
 

 

 

 

ประกาศ เทศบาลตําบลปากนํ้าหลังสวน 

เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2560 
******************************************* 

     ดวยระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2559 

ขอ 14 กาํหนดใหผูบรหิารองคกรปกครองสวนทองถิน่ เสนอผลการตดิตามและประเมนิผลตอสภาทองถิน่และ 

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมประกาศผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาใหประชาชนในทองถิน่ทราบ

ในที่เปดเผยภายในสบิหาวันนับแตวันที่ผูบรหิารทองถิ่นเสนอผลการตดิตามและประเมนิผลดังกลาว และตองปด

ประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสบิวัน โดยอยางนอยปละสองครัง้ภายในเดอืนเมษายนและภายในเดอืนตุลาคม

ของทุกป 

    ดังนัน้เพื่อการปฏบิัตใิหเปนไปตามเจตนารมณของระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกร

ปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2559 ขอ 14 เทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน จึงขอประกาศผลการดําเนนิงานการ

จัดทํางบประมาณการใชจาย และผลการดําเนนิงาน รวมทัง้การตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถิ่น ในรอบ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มา เพือ่ใหประชาชนไดมสีวนรวมในการตรวจสอบและกาํกบัการบรหิารจัดการเทศบาล

ตําบลปากน้ําหลังสวน ดังนี้ 

ก. วสิยัทัศน

ข. 

 ของเทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน  

    ""ปากน้าํหลงัสวนเมอืงนาอยู คณุภาพชีวติด ีเศรษฐกจิกาวหนา พฒันาแหลงทองเทีย่วใหเปนทีรู่จัก""  

พันธกจิ

ค. 

 ของเทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน  

    1. พฒันาดานโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณปูโภค สาธารณปูการ  

    2. พัฒนาดานการจัดการศกึษา  

    3. พฒันาดานเศรษฐกจิ การทองเทีย่วและสงเสรมิอาชีพ  

    4. พัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม  

    5. พฒันาดานการสงเสรมิศาสนา ศลิปวฒันธรรม ประเพณแีละภูมปิญญาทองถิน่   

    6. พัฒนาดานสังคม การสาธารณสุข การจัดระเบยีบชุมชนและการรักษาความสงบเรยีบรอย ตลอดจนแกไขและ

ปองกันปญหายาเสพตดิในทองถิ่น  

    7. พัฒนาดานการบรหิารจัดการของเทศบาลและพัฒนาองคกร 

ยทุธศาสตรการพัฒนา

    ยทุธศาสตรไว 7 ยทุธศาสตร ดงันี้ 

    1.ยทุธศาสตรดานการพฒันาโครงสรางพื้นฐาน 

        1. 1.1 แนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการใหครอบคลุมทัง้พื้นที่ 

        2. 1.2 แนวทางการพฒันาโครงสรางพื้นฐาน การผังเมอืงและการจราจร  

 ของเทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวนไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 
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    2. ยุทธศาสตรดานการศกึษา 

        1. 2.1 แนวทางสงเสรมิ สนับสนุน ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศกึษา 

        2. 2.2 แนวทางสงเสรมิ พัฒนาการศกึษาแกคนทุกกลุม ทุกวัยและพัฒนาแหลงเรยีนรู 

    3. ยุทธศาสตรดานสังคมและการสงเสรมิพัฒนาคุณภาพชีวติ 

        1. 3.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวติและสวัสดกิารผูสูงอายุ ผูพกิาร ผูดอยโอกาส เด็กและเยาวชนให

ครอบคลมุทั้งพื้นที่ 

        2. 3.2 แนวทางการพัฒนากฬีาและกจิกรรมนันทนาการ 

        3. 3.3 แนวทางสงเสรมิและพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสนิ 

    4. ยุทธศาสตรดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิญญาทองถิ่น 

        1. 4.1 แนวทางสงเสรมิ สนับสนุน อนุรักษ สบืสานประเพณ ีศลิปวัฒนธรรมและภูมปิญญาทองถิ่น 

        2. 4.2 แนวทางสงเสรมิ สนบัสนนุกจิกรรมปลกูฝงคณุธรรม จรยิธรรมใหกบัเดก็ เยาวชนและประชาชนใน

ทองถิน่ 

    5. ยทุธศาสตรดานการจัดการสิง่แวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

        1. 5.1 แนวทางพัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐานของชุมชน สงเสรมิสุขภาพและการปองกันโรคตาง ๆ แก

ประชาชน 

        2. 5.2 แนวทางการสรางความตระหนักและจิตสาํนกึในการดแูลอนรุกัษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม  

        3. 5.3 แนวทางจัดระบบบําบัดน้ําเสยีและสิ่งปฏกิูล 

        4. 5.4 แนวทางการพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยและกําจัดสัตวพาหะนําโรค  

    6. ยทุธศาสตรดานเศรษฐกจิและการทองเทีย่ว 

        1. 6.1 แนวทางสงเสรมิ สนับสนุน พัฒนาและฝกทักษะความรูในเรื่องอาชีพและรายไดแกคนทุกกลุมทุกวัย  

        2. 6.2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพดานการทองเที่ยว ปรับปรุงภูมทิัศน พาณชิยกรรมและการลงทุน  

    7. ยทุธศาสตรการพฒันาการเมอืง การบรหิาร 

        1. 7.1 แนวทางการพฒันาบรหิารจัดการตามหลกัการบรหิารกจิการบานเมอืงทีด่ี  

        2. 7.2 แนวทางการพฒันาการมสีวนรวมและสรางความเขมแขง็ของชุมชน  

        3. 7.3 แนวทางการพัฒนาระบบขอมูล เครื่องมอืเครื่องใชและสถานที่ปฏบิัตงิาน 

ง. การวางแผน

เพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไวในแผนพัฒนา 3 ป ตอไป 

 

    เทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2560-2562) 

ตามกระบวนการที่บัญญัติไวในระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ. 2548 โดยผานการมสีวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทปีระชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพือ่รับฟง

ปญหาและความตองการที่แทจรงิของประชาชนในพื้นที่ กอนนํามาจัดทําโครงการ  
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    เทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน ไดประกาศใชแผนพัฒนา 3ป (พ.ศ. 2560-2562) เมื่อวันที่ 30 พฤศจกิายน 2559 

โดยไดกําหนดโครงการที่จะดําเนนิการตามแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2560-2562)  

ยุทธศาสตร 
2560 2561 2562 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

1.ยทุธศาสตรดานการพฒันา

โครงสรางพื้นฐาน 
7 21,698,700.00 28 

397,245,0000

0 
8 12,895,000.00 

2. ยทุธศาสตรดานการศึกษา 4 1,030,000.00 4 780,000.00 0 0 

3. ยทุธศาสตรดานสังคมและการ

สงเสริมพฒันาคณุภาพชวีติ 
8 8,770,000.00 10 6,280,000.00 5 9,020,000.00 

4. ยทุธศาสตรดานศาสนา 

ศิลปวฒันธรรมและภูมปิญญาทองถิน่ 
10 2,070,000.00 3 18,000.00 0 0 

5. ยทุธศาสตรดานการจัดการ

ส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
7 32,470,000.00 13 10,490,000.00 1 100,000.00 

6. ยทุธศาสตรดานเศรษฐกจิและการ

ทองเท่ียว 
3 30,300,000.00 3 2,900,000.00 3 10,000,000.00 

7. ยทุธศาสตรการพฒันาการเมอืง 

การบริหาร 
4 9,830,00.00 13 2,830,000.00 5 2,390,000.00 

รวม 43 106,168,700.00 74 420,705,000.00 22 34,405,000.00 
 

 
    จ.การจัดทํางบประมาณ 

ผูบรหิารเทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน ไดประกาศใชขอบัญญัตงิบประมาณ เมื่อวันที ่19 กันยายน 2559 โดยมโีครงการ

ที่บรรจุอยูในขอบัญญัตงิบประมาณ จํานวน 39 โครงการงบประมาณ 27,502,025 บาท สามารถจําแนกตาม

ยุทธศาสตร ไดดังนี้ 

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอบัญญัติ 

1.ยทุธศาสตรดานการพฒันาโครงสรางพื้นฐาน 5 3,848,425.00 

2. ยทุธศาสตรดานการศึกษา 4 954,200.00 

3. ยทุธศาสตรดานสังคมและการสงเสริมพฒันาคณุภาพชวีติ 8 15,469,100.00 

4. ยทุธศาสตรดานศาสนา ศิลปวฒันธรรมและภูมปิญญาทองถิน่  10 1,932,800.00 

5. ยทุธศาสตรดานการจัดการสิง่แวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  6 1,885,000.00 

6. ยทุธศาสตรดานเศรษฐกจิและการทองเท่ียว 2 110,000.00 

7. ยทุธศาสตรการพฒันาการเมอืง การบริหาร 4 3,302,500.00 

รวม 39 27,502,025.00 
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    รายละเอยีดโครงการในขอบัญญัตงิบประมาณ เทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน มดีังนี้ 

 
ยทุธศาสตร โครงการ 

แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 

จาํนวน

งบประมาณ 

วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลติ 

1. 1.ยุทธศาสตร

ดานการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงและ

พัฒนาระบบจราจร 

 52,800.00 เพื่อใหการใชรถใชถนนในเขต

เทศบาลเปนไปตามกฎจราจร มี

ความเปนระเบยีบ สะดวก ปลอดภัย 

ตดิตัง้สัญญาณไฟจราจร ตี

เสนทางขามรวมถงึปรับปรุง

และตดิตัง้เคร่ืองหมาย

ตลอดจนอุปกรณที่

เกีย่วของ 

2. 1.ยุทธศาสตร

ดานการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการสงเสริมวนิยั

จราจร 

 30,000.00 เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มคีวามรู 

ความเขาใจในการใชรถใชถนนและ

ทําใหอุบัตเิหตุบนทองถนนลดลง 

จดัทาํปายรณรงค

ประชาสัมพันธความรูและ

การมสีวนรวมแกประชาชน

ผูใชรถใชถนน,ฝกอบรม

สมาชกิ อปพร.นักเรียนและ

ประชาชนผูสนใจในพื้นที่

เทศบาลใหสามารถปฏบิัติ

หนาที่เปนผูชวยเหลอืงาน

จราจร 

3. 1.ยุทธศาสตร

ดานการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง

ถนนและทางเทา

ภายในเขตเทศบาล

ตําบลปากน้ําหลังสวน

พรอมคูระบายน้ํา 

(สาย ชพ.ถ.19001) 

 2,010,000.0

0 

เพื่อใหประชาชนไดใชทางเดนิเทา 

ตลอดจนผูสัญจรสะดวก ปลอดภัย

ในการเดนิทาง 

ปรับปรุงถนนและทางเทา

พรอมคูระบายน้ําในเขต

เทศบาลปากน้ําหลังสวน 

สาย ชพ.ถ.19001 

4. 1.ยุทธศาสตร

ดานการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง

ถนนและทางเทา

ภายในเขตเทศบาล

ตําบลปากน้ําหลังสวน

พรอมคูระบายน้ํา 

(สาย ปากน้ํา-หลัง

สวน) 

 658,100.00 เพื่อใหประชาชนไดใชทางเดนิเทา 

ตลอดจนผูสัญจรสะดวก ปลอดภัย

ในการเดนิทาง 

ปรับปรุงถนนและทางเทา

พรอมคูระบายน้ําในเขต

เทศบาลปากน้ําหลังสวน 

สาย ปากน้ํา-หลังสวน 

5. 1.ยุทธศาสตร

ดานการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสรางถนน

ค.ส.ล./แอสฟลทติ

กคอนกรีตซอย

เทศบาล4/2 พรอม

ทอระบายน้ํา 

 1,097,525.

00 

เพื่อใหประชาชนสามารถสัญจรได

อยางสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย 

กอสรางถนนค.ส.ล./ถนน

แอสฟลทตกิคอนกรีตกวาง 

6.00 ม. ยาว 180 ม. 

พรอมทอระบายน้ําแบบมี

บอพัก 

6. 2. ยุทธศาสตร

ดานการศกึษา 

โครงการจัดสื่อการ

เรียนการสอน วัสดุ

การศกึษาและเคร่ือง

เลนพัฒนาการเด็ก 

 180,200.00 เพื่อใชในการจัดประสบการณใหแก

เด็กเล็กใหเปนไปอยางเหมาะสมและ

เพยีงพอ 

จัดหาวัสดุ ครุภัณฑทางการ

ศกึษาทีม่คีณุภาพ,ปรับปรุง

และพัฒนาสื่อและอุปกรณที่

ใชในการเรียนการสอนใหมี

คุณภาพและมาตรฐาน,

จดัซื้อสือ่การเรียนการสอน

เคร่ืองเลนพัฒนาการเด็ก 
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7. 2. ยุทธศาสตรดาน

การศกึษา 

โครงการพฒันา

บุคลากรทาง

การศกึษา 

 61,000.00 เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถ

ของบุคลากรทางการศกึษา 

จัดทัศนศกึษาดูงานสําหรับ

บุคลากรทางการศกึษา,จัด

อบรมบุคลากรทางการ

ศกึษา,สงบุคลากรทาง

การศกึษาเขารับการอบรม 

8. 2. ยุทธศาสตรดาน

การศกึษา 

โครงการศกึษา

เรียนรูนอกสถานที่

สําหรับเด็กเล็ก 

 13,000.00 เพือ่สรางเสริมประสบการณเรียนรู

นอกสถานที่แกเด็กเล็ก 

จดักจิกรรมศกึษาเรียนรู/

ทัศนศกึษานอกสถานที่

สําหรับเด็กเล็กของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ตําบลปากน้ําหลังสวน 

9. 2. ยุทธศาสตรดาน

การศกึษา 

โครงการพฒันา

ศักยภาพดานภาษา

ของเด็ก เยาวชน

และประชาชนเพื่อ

เขาสูประชาคม

อาเซยีน 

 700,000.00 เพื่อพัฒนาเด็กและประชาชนไดมี

ความพรอมดานภาษาตางประเทศ 

เชน ภาษาอังกฤษ สําหรับสื่อสาร

กับชาวตางชาต ิ

จัดอบรมภาษาตางประเทศ

ใหแกเด็ก ประชาชนและ

เยาวชนในเขตเทศบาล,

อุดหนุนโรงเรียนปากน้ําหลัง

สวนวทิยาและโรงเรียนวัด

สวางมนัส สําหรับจางครู

สอนภาษาตางประเทศ 

10. 3. ยุทธศาสตรดาน

สังคมและการ

สงเสริมพฒันา

คุณภาพชวีติ 

โครงการสงเคราะห

ผูดอยโอกาสใน

ทองถิน่ 

 10,203,100.00 เพื่อสงเคราะหผูสูงอายุ,คนพกิาร,

ผูปวยเอดสและผูดอยโอกาสใน

ทองถิน่ใหมคีณุภาพชวีติทีด่ขีึ้น 

จดัเบี้ยยังชพีใหแกผูสงูอายุ

,ผูพกิาร,ผูปวยเอดส 

11. 3. ยุทธศาสตรดาน

สังคมและการ

สงเสริมพฒันา

คุณภาพชวีติ 

โครงการอาหาร

เสริม (นม) 

 1,286,000.00 เพื่อใหเด็กเล็กและนักเรียนใน

ทองถิ่นไดดื่มนมที่มคีุณภาพและมี

สุขภาพรางกายที่แข็งแรง 

จัดซื้ออาหารเสริมนมใหแก

เด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลตําบลปากน้ํา

หลังสวนและนักเรียนของ

โรงเรียนวัดสวางมนัส 

12. 3. ยุทธศาสตรดาน

สังคมและการ

สงเสริมพฒันา

คุณภาพชวีติ 

โครงการอาหาร

กลางวัน 

เงนิอุดหนุน

ทั่วไป 

3,356,000.0 เพื่อใหเด็กเล็กและนักเรียนใน

ทองถิ่นไดบริโภคอาหารที่ถูกหลัก

โภชนาการและไดสารอาหารครบ 

5 หมู 

จัดอาหารกลางวันใหแกเด็ก

เล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลปากน้ําหลัง

สวน,อุดหนุนงบประมาณ

คาอาหารกลางวันใหแก

นักเรียนโรงเรียนวัดสวาง

มนัส 

13. 3. ยุทธศาสตรดาน

สังคมและการ

สงเสริมพฒันา

คุณภาพชวีติ 

โครงการแขงขัน

กฬีาฟุตบอล

ชายหาด 

 100,000.00 เพื่อพัฒนาขดีความสามารถทาง

กฬีาของทองถิ่นและเปนการ

สงเสริมใหประชาชนไดใชเวลาวาง

ใหเกดิประโยชน 

จัดการแขงขันกฬีาฟุตบอล

ชายหาด ปละ 1 คร้ัง 

14. 3. ยุทธศาสตรดาน

สังคมและการ

สงเสริมพฒันา

คุณภาพชวีติ 

โครงการแขงขัน

กฬีาสศีูนยพัฒนา

เด็กเล็กเทศบาล

ตําบลปากน้ําหลัง

สวน 

 26,000.00 เพื่อปลูกฝงใหเด็กรักการเลนกฬีา 

รูแพ รูชนะ รูอภัยและมคีวามอดทน 

จัดแขงขันกฬีาสภีายในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ตําบลปากน้ําหลังสวน ปละ 

1 คร้ัง 
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15. 3. ยุทธศาสตร

ดานสังคมและ

การสงเสริม

พัฒนาคุณภาพ

ชวีติ 

โครงการสงทมี

นักกฬีาเขารวมแขงขัน

ในระดับตาง ๆ 

 388,000.00 เพื่อเปดโอกาสใหนักกฬีาของ

ทองถิน่ไดหาประสบการณเพิม่ขึ้น

ในการแขงขันกฬีาประเภทตาง  ๆ

สงทมีเรือยาว,สงทมีฟุตบอล

,สงทมีฟุตซอล,สงทมี

วอลเลยบอล รวมถงึทกีฬีา

ประเภทอื่น ๆ เขารวมแขงขัน

กฬีาที่หนวยงานอื่นจัดขึ้น 

16. 3. ยุทธศาสตร

ดานสังคมและ

การสงเสริม

พัฒนาคุณภาพ

ชวีติ 

โครงการรักษาความ

ปลอดภัยในชวง

เทศกาล 

 70,000.00 เพื่อรักษาความปลอดภัยดาน

อาชญากรรม การอํานวยความ

สะดวกดานการจราจรใหกับ

ประชาชน นักทองเที่ยว ในชวง

เทศกาลตาง ๆ เชน ปใหม 

สงกรานต เปนตน 

จัดใหสมาชกิ อปพร.ออก

ปฏบิัตหินาที่อํานวยความ

สะดวกใหกับประชาชนผู

สัญจรไปมาและสอดสองดูแล

ความปลอดภัยในชวีติและ

ทรัพยสนิในชวงเทศกาลตาง ๆ 

17. 3. ยุทธศาสตร

ดานสังคมและ

การสงเสริม

พัฒนาคุณภาพ

ชวีติ 

โครงการสงเสริมกฬีา

และนันทนาการ 

 40,000.00 เพื่อใหประชาชน เยาวชน นักเรียน 

นักศกึษาในพื้นที่ตําบลปากน้ําหลัง

สวนมสีถานที่ออกกําลังกายและมี

ความพรอมสามารถดําเนนิการ

จัดการแขงขันกฬีาได 

จัดทําเสาประตูฟุตบอล 7 คน 

18. 4. ยุทธศาสตร

ดานศาสนา 

ศลิปวัฒนธรรม

และภูมปิญญา

ทองถิน่ 

โครงการจดักจิกรรม

วันสําคัญของชาตแิละ

งานรัฐพธิ ี

 478,800.00 เพื่อจัดกจิกรรมตาง ๆ อัน

เนื่องมาจากวันสําคัญของชาติ

ตลอดจนงานรัฐพธิ ี

จัดกจิกรรมตาง ๆ เนื่องใน

โอกาสวันสําคัญของชาต ิเชน 

วันอาภากร วันปยมหาราช,

ดําเนนิกจิกรรมตามโครงการ

ทองถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษสี

เขยีว ตดิตัง้ซุมเทดิพระเกยีรติ

ตลอดจนดําเนนิกจิกรรมอื่น ๆ 

เนื่องในวันสําคัญของชาต ิ

19. 4. ยุทธศาสตร

ดานศาสนา 

ศลิปวัฒนธรรม

และภูมปิญญา

ทองถิน่ 

โครงการเฉลมิพระ

เกยีรตเิทดิไทสมเด็จ

พระนางเจา

พระบรมราชนินีาถ 

เนื่องในโอกาสพระ

ราชพธิมีหามงคล 12 

สงิหามหาราชนิ ี

 53,000.00 เพื่อเปนการรวมเฉลมิพระเกยีรติ

สมเด็จพระนางเจา

พระบรมราชนินีาถ,เพือ่ให

ประชาชนไดมสีวนรวมในการ

แสดงความจงรักภักดตีอสมเด็จ

พระนางเจาพระบรมราชนินีาถ

,เพื่อแสดงความกตัญูกตเวที

และระลกึถงึพระคุณของแม 

จัดกจิกรรมพธิเีฉลมิพระ

เกยีรตฯิ,ประชาสัมพันธเชญิ

ชวนใหผูบริหาร ขาราชการ 

สมาชกิสภา พอคา แมคา 

ประชาชนทุกหนวยงาน กลุม

พลังมวลชนตาง ๆ เขารวมพธิี

เฉลมิพระเกยีรตฯิ,จัดตัง้พระ

บรมสาทสิลักษณสมเด็จพระ

นางเจาพระบรมราชนินีาถ 

20. 4. ยุทธศาสตร

ดานศาสนา 

ศลิปวัฒนธรรม

และภูมปิญญา

ทองถิน่ 

โครงการจัดงาน

ประเพณีสงกรานต

และวันผูสูงอายุ 

 100,000.00 เพื่อสงเสริม สบืสานและอนุรักษไว

ซึง่ขนบธรรมเนยีมประเพณีไทย และ

เพื่อใหประชาชนทุกกลุมเห็น

ความสําคัญของผูสูงอายุรวมถงึเปน

การสงเสริมการเรียนรูและการเปน

แบบอยางที่ดขีองผูสูงอายุ 

จัดงานประเพณีสงกรานต

และวันผูสูงอายุ โดยมี

กจิกรรมตาง ๆ เชน ทําบุญ

ตักบาตร รดน้ํา ขอพร

ผูสูงอายุ การปลอยปลา 

การเลนน้ําสงกรานต เปน

ตน 
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21. 4. ยุทธศาสตร

ดานศาสนา 

ศลิปวัฒนธรรม

และภูมปิญญา

ทองถิน่ 

โครงการจัดงาน

ประเพณีลอยกระทง 

 200,000.00 เพื่อสบืสานขนบธรรมเนยีมประเพณี

อันดงีามของไทยไว มใิหสูญหายไป

ตามกาลเวลาและเปนการแสดง

ความสํานกึ รูคุณคาของแมน้ํา ลํา

คลอง อันเปนสิ่งจําเปนในการ

ดาํรงชวีติ 

ประกวดกระทงประดษิฐ,

ประกวดนางนพมาศ,

กจิกรรมการแสดงบนเวท,ี

กจิกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

22. 4. ยุทธศาสตร

ดานศาสนา 

ศลิปวัฒนธรรม

และภูมปิญญา

ทองถิน่ 

โครงการจัดกจิกรรมวัน

ขึ้นปใหม 

 150,000.00 เพื่อสงเสริมและรักษา

ขนบธรรมเนยีม จารีตประเพณีอันดี

งามใหคงอยูคูสังคมไทย เปนการ

สรางขวัญกําลังใจและความเปนสริิ

มงคลในการเร่ิมตนดําเนนิชวีติในป

ตอไป 

พธิเีจริญพระพุทธมนต

,พธิทีําบุญตักบาตร,มอบ

ของขวัญและประกาศ

เกยีรตคิุณแกผูบําเพ็ญ

ประโยชนตอชุมชน บุคคล

ดเีดน ประจําป,กจิกรรม

อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

23. 4. ยุทธศาสตร

ดานศาสนา 

ศลิปวัฒนธรรม

และภูมปิญญา

ทองถิน่ 

โครงการจัดกจิกรรมวัน

เขาพรรษา 

 28,000.00 เพื่อสงเสริมใหเยาวชนและประชาชน

ไดรวมกันบํารุงจารีตประเพณีอันดี

งามและเปนการปลูกจติสํานกึให

เยาวชนและประชาชนเห็นถงึ

ความสําคัญของวันสําคัญทางศาสนา 

พธิสีมโภชเทยีนพรรษา

และแหเทยีนพรรษา,

กจิกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

24. 4. ยุทธศาสตร

ดานศาสนา 

ศลิปวัฒนธรรม

และภูมปิญญา

ทองถิน่ 

โครงการจัดกจิกรรมวัน

เทศบาล 

 35,000.00 เพื่อใหผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน

จาง ไดตระหนักถงึหนาที่ของ

เทศบาลในการอํานวยความสะดวก

ใหแกประชาชนในทองถิ่น,เพื่อเปน

การกระชับความรัก ความสมัคร

สมานสามัคคภีายในเทศบาล,เพื่อ

สรางขวัญและกําลังใจใหกับพนักงาน

เทศบาล 

จัดกจิกรรมวันเทศบาล

,จัดบอรดประชาสัมพันธ

กจิกรรมของเทศบาลใน

ปงบประมาณที่ผานมา

,จัดพธิทีางศาสนา ทําบุญ

เลี้ยงพระ,จัดกจิกรรม

สันทนาการ เชน เลนเกมส 

แขงขันกฬีาภายใน เปนตน 

25. 4. ยุทธศาสตร

ดานศาสนา 

ศลิปวัฒนธรรม

และภูมปิญญา

ทองถิน่ 

โครงการอุดหนุน

งบประมาณงาน

ประเพณีแหพระแขงเรือ

อําเภอหลังสวน 

 650,000.00 เพื่อรักษา สงเสริมและอนุรักษ ศลิปะ 

จารีตประเพณีภูมปิญญาและ

วัฒนธรรมอันดขีองทองถิ่น 

อุดหนุนงบประมาณใหแก

สภาวัฒนธรรมตําบล

ปากนํ้าสําหรับกจิกรรมงาน

ประเพณแีหพระแขงเรอื

อําเภอหลังสวน 

26. 4. ยุทธศาสตร

ดานศาสนา 

ศลิปวัฒนธรรม

และภูมปิญญา

ทองถิน่ 

โครงการจัดกจิกรรมวัน

เด็กแหงชาต ิ

 150,000.00 เพื่อใหเด็กไดกลาคดิ กลาแสดงออก

ในสิ่งที่ด,ีเพื่อสงเสริมใหเด็กรูรัก

สามัคค,ีสงเสริมใหเดก็มคีวามคดิ

สรางสรรคและพัฒนาตนเอง 

จัดกจิกรรมวันเด็ก

แหงชาต,ิประชาสัมพันธ

ใหเด็กและเยาวชนไดเขา

มามสีวนรวมในกจิกรรม

วันเด็กแหงชาต ิ

27. 4. ยุทธศาสตร

ดานศาสนา 

ศลิปวัฒนธรรม

และภูมปิญญา

ทองถิน่ 

โครงการเฉลมิพระ

เกยีรตเิทดิไทองคราชนั

เพื่อเทดิพระเกยีรตพิระ

บาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว เนื่องใน

โอกาสพระราชพธิมีหา

มงคล 5 ธันวามหา

 88,000.00 เพื่อเทดิพระเกยีรตพิระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 รวมแสดง

ความจงรักภักดแีละรําลกึถงึพระ

มหากรุณาธคิณุ 

จัดกจิกรรมเฉลมิพระ

เกยีรตพิระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 



ราชา 
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28. 5. ยุทธศาสตรดาน

การจัดการ

สิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

โครงการปองกันและ

ควบคุมโรคในทองถิ่น 

 96,000.00 เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาลมี

ความรูเกี่ยวกับโรคตดิตอและการ

ปองกนัโรค,เพื่อขับเคลื่อนการ

ดําเนนิงานขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในการปองกันควบคุมโรค 

พนสารเคมกีําจัดยุง/แจก

สารเคมกีําจัดยุงและโลชั่น

ปองกันยุง,จัดอบรมให

ความรูเร่ืองโรคไขเลอืดออก

,จดักจิกรรมสงเสริมการ

ปองกันและกําจัดยุง,จัด

อบรมใหความรูเร่ืองโรค

เอดส,สงเสริมการใชถุงยาง

อนามัย เปนตน 

29. 5. ยุทธศาสตรดาน

การจัดการ

สิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

โครงการหลกัประกนั

สุขภาพระดับทองถิ่น 

 153,000.00 เพื่อใหประชาชนไดรับบริการดาน

สาธารณสุขในการสงเสริมสุขภาพ

และปองกันโรคอยางทั่วถงึ 

สนับสนุนงบประมาณเปน

เงนิสมทบโครงการ

หลักประกันสุขภาพระดับ

ทองถิ่นใหประชาชนในเขต

เทศบาล 

30. 5. ยุทธศาสตรดาน

การจัดการ

สิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

โครงการพฒันา

ศักยภาพของ อสม.ใน

การดําเนนิงานดาน

การสงเสริมสุขภาพ 

 150,000.00 เพื่อให อสม.ในตําบลปากน้ํามี

ศักยภาพในการดําเนนิงานดานการ

สงเสริมสุขภาพ 

อบรมใหความรูและศกึษาดู

งานดานการสงเสริมสุขภาพ

แก อสม. 

31. 5. ยุทธศาสตรดาน

การจัดการ

สิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

โครงการขดุลอก/ลาง

ทอระบายน้ําในเขต

เทศบาล 

 792,000.00 เพื่อลดปญหากลิ่นเหม็นและกําจัด

แหลงเพาะพันธสัตวพาหะนําโรค 

ขุดลอกทอระบายน้ําในเขต

เทศบาล 

32. 5. ยุทธศาสตรดาน

การจัดการ

สิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

โครงการกําจัดขยะมูล

ฝอยและสัตวพาหะนํา

โรคในชุมชน 

 44,000.00 เพื่อปองกันและแกไขปญหาที่เกดิ

จากขยะมูลฝอยและสัตวพาหะนํา

โรค 

กําจัดหนู แมลงวันและสัตว

พาหะนําโรค,ปรับปรุง

สถานที่กําจัดขยะตามหลัก

สุขาภบิาล 

33. 5. ยุทธศาสตรดาน

การจัดการ

สิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

โครงการปรับปรุงรถ

ขยะเปนรถบรรทกุ

แบบเอนกประสงค 

 650,000.00 เพือ่ปรับปรุงรถบรรทกุขยะใหเปน

รถบรรทุกแบบเอนกประสงค 

รถขยะหมายเลขทะเบยีน 

80-6951 ชพ ปรับปรุง

เปนรถบรรทุก สําหรับใชใน

งานบริการชุมชน เชน งาน

รักษาความสะอาด งาน

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ ฯลฯ 

34. 6. ยุทธศาสตรดาน

เศรษฐกจิและการ

ทองเทีย่ว 

โครงการสงเสริมการ

ทองเที่ยวปากน้ําหลัง

สวน (อุดหนุนงานวิ่ง

แหวกทะเลสูเกาะ

พทิกัษฯ) 

 100,000.00 เพื่อประชาสัมพันธและสงเสริมการ

ทองเที่ยวปากน้ําหลังสวนและเปน

กจิกรรมหนึ่งในการสงเสริมการ

ทองเที่ยวจังหวัดชุมพร 

อุดหนุนงบประมาณในการ

จัดแขงขันวิ่งมนิมิาราธอน

(วิ่งแหวกทะเลฯ) 

35. 6. ยุทธศาสตรดาน

เศรษฐกจิและการ

ทองเทีย่ว 

โครงการสงเสริมการ

ทองเที่ยวปากน้ําหลัง

สวน (สมทบ

 10,000.00 เพื่อประชาสัมพันธและสงเสริมการ

ทองเที่ยวปากน้ําหลังสวน 

สมทบงบประมาณในการจัด

งานเทดิพระเกยีรตกิรม

หลวงชุมพรฯ 



งบประมาณในการจัด

งานเทดิพระเกยีรติ

กรมหลวงชุมพรฯ) 
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36. 7. ยุทธศาสตรการ

พัฒนาการเมอืง 

การบริหาร 

โครงการเพิม่

ประสทิธภิาพในการ

จัดเก็บรายไดของ

เทศบาลตําบลปากน้ํา

หลังสวน อําเภอหลัง

สวน จังหวัดชุมพร 

 44,000.00 จัดประชุม อบรม สัมมนาใหกับ

เจาของทรัพยสนิและผูประกอบการ,

ใหบริการจัดเก็บภาษนีอกเวลา

ราชการ,ตอบขอซักถามในการ

ดําเนนิงานของเทศบาลใหประชาชน

ทราบ,เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพในการ

จัดเก็บรายไดโดยใหประชาชนชําระ

ภาษใีนระยะเวลากําหนด 

ประชาชนไดรับทราบการ

ดําเนนิงานดานการจัดเก็บ

รายไดของเทศบาล,

ประชาชนไดทราบขอ

กฎหมายที่เกี่ยวของกับงาน

ภาษแีละหนาที่ที่ตองปฏบิัติ

ตามกฎหมาย,ประชาชน

ไดรับความสะดวก,ลด

ขัน้ตอนในการชําระภาษ ี

เปนตน 

37. 7. ยุทธศาสตรการ

พัฒนาการเมอืง 

การบริหาร 

โครงการพฒันา

ศักยภาพในการ

ปฏบิตังิาน 

 2,276,500.00 เพื่ออํานวยความสะดวกในการ

ปฏบิตังิานใหมคีวามคลองตวั 

รวดเร็วและมปีระสทิธภิาพ 

รถยนตนั่งเอนกประสงค

,เคร่ืองคอมพวิเตอร,เคร่ือง

สูบน้ํา,ตูเก็บเอกสาร,ชัน้วาง

ของ,เคร่ืองพมิพ,วัสดุ 

ครุภัณฑอื่น ๆ ที่มคีุณภาพ

สําหรับใชในการปฏบิัตงิาน

ของเทศบาล ฯลฯ 

38. 7. ยุทธศาสตรการ

พัฒนาการเมอืง 

การบริหาร 

โครงการบาํรุงรักษา

และปรับปรุงที่ดนิ/

สิง่กอสราง 

 850,000.00 เพือ่ใหทีด่นิ/สิง่กอสรางอยูในสภาพที่

ใชงานไดดมีปีระสทิธภิาพ 

บํารุงรักษา ซอมแซมทาสี

อาคารสํานักงานงานทัง้

ภายนอกและภายใน 

39. 7. ยุทธศาสตรการ

พัฒนาการเมอืง 

การบริหาร 

โครงการคนืความสุข

ใหกับประชาชนและ

สรางความปรองดอง

สมานฉันท 

 132,000.00 เพื่อสรางความรักความสามัคค ี

ความปรองดองสมานฉันทของ

ประชาชนในพื้นที่ ใหมคีวามรูความ

เขาใจในหลักการปกครองตาม

ระบอบประชาธปิไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข 

เทดิทูนสถาบันและสงเสริมการ

เรียนรูตามแนวทางเศรษฐกจิ

พอเพยีงและนํามาปรับใชในการ

ดาํรงชวีติ 

จัดทัศนศกึษาดูงานสําหรับ

คณะผูบริหาร สมาชกิสภา 

พนักงาน เจาหนาที่ ผูนํา/

แกนนําชุมชนและประชาชน

,จดัหรือเขารวมกจิกรรมคนื

ความสุขใหประชาชน,จัด

กจิกรรมซึ่งแสดงออกถงึ

ความสํานกึในพระมหา

กรุณาธคิุณและเทดิทูน

สถาบันฯ 
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ฉ.การใชจายงบประมาณ 

     เทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน มกีารใชจายงบประมาณในการดําเนนิโครงการตามขอบัญญัตงิบประมาณโดยได

มกีารกอหนี้ผูกพนั/ ลงนามในสญัญารวม 34 โครงการจํานวนเงิน 18,255,317 บาทมกีารเบกิจายงบประมาณ 

จํานวน 34 โครงการจํานวนเงิน 18,255,317 ลานบาทสามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 

ยุทธศาสตร โครงการ 
การกอหนีผ้กูพนั/ 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ 

การเบกิจาย

งบประมาณ 

1.ยทุธศาสตรดานการพฒันาโครงสรางพื้นฐาน 2 82,000.00 2 82,000.00 

2. ยทุธศาสตรดานการศึกษา 4 838,858.00 4 838,858.00 

3. ยทุธศาสตรดานสังคมและการสงเสริมพฒันาคณุภาพชวีติ 8 12,945,727.44 8 12,945,727.44 

4. ยทุธศาสตรดานศาสนา ศิลปวฒันธรรมและภูมปิญญาทองถิน่  9 685,085.00 9 685,085.00 

5. ยทุธศาสตรดานการจัดการสิง่แวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
5 1,068,950.00 5 1,068,950.00 

6. ยทุธศาสตรดานเศรษฐกจิและการทองเท่ียว 2 110,000.00 2 110,000.00 

7. ยทุธศาสตรการพฒันาการเมอืง การบริหาร 4 2,524,696.55 4 2,524,696.55 

รวม 34 18,255,316.99 34 18,255,316.99 
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รายละเอยีดโครงการในขอบัญญัตงิบประมาณเทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน ที่มกีารกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา 

มดีงันี้ 

  ยทุธศาสตร โครงการ 
แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 

จาํนวน

งบประมาณ 

วงเงนิตาม

สญัญา 
คูสัญญา 

วันท่ีเซ็น

สญัญา 

ระยะเวลาการ

ดาํเนนิงาน 

1. 1.ยุทธศาสตรดาน

การพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง

และพัฒนาระบบ

จราจร 

 52,800.00 52,000.00 1123/2560 

โครงการปรับปรุง

และพัฒนาระบบ

จราจร 

09/05/2560 10 

2. 1.ยุทธศาสตรดาน

การพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการสงเสริม

วนิัยจราจร 

 30,000.00 30,000.00 556/2560 

โครงการสงเสริม

วนิัยจราจร 

12/06/2560 5 

3. 2. ยุทธศาสตรดาน

การศกึษา 

โครงการจัดสื่อ

การเรียนการสอน 

วัสดุการศกึษา

และเคร่ืองเลน

พัฒนาการเด็ก 

 180,200.00 119,000.00 780/2560 

โครงการจัดสื่อ

การเรียนการสอน 

วัสดุการศกึษา

และเคร่ืองเลน

พัฒนาการเด็ก 

01/03/2560 15 

4. 2. ยุทธศาสตรดาน

การศกึษา 

โครงการพฒันา

บุคลากรทาง

การศกึษา 

 61,000.00 7,158.00 174/2560  16/11/2559 3 

5. 2. ยุทธศาสตรดาน

การศกึษา 

โครงการศกึษา

เรียนรูนอก

สถานที่สําหรับ

เด็กเล็ก 

 13,000.00 12,700.00 356/2560 

โครงการศกึษา

เรียนรูนอก

สถานที่สําหรับ

เด็กเล็ก 

20/12/2559 4 

6. 2. ยุทธศาสตรดาน

การศกึษา 

โครงการพฒันา

ศักยภาพดาน

ภาษาของเด็ก 

เยาวชนและ

ประชาชนเพื่อเขา

สูประชาคม

อาเซยีน 

 700,000.00 350,000.00 15/2560 

โครงการพฒันา

ศักยภาพดาน

ภาษาของเด็ก 

เยาวชนและ

ประชาชนเพื่อเขา

สูประชาคม

อาเซยีน 

01/03/2560 60 

  350,000.00 

16/2560 

โครงการพฒันา

ศักยภาพดาน

ภาษาของเด็ก 

เยาวชนและ

01/03/2560 60 



ประชาชนเพื่อเขา

สูประชาคม

อาเซยีน 
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7. 3. ยุทธศาสตรดาน

สังคมและการ

สงเสริมพฒันา

คุณภาพชวีติ 

โครงการ

สงเคราะห

ผูดอยโอกาสใน

ทองถิน่ 

 10,203,100

.00 

1,693,300.

00 

14/2560 

โครงการ

สงเคราะห

ผูดอยโอกาสใน

ทองถิน่ 

03/10/2559 365 

  
8,420,300.

00 

15/2560 

โครงการ

สงเคราะห

ผูดอยโอกาสใน

ทองถิน่ 

03/10/2559 365 

  89,500.00 

16/2560 

โครงการ

สงเคราะห

ผูดอยโอกาสใน

ทองถิน่ 

03/10/2559 365 

8. 3. ยุทธศาสตรดาน

สังคมและการ

สงเสริมพฒันา

คุณภาพชวีติ 

โครงการอาหาร

เสริม (นม) 

 1,286,000.

00 

1,074,850.

44 

522/2560 

โครงการอาหาร

เสริม (นม) 

03/10/2559 365 

9. 3. ยุทธศาสตรดาน

สังคมและการ

สงเสริมพฒันา

คุณภาพชวีติ 

โครงการอาหาร

กลางวัน 

เงนิอุดหนุน

ทั่วไป 

3,356,000.

00 

301,000.00 39/2560 

โครงการอาหาร

กลางวัน 

03/10/2559 360 

  
1,110,340.

00 

40/2560 

โครงการอาหาร

กลางวัน 

03/10/2559 365 

10. 3. ยุทธศาสตรดาน

สังคมและการ

สงเสริมพฒันา

คุณภาพชวีติ 

โครงการแขงขัน

กฬีาฟุตบอล

ชายหาด 

 100,000.00 91,530.00 1041/2560 

โครงการแขงขัน

กฬีาฟุตบอล

ชายหาด 

10/04/2560 5 

11. 3. ยุทธศาสตรดาน

สังคมและการ

สงเสริมพฒันา

คุณภาพชวีติ 

โครงการแขงขัน

กฬีาสศีูนยพัฒนา

เด็กเล็กเทศบาล

ตําบลปากน้ําหลัง

สวน 

 26,000.00 20,917.00 820/2560 

โครงการแขงขัน

กฬีาสศีูนยพัฒนา

เด็กเล็กเทศบาล

ตําบลปากน้ําหลัง

สวน 

12/06/2560 5 

12. 3. ยุทธศาสตรดาน

สังคมและการ

สงเสริมพฒันา

โครงการสงทมี

นักกฬีาเขารวม

แขงขันในระดับ

 388,000.00 102,160.00 299/2560 

โครงการสงทมี

นักกฬีาเขารวม

14/12/2559 7 



คุณภาพชวีติ ตาง ๆ แขงขันในระดับ

ตาง ๆ 
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13. 3. ยุทธศาสตรดาน

สังคมและการ

สงเสริมพฒันา

คุณภาพชวีติ 

โครงการรักษา

ความปลอดภัย

ในชวงเทศกาล 

 70,000.00 10,080.00 487/2560 

โครงการรักษา

ความปลอดภัย

ในชวงเทศกาล 

29/12/2559 7 

  3,750.00 

561/2560 

โครงการรักษา

ความปลอดภัย

ในชวงเทศกาล 

16/01/2560 5 

  6,900.00 

632/2560 

โครงการรักษา

ความปลอดภัย

ในชวงเทศกาล 

23/01/2560 5 

14. 3. ยุทธศาสตรดาน

สังคมและการ

สงเสริมพฒันา

คุณภาพชวีติ 

โครงการสงเสริม

กฬีาและ

นันทนาการ 

 40,000.00 21,100.00 913/2560 

โครงการ

สงเสริมกฬีา

และ

นันทนาการ 

16/03/2560 15 

15. 4. ยุทธศาสตรดาน

ศาสนา 

ศลิปวัฒนธรรมและ

ภมูปิญญาทองถิน่ 

โครงการจดั

กจิกรรมวัน

สําคัญของชาติ

และงานรัฐพธิ ี

 478,800.00 366,160.00 1867/2560 

โครงการจดั

กจิกรรมวัน

สําคัญของชาติ

และงานรัฐพธิ ี

29/11/2559 300 

16. 4. ยุทธศาสตรดาน

ศาสนา 

ศลิปวัฒนธรรมและ

ภมูปิญญาทองถิน่ 

โครงการเฉลมิ

พระเกยีรตเิทดิไท

สมเด็จพระนาง

เจา

พระบรมราชนินีา

ถ เนื่องในโอกาส

พระราชพธิมีหา

มงคล 12 สงิหา

มหาราชนิ ี

 53,000.00 2,862.00 1691/2560 

โครงการเฉลมิ

พระเกยีรตเิทดิ

ไทสมเด็จพระ

นางเจา

พระบรมราชนิี

นาถ ฯ 

07/08/2560 7 

17. 4. ยุทธศาสตรดาน

ศาสนา 

ศลิปวัฒนธรรมและ

ภมูปิญญาทองถิน่ 

โครงการจัดงาน

ประเพณี

สงกรานตและวัน

ผูสงูอายุ 

 100,000.00 48,508.00 423/2560 

โครงการจดั

งานประเพณี

สงกรานตและ

วันผูสูงอายุ 

10/04/2560 8 

18. 4. ยุทธศาสตรดาน

ศาสนา 

ศลิปวัฒนธรรมและ

โครงการจัดงาน

ประเพณีลอย

กระทง 

 200,000.00 9,232.00 213/2560 

โครงการจดั

งานประเพณี

16/11/2559 3 



ภมูปิญญาทองถิน่ ลอยกระทง 

19. 4. ยุทธศาสตรดาน

ศาสนา 

ศลิปวัฒนธรรมและ

ภมูปิญญาทองถิน่ 

โครงการจดั

กจิกรรมวนัขึ้นป

ใหม 

 150,000.00 140,282.00 466/2560 

โครงการจดั

กจิกรรมวันขึ้น

ปใหม 

26/12/2559 10 
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20. 4. ยุทธศาสตรดาน

ศาสนา 

ศลิปวัฒนธรรมและ

ภมูปิญญาทองถิน่ 

โครงการจดั

กจิกรรมวัน

เขาพรรษา 

 28,000.00 25,975.00 1486/2560 

โครงการจดั

กจิกรรมวัน

เขาพรรษา 

04/07/2560 20 

21. 4. ยุทธศาสตรดาน

ศาสนา 

ศลิปวัฒนธรรมและ

ภมูปิญญาทองถิน่ 

โครงการจดั

กจิกรรมวันเทศบาล 

 35,000.00 14,750.00 1133/2560 

โครงการจดั

กจิกรรมวัน

เทศบาล 

18/04/2560 7 

22. 4. ยุทธศาสตรดาน

ศาสนา 

ศลิปวัฒนธรรมและ

ภมูปิญญาทองถิน่ 

โครงการจดั

กจิกรรมวันเด็ก

แหงชาต ิ

 150,000.00 52,916.00 502/2560 

โครงการจดั

กจิกรรมวันเด็ก

แหงชาต ิ

04/01/2560 4 

23. 4. ยุทธศาสตรดาน

ศาสนา 

ศลิปวัฒนธรรมและ

ภมูปิญญาทองถิน่ 

โครงการเฉลมิพระ

เกยีรตเิทดิไทองค

ราชันเพื่อ

เทดิพระเกยีรติ

พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว เนื่องใน

โอกาสพระราชพธิี

มหามงคล 5 ธันวา

มหาราชา 

 88,000.00 24,400.00 320/2560 

โครงการเฉลมิ

พระเกยีรตเิทดิไท

องคราชันฯ 

07/12/255

9 

7 

24. 5. ยุทธศาสตรดาน

การจัดการ

สิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

โครงการปองกัน

และควบคุมโรคใน

ทองถิน่ 

 96,000.00 53,300.00 198/2560 

โครงการปองกัน

และควบคุมโรค

ในทองถิน่ 

08/05/2560 10 

  20,950.00 

78/2560 

โครงการปองกัน

และควบคุมโรค

ในทองถิน่ 

22/05/2560 5 

25. 5. ยุทธศาสตรดาน

การจัดการสิ่งแวด

ลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

โครงการ

หลักประกัน

สุขภาพระดับ

ทองถิน่ 

 153,000.00 153,000.00 78/2560 

โครงการ

หลักประกัน

สุขภาพระดับ

ทองถิน่ 

24/07/2560 5 

26. 5. ยุทธศาสตรดาน

การจัดการ

สิ่งแวดลอมและ

โครงการพฒันา

ศักยภาพของ อส

ม.ในการ

 150,000.00 149,900.00 1355/2560 

โครงการพฒันา

ศักยภาพของอ

20/09/2560 3 



ทรัพยากรธรรมชาติ ดําเนนิงานดาน

การสงเสริม

สุขภาพ 

สม.ในการ

ดําเนนิงานดาน

การสงเสริม

สุขภาพ 
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27. 5. ยุทธศาสตรดาน

การจัดการ

สิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

โครงการขดุลอก/

ลางทอระบายน้ํา

ในเขตเทศบาล 

 792,000.00 657,000.00 1023/2560 

โครงการขดุลอก/

ลางทอระบายน้ํา

ในเขตเทศบาล 

14/08/2560 5 

28. 5. ยุทธศาสตรดาน

การจัดการ

สิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

โครงการกําจัด

ขยะมลูฝอยและ

สัตวพาหะนําโรค

ในชุมชน 

 44,000.00 34,800.00 471/2560 

โครงการกําจัด

ขยะมลูฝอยและ

สัตวพาหะนําโรค

ในชุมชน 

10/07/2560 5 

29. 6. ยุทธศาสตรดาน

เศรษฐกจิและการ

ทองเทีย่ว 

โครงการสงเสริม

การทองเทีย่ว

ปากน้ําหลังสวน 

(อุดหนุนงานวิ่ง

แหวกทะเลสูเกาะ

พทิกัษฯ) 

 100,000.00 100,000.00 97/2560 

โครงการสงเสริม

การทองเทีย่ว

ปากน้ําหลังสวน 

(อุดหนุนงานวิ่ง

แหวกทะเลสูเกาะ

พทิกัษฯ) 

23/06/2560 5 

30. 6. ยุทธศาสตรดาน

เศรษฐกจิและการ

ทองเทีย่ว 

โครงการสงเสริม

การทองเทีย่ว

ปากน้ําหลังสวน 

(สมทบ

งบประมาณใน

การจัดงาน

เทดิพระเกยีรติ

กรมหลวงชุมพร

ฯ) 

 10,000.00 10,000.00 1128/2560 

โครงการสงเสริม

การทองเทีย่ว

ปากน้ําหลังสวน 

01/05/2560 10 

31. 7. ยุทธศาสตรการ

พัฒนาการเมอืง 

การบริหาร 

โครงการเพิม่

ประสทิธภิาพใน

การจดัเกบ็รายได

ของเทศบาล

ตําบลปากน้ําหลัง

สวน อําเภอหลัง

สวน จังหวัด

ชุมพร 

 44,000.00 24,390.00 1033/2560 

โครงการเพิม่

ประสทิธภิาพใน

การจดัเกบ็รายได

ของเทศบาล

ตําบลปากน้ําหลัง

สวน 

03/01/2560 150 

32. 7. ยุทธศาสตรการ

พัฒนาการเมอืง 

การบริหาร 

โครงการพฒันา

ศักยภาพในการ

ปฏบิตังิาน 

 2,276,500.00 1,732,400.00 579/2560 

โครงการพฒันา

ศักยภาพในการ

ปฏบิตังิาน 

03/10/2559 365 



33. 7. ยุทธศาสตรการ

พัฒนาการเมอืง 

การบริหาร 

โครงการ

บํารุงรักษาและ

ปรับปรุงที่ดนิ/

สิง่กอสราง 

 850,000.00 702,656.55 663/2560 

โครงการ

บํารุงรักษาและ

ปรับปรุงที่ดนิ/

สิง่กอสราง 

18/07/2560 60 
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34. 7. ยุทธศาสตร

การพัฒนา

การเมอืง การ

บริหาร 

โครงการคนื

ความสุขใหกับ

ประชาชนและสราง

ความปรองดอง

สมานฉันท 

 132,000.00 65,250.00 134/2560 

โครงการคนืความสุข

ใหกับประชาชนและ

สรางความปรองดอง

สมานฉันท 

15/05/2560 5 

 

 
 
 
 
 

รายละเอยีดโครงการในขอบัญญัตงิบประมาณเทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน ที่อยูระหวางการดาํเนนิการ มดีงันี้ 

  ยทุธศาสตร โครงการ 
แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 

จาํนวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค ผลผลติ 

1. ยุทธศาสตรดาน

การพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน

และทางเทาภายในเขต

เทศบาลตําบลปากน้ําหลัง

สวน พรอมคูระบายน้ํา 

(สายชพ.ถ.19001) 

 2,010,000.00 เพื่อใหประชาชนไดใช

ทางเดนิเทาตลอดจนผู

สัญจรสะดวกปลอดภัยใน

การเดนิทาง 

ปรับปรุงถนนและทางเทาพรอม

คูระบายน้ําในเขตเทศบาลตําบล

ปากน้ําหลังสวน (สาย ชพ.ถ.

19001) 

2. ยุทธศาสตรดาน

การพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน

และทางเทาภายในเขต

เทศบาลตําบลปากน้ําหลัง

สวน พรอมคูระบายน้ํา 

(สายปากน้ํา-หลังสวน) 

 658,100.00 เพื่อใหประชาชนไดใช

ทางเดนิเทาตลอดจนผู

สัญจรสะดวกปลอดภัยใน

การเดนิทาง 

ปรับปรุงถนนและทางเทาพรอม

คูระบายน้ําในเขตเทศบาลตําบล

ปากน้ําหลังสวนสายปากน้ํา-

หลังสวน 

3. ยุทธศาสตรดาน

การพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสรางถนน ค.

ส.ล./แอสฟลทตกิคอรกรีต

ซอยเทศบาล4/2พรอมทอ

ระบายน้ํา 

 1,097,525.00 เพื่อใหประชาชนสามารถ

สัญจรไดอยางสะดวก 

รวดเร็วและปลอดภัย 

กอสรางถนนค.ส.ล./ถนนแอส

ฟลทตกิคอนกรีตกวาง 6.00ม. 

ยาว 160ม. พรอมทอระบายน้าํ

แบบมบีอพัก 

4. ยุทธศาสตรดาน

การจัดการสิ่ง 

แวดลอมและทรัพ 

ยากรธรรมชาติ 

โครงการปรับปรุงรถขยะ

เปนรถบรรทุกแบบ

เอนกประสงค 

 650,000.00 เพือ่ปรับปรุงรถบรรทกุ

ขยะใหเปนรถบรรทกุ

เอนกประสงค 

รถขยะหมายเลขทะเบยีน      

80-6951 ชพ ปรับปรุงเปน

รถบรรทกุ สาํหรับใชในงาน

บริการชุมชน เชน งานรักษา

ความสะอาด งานสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ ฯลฯ 

 

รายละเอยีดโครงการในขอบัญญัตงิบประมาณเทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน ที่ไมไดดาํเนนิการมดีงันี้ 

  ยทุธศาสตร โครงการ 
แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 

จาํนวน

งบประมาณ 
วัตถุประสงค ผลผลติ 

1. ยุทธศาสตรดาน

ศาสนาศลิป

โครงการอุดหนุนงบ 

ประมาณงานประเพณี  

 650,000.00 เพื่อรักษา สงเสริมและ

อนุรักษ ศลิปะ จารีต

อุดหนุนงบประมาณใหแกสภา

วัฒนธรรมตําบลปากน้ําสําหรับ



วฒันาธรรมและ

ภูมปิญญา

ทองถิน่ 

แหพระแขงเรืออําเภอ  

หลังสวน 

ประเพณีภูมปิญญาและ

วัฒนธรรมอันดขีอง

ทองถิน่ 

กจิกรรมงานประเพณีแหพระ

แขงเรืออําเภอหลังสวน 
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รายงานสรุปผลการดําเนนิงาน ป 2560 

เทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน หลังสวน จ.ชุมพร 

ยทุธศาสตร 

แผนการดาํเนนิการ 

ท้ังหมด 
อนมุตังิบประมาณ ลงนามสญัญา เบกิจาย 100% 

จาํนวน 

โครงการ 

งบประ 

มาณ 

จาํนวน 

โครงการ 

งบประ 

มาณ 

จาํนวน 

โครงการ 

งบประ 

มาณ 

จาํนวน 

โครงการ 

งบประ 

มาณ 

จาํนวน 

โครงการ 

งบประ 

มาณ 

1.ยุทธศาสตรดานการพัฒนา 

โครงสรางพื้นฐาน 
7.0 21.70 5.0 3.85 2.0 0.08 2.0 0.08 2.0 0.08 

2.ยุทธศาสตรดานการศกึษา 4.0 1.03 4.0 0.95 4.0 0.84 4.0 0.84 4.0 0.84 

3.ยุทธศาสตรดานสังคมและการ 

สงเสริมพัฒนาคุณภาพชวีติ 
8.0 8.77 8.0 15.47 8.0 12.95 8.0 12.95 8.0 12.95 

4. ยุทธศาสตรดานศาสนา ศลิปะ 

วัฒนธรรมและภูมปิญญาทองถิ่น 
10.0 2.07 10.0 1.93 9.0 0.69 9.0 0.69 9.0 0.69 

5.ยุทธศาสตรดานการจัดการ 

สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ
7.0 32.47 6.0 1.88 5.0 1.07 5.0 1.07 5.0 1.07 

6.ยุทธศาสตรดานเศรษฐกจิและการ

ทองเทีย่ว 
3.0 30.30 2.0 0.11 2.0 0.11 2.0 0.11 2.0 0.11 

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมอืง  

การบริหาร 
4.0 9.83 4.0 3.30 4.0 2.52 4.0 2.52 4.0 2.52 

 
 

ช.ผลการดาํเนินงาน

 

 

     เทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน ไดดําเนนิการโครงการตามเทศบัญญัตงิบประมาณป 2560 ในเขตพื้นที่โดย

ไดรับความรวมมอืการสงเสรมิและสนับสนุนจากภาคประชาชนภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการ

ตางๆประสบผลสาํเร็จดวยดกีอใหเกดิประโยชนแกประชาชนทั้งในพื้นทีแ่ละพื้นทีใ่กลเคยีงโดยมผีลการดาํเนนิงานที่

สําคัญดังนี้ 
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แผนภมูแิสดงจํานวนโครงการ การจัดทําแผน 3 ป 

เปรยีบเทียบตามยุทธศาสตร 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

แผนภูมแิสดงมูลคาโครงการการจัดทําแผน 3 ป 

เปรยีบเทียบตามยุทธศาสตร 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 5 10 15 20 25 30

1.ยทุธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

2. ยทุธศาสตร์ด้านการศกึษา

3. ยทุธศาสตร์ด้านสงัคมและการส่งเสริมพฒันาคณุภาพชีวิต

4. ยทุธศาสตร์ด้านศาสนา ศลิปวฒันธรรมและภมูิปัญญา… 

5. ยทุธศาสตร์ด้านการจดัการสิ่งแวดล้อมและ… 

6. ยทุธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเท่ียว

7. ยทุธศาสตร์การพฒันาการเมือง การบริหาร

2562

2561

2560

0.00 200,000,000.00 400,000,000.00

1.ยทุธศาสตรดานการพฒันาโครงสรางพื้นฐาน

2. ยทุธศาสตรดานการศึกษา

3. ยทุธศาสตรดานสังคมและการสงเสริมพฒันา… 

4. ยทุธศาสตรดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ… 

5. ยทุธศาสตรดานการจัดการสิ่งแวดลอมและ… 

6. ยทุธศาสตรดานเศรษฐกจิและการทองเท่ียว

7. ยทุธศาสตรการพฒันาการเมือง การบริหาร

2562

2561

2560
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 แผนภูมแิสดงจํานวนโครงการ ท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณ 
 เปรยีบเทียบตามยุทธศาสตร 
 

 

  

 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  แผนภูมแิสดงจํานวนโครงการท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณ 

 เปรยีบเทียบตามยุทธศาสตร 

 

 

  

 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 2 4 6 8 10 12

1.ยทุธศาสตรดานการพฒันาโครงสรางพื้นฐาน

4. ยทุธศาสตรดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ… 

7. ยทุธศาสตรการพฒันาการเมือง การบริหาร

โครงการ

โครงการ

0.00 10,000,000.00 20,000,000.00

1.ยทุธศาสตรดานการพฒันาโครงสรางพื้นฐาน

3. ยทุธศาสตรดานสังคมและการสงเสริม… 

5. ยทุธศาสตรดานการจัดการสิ่งแวดลอม… 

7. ยทุธศาสตรการพฒันาการเมือง การบริหาร

งบประมาณ

ตามขอบัญญตัิ

งบประมาณ… 
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 แผนภูมแิสดงจํานวนโครงการ เปรยีบเทียบตามขั้นตอน 

เปรยีบเทียบตามยุทธศาสตร 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  แผนภูมแิสดงมูลคาโครงการเปรยีบเทียบตามขั้นตอน 

เปรยีบเทียบตามยุทธศาสตร 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

0 2 4 6 8 10 12

1.ยทุธศาสตรดานการพฒันาโครงสรางพื้นฐาน

2. ยทุธศาสตรดานการศึกษา

3. ยทุธศาสตรดานสังคมและการสงเสริมพฒันา… 

4. ยทุธศาสตรดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ… 

5. ยทุธศาสตรดานการจัดการสิ่งแวดลอมและ… 

6. ยทุธศาสตรดานเศรษฐกจิและการทองเท่ียว

7. ยทุธศาสตรการพฒันาการเมือง การบริหาร 100%

เบิกจาย

ลงนามสัญญา

อนุมัติงบประมาณ

แผนการดําเนินการ

ท้ังหมด

0.00 20,000,000.00 40,000,000.00

1.ยทุธศาสตรดานการพฒันาโครงสรางพื้นฐาน

2. ยทุธศาสตรดานการศึกษา

3. ยทุธศาสตรดานสังคมและการสงเสริมพฒันา… 

4. ยทุธศาสตรดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ… 

5. ยทุธศาสตรดานการจัดการสิ่งแวดลอมและ… 

6. ยทุธศาสตรดานเศรษฐกจิและการทองเท่ียว

7. ยทุธศาสตรการพฒันาการเมือง การบริหาร 100%

เบิกจาย

ลงนามสัญญา

อนุมัติงบประมาณ

แผนการดําเนินการ

ท้ังหมด
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ภาพประกอบโครงการจัดกิจกรรมวันเขาพรรษา 
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ภาพโครงการสงเสริมการทองเท่ียวปากน้ําหลังสวน (ว่ิงแหวกทะเลสูเกาะพิทักษ)  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล 
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ภาพโครงการจัดงานประเพณีสงกรานตและวันผูสูงอายุ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพโครงการแขงขันฟุตบอลชายหาด 
 
 
 

                                        โครงการแขงขันฟุตบอลชายหาด 
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โครงการจัดกจิกรรมวนัขึน้ปใหม 
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ทั้งนี้หากประชาชนทกุทานหรอืหนวยงานราชการตางๆทีเ่กีย่วของมขีอสงสยัหรอืมคีวามประสงค  

จะเสนอความคดิเห็นหรอืขอเสนอแนะการบรหิารงานของเทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวนทราบเพื่อจะไดพจิารณา

การวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดําเนนิการตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ในระยะตอไป 

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศณวันที่25  ตุลาคม  2560 

 

 

(นายวชัิย  อนันตเมฆ) 

                                                            นายกเทศมนตรตีาํบลปากน้าํหลงัสวน  
 

 
  
  
  
  
  
  

 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อปท. ใสข อมูลผลการดําเนนิการ เช น แผนภูม ิตาราง กราฟเปรยีบเทยีบ รูปถายผลการสํารวจความ



คิดเห็นของประชาชน หรอื ข อมูลผลการดาํเนนิงานดานอื่น ๆ     1. โครงการปรับปรุงและพฒันาระบบ

จราจร 
                (ใสรู่ป) 
    2. โครงการสง่เสริมวินยัจราจร 
                (ใสรู่ป) 
    3. โครงการจดัสือ่การเรียนการสอน วสัดกุารศกึษาและเคร่ืองเลน่พฒันาการเด็ก 
                (ใสรู่ป) 
    4. โครงการพฒันาบคุลากรทางการศกึษา 
                (ใสรู่ป) 
    5. โครงการศกึษาเรียนรู้นอกสถานท่ีสาํหรับเด็กเลก็ 
                (ใสรู่ป) 
    6. โครงการพฒันาศกัยภาพด้านภาษาของเด็ก เยาวชนและประชาชนเพื่อเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 
                (ใสรู่ป) 
    7. โครงการสงเคราะห์ผู้ ด้อยโอกาสในท้องถิ่น 
                (ใสรู่ป) 
    8. โครงการอาหารเสริม (นม) 
                (ใสรู่ป) 
    9. โครงการอาหารกลางวนั 
                (ใสรู่ป) 
    10. โครงการแข่งขนักีฬาฟุตบอลชายหาด 
                (ใสรู่ป) 
    11. โครงการแข่งขนักีฬาสศีนูย์พฒันาเด็กเลก็เทศบาลตําบลปากนํา้หลงัสวน  
                (ใสรู่ป) 
    12. โครงการสง่ทีมนกักีฬาเข้าร่วมแข่งขนัในระดบัต่าง ๆ 
                (ใสรู่ป) 
    13. โครงการรักษาความปลอดภยัในช่วงเทศกาล 
                (ใสรู่ป) 
    14. โครงการสง่เสริมกีฬาและนนัทนาการ 
                (ใสรู่ป) 
    15. โครงการจดักิจกรรมวนัสาํคญัของชาติและงานรัฐพิธี 
                (ใสรู่ป) 
    16. โครงการเฉลมิพระเกียรติเทิดไท้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล 12 สงิหามหาราชินี 
                (ใสรู่ป) 
    17. โครงการจดังานประเพณีสงกรานต์และวนัผู้สงูอายุ 
                (ใสรู่ป) 
    18. โครงการจดังานประเพณีลอยกระทง 
                (ใสรู่ป) 
    19. โครงการจดักิจกรรมวนัขึน้ปีใหม ่
                (ใสรู่ป) 
    20. โครงการจดักิจกรรมวนัเข้าพรรษา 
                (ใสรู่ป) 
    21. โครงการจดักิจกรรมวนัเทศบาล 
                (ใสรู่ป) 
    22. โครงการจดักิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ 
                (ใสรู่ป) 
    23. โครงการเฉลมิพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชนัเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอย่◌ูหวั เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล 5 ธันวามหาราชา 
                (ใสรู่ป) 
    24. โครงการป้องกนัและควบคมุโรคในท้องถิ่น 
                (ใสรู่ป) 
    25. โครงการหลกัประกนัสขุภาพระดบัท้องถิ่น 
                (ใสรู่ป) 
    26. โครงการพฒันาศกัยภาพของ อสม.ในการดําเนินงานด้านการสง่เสริมสขุภาพ 
                (ใสรู่ป) 
    27. โครงการขดุลอก/ล้างท่อระบายนํา้ในเขตเทศบาล 
                (ใสรู่ป) 
    28. โครงการกําจดัขยะมลูฝอยและสตัว์พาหะนําโรคในชมุชน 
                (ใสรู่ป) 
    29. โครงการสง่เสริมการท่องเท่ียวปากนํา้หลงัสวน (อดุหนนุงานวิ่งแหวกทะเลสูเ่กาะพิทกัษ์ฯ) 
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                (ใสรู่ป) 
    30. โครงการสง่เสริมการท่องเท่ียวปากนํา้หลงัสวน (สมทบงบประมาณในการจดังานเทิดพระเกียรติกรมหลวงชมุพรฯ) 
                (ใสรู่ป) 
    31. โครงการเพิ่มประสทิธิภาพในการจดัเก็บรายได้ของเทศบาลตําบลปากนํา้หลงัสวน อําเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร 
                (ใสรู่ป) 
    32. โครงการพฒันาศกัยภาพในการปฏิบติังาน 
                (ใสรู่ป) 
    33. โครงการบาํรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดิน/สิง่ก่อสร้าง 
                (ใสรู่ป) 
    34. โครงการคืนความสขุให้กบัประชาชนและสร้างความปรองดองสมานฉนัท์ 
                (ใสรู่ป) 

 
ซ.คณะกรรมการ 
   1.คณะกรรมการพฒันาท้องถิ่น 

ชื่อ ตาํแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

ไม่พบข้อมลู 

 
   2.คณะกรรมการจดัทาํยุทธศาสตร์ระดบัท้องถิ่น 

ชื่อ ตาํแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

ไม่พบข้อมลู 

 
   3.คณะกรรมการสนับสนุนการจดัทาํแผนพฒันาท้องถิ่น 

ชื่อ ตาํแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

ไม่พบข้อมลู 
 

    ทัง้นีห้ากประชาชนทกุท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆท่ีเกี่ยวข้องมีข้อสงสยัหรือมีความประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลตําบลปากนํา้หลงัสวนทราบเพื่อจะได้พิจารณา

การวางแผนพฒันาและปรับปรุงการดําเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพืน้ท่ีในระยะต่อไป 
    จงึประกาศมาเพื่อทราบโดยทัว่กนั 
                                                              ประกาศณวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2560 
 
 
                                                              นายกเทศบาลตําบลปากนํา้หลงัสวน 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
  


	รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2560เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน หลังสวน จ.ชุมพร

