 

   ทั่วไป  

  5.ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมลูและบันทึกข้อมูล เงินอุดหนุน 20,000 

   ทั่วไป  

  6.จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ(ส านักปลดั) เงินอุดหนุน 3,100 

   ทั่วไป  

  7.โครงการจดัท าและปรับปรุงข้อมูลแผนทีภ่าษ ี เงินรายได ้ 200,000 

  และทะเบยีนทรัพยส์ิน   

     

  8.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ เงินรายได ้ 30,000 

     

  9.โครงการเทศบาลเคลื่อนที ่ เงินอุดหนุน 30,000 

   ทั่วไป  

  10.ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เงินรายได ้ 100,000 

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 
 

 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบตามเทศบัญญัต ิ

     

     

     

     

     

     

     
     

     

     

     

     

     
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 
 

 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบตามเทศบัญญัต ิ

  รายละเอียดโครงการที่ได้รับการจัดสรร   

  งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น 1.เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ งบเงินอุดหนุน 5,569,100 

 ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนา  เฉพาะกิจ  

 คุณภาพชีวิต 2.เบี้ยยังชีพผู้พิการ งบเงินอุดหนุน 648,800 

   เฉพาะกิจ  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ผลการปฏิบัติงานประจ าปี  2559 
 
 

 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบประมาณที่เบิกจ่าย 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น  1.โครงการขยายเขตประปาทางเขา้อาคาร เงินอุดหนุน 331,629 

 คมนาคม    ส านักงาน ทั่วไป  

 และระบบสาธารณูปโภค    

 สาธารณูปการ และผังเมือง    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบประมาณที่เบิกจ่าย 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น 1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว เงินอุดหนุน 159,631 

 การวางแผน การส่งเสริม  ทั่วไป  

 การลงทุน พาณิชยกรรมและ    

 การท่องเที่ยว    

     

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น 1.โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค เงินรายได ้ 60,047.13 

 ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนา ไข้เลือดออก   

 คุณภาพชีวิต 2.สนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมลูฐาน เงินอุดหนุน 52,500 

   ทั่วไป  

  3.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสขุภาพ เงินรายได ้ 107,460 

     

  4.อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนิน เงินอุดหนุน 29,000 

  งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั่วไป  

     

  5.โครงการจดัส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เงินรายได ้ 14,075 

     

  6.โครงการจดังานวันเด็ก เงินรายได ้ 87,635 

     

  7.โครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุและทัศนศึกษา เงินรายได ้ 89,160 

     

  8.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร เงินอุดหนุน 330,400 

  สถานศึกษา ทั่วไป  

     

  9.ค่าอาหารเสริม(นม) เงินอุดหนุน 460,497 

   ทั่วไป  

  10.เงินอุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับ ร.ร.สพฐ. เงินอุดหนุน 836,000 

   ทั่วไป  

  11.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส ์ เงินอุดหนุน 48,000 

   ทั่วไป  

     

     

     

     



 
 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา

งบประมาณ 

งบประมาณที่เบิกจ่าย 

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น 1.โครงการจดังานวันเฉลมิพระชนมพรรษา เงินรายได ้ 48,649 

 ศิลปะ วัฒนธรรม จารตี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ   

 ประเพณีและภูมิปญัญา    

 ท้องถิ่น 2.โครงการจดังานวันเฉลมิพระชนมพรรษา เงินรายได ้ 52,263 

  สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินนีาถ   

     

  3.เงินอุดหนุนงานพระนครครีี (ท่ีท าการปกครอง) เงินอุดหนุน 30,000 

   ทั่วไป  

  4.โครงการรดน้ าขอพรผู้สูงอาย ุ เงินอุดหนุน 82,185 

   ทั่วไป  

  6.อุดหนุนงานพระนครครีี (ส านักงานจังหวัด) เงินอุดหนุน 60,000 

   ทั่วไป  

  7.โครงการจดังานเทศกาลสงกรานต์ เงินอุดหนุน 177,500 

   ทั่วไป  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



 
 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา

งบประมาณ 

งบประมาณที่เบิกจ่าย 

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ 1.โครงการอบรมสมัมนาและทัศนศึกษาดูงาน เงินอุดหนุน 179,300 

 การบริหารจัดการที่ดีและการ  ทั่วไป  

 มีส่วนร่วมของประชาชน    

  2.โครงการจดัประชาคม เงินรายได ้ 22,300 

     

  3.โครงการพิธีเปดิอาคารส านักงาน เงินรายได ้ 39,803.50 

     

  4.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน เงินรายได ้ 471,000 

     

  โครงการที่โอนงบประมาณเหลือจ่าย 

(ก่อหนี้ผูกพนัไว้) 

  

     

  1.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ์  39,000 

     

  2.จอรับภาพ  40,000 

     

  3.ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ ์  325,498 

     

  4.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร ์  12,000 

     

  5.โครงการตดิตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์  465,100 

     

  6.ก่อสร้างฐานรองรับรปูปั้นปลาวาฬ ม. 2  98,900 

     

  7.โครงการปรับปรุงพื้นที่ราชพัสดุ ม. 2  1,829,800 

     

  8.ก่อสร้างถนน คสล. สายเทศบาล 1 ม. 1  327,900 

     

  9.ปรับปรุงขยายถนนสายเทศบาล 4ช่วงแยก  2,102,800 

  ส าราญใจ –ถนนสายดอนบ้านใหม ่ม. 4   

     

  10.ปรับปรุงขยายผิวทางพร้อมวางท่อระบายน้ า  2,263,000 

  ม. 7   

 



 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบประมาณที่เบิกจ่าย 

  โครงการที่โอนงบประมาณเหลือจ่าย 

(ก่อหนี้ผูกพนัไว้) 

  

  11.ปรับปรุงผิวทางลาดยางสายเทศบาล 5 ม. 5  977,000 

     

  12.ปรับปรุงผิวทางสายเทศบาล 3 ม. 3  2,297,000 

     

  13.ปรับปรุงประตูระบายน้ า บรเิวณสามแยก  160,000 

  บางกุฬา ม. 6   

     

  โครงการที่โอนงบประมาณเหลือจ่าย 

(เบิกจ่ายแล้ว) 

  

  1.ชุดสายฉีดน้ าขนาด 1.5 นิ้ว  22,149 

  2.ชุดสายฉีดน้ าขนาด 2.5 นิ้ว  28,462 

  3.ท่อดูดตัวหนอนขนาด 3 นิ้วยาว 9 เมตรพร้อม  23,433 

    ข้อต่อ   

  4.ปืนปรับแรงดันน้ า,ปรับม่านน้ าแบบมือถือ  24,396 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



 
 
 


