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ส่วนที่  1 
ข้อมูลทั่วไป 

 
เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน  ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5  ปี       

(พ.ศ.2561 – 2565)  ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)   พ.ศ. 2561  โดยผ่านการมีส่วน
ร่วมของประชาชน  เช่น  การจัดเวทีประชาคม  การประชุมกรรมการชุมชน  เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการ
ที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี  ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา  5  ปี  ต่อไป 

ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  มาตรา  287  วรรค  3  
บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณ  
การใช้จ่าย  และการดำเนินงานในรอบปี  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหาร
จัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  ข้อ 30 (5) กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ ่น  และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ดังนั ้น  เพื ่อการปฏิบัต ิให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช  2550  มาตรา  287  วรรค  3  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  ข้อ 30 (5)   จึงขอประกาศผลการดำเนินงาน  รวมทั้งการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ  เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน  ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ (Vision) เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน 
     “ มุ่งสู่เมืองน่าอยู่ คู่การท่องเที่ยว เชี่ยวชาญด้านประมง ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจแบบพอเพียง ” 
พันธกิจ (Mission) เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน 
     1. บริหารท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล ภายใต้วัฒนธรรมประชาธิปไตยท่ีถูกต้อง 
     2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน 
     3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้อยู่ดี มีสุข 
     4 .ส่งเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งของชุมชน 
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน 
     นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำหลังสวนได้กำหนดนโยบายในการบริหารเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน 
แบ่งเป็น ๒ วาระ กล่าวคือ 
          ๑) วาระแก้ปัญหาเรื่องความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน 
          ๒) วาระการพัฒนาเพื่อความเจริญก้าวหน้าให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก และระบบทุน เพื่อความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชนแบบยั่งยืนอย่างเป็นระบบ ซึ่งวาระการพัฒนาดังกล่าว แบ่งออกเป็น ๗ ด้าน 
ดังต่อไปนี้ คือ 
๑. นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ   
     เศรษฐกิจของพี่น้องชาวปากน้ำหลังสวนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ร้อยละ ๘๐ มาจากอาชีพทำประมงเป็น
หลัก ส่วนพืชผลทางเกษตรอื ่น ๆ นั ้นมีไม่มากนัก และปัจจุบันต้นทุนของการทำอาชีพประมงมีปัญหา
ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นทุนของน้ำมัน เรื่องปัญหาแรงงาน ล้วนแต่เป็นปัญหาที่แก้ได้ยาก เพราะ



ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกรณีน้ำมันเป็นปัญหาระดับโลก และเป็นปัญหาของประเทศ ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน คณะ
ผู้บริหารจึงมีแผนไว้รองรับและแก้ปัญหา   ดังนี้ 
          ๑.๑ สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกองทุนน้ำมัน เพื่อช่วยเหลือชาวประมง และจัดตั้งกองทุนเพ่ือเกษตรกร 
          ๑.๒ สนับสนุนให้มีท่าเทียบเรือเพ่ือการท่องเที่ยว 
          ๑.๓ สนับสนุนให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าบริเวณชายทะเล 
          ๑.๔ ปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์ชายทะเลปากน้ำหลังสวนให้เป็นศูนย์บริการท่องเที่ยว 
          ๑.๕ ส่งเสริมให้ปากน้ำหลังสวนเป็นแหล่งอาหารทะเลสดมีคุณภาพมาตรฐาน 
          ๑.๖ แก้ไขปัญหาร่องน้ำหลังสวนเพื่อให้ชาวประมงได้เดินเรือโดยสะดวกตลอดทั้งปี 
 ๒. นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภค   
     พัฒนาโดยครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพและลักษณะทางกายภาพ ปรับปรุงพื้นที่
และก่อสร้างสาธารณูปโภค อันเป็นการส่งเสริมความสะดวกด้านการพักอาศัยและการประกอบอาชีพของ
ประชาชน ได้แก่ 
          ๒.๑ สนับสนุนบริการด้านประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ในเขตเทศบาลอย่างท่ัวถึง 
          ๒.๒ ปรับปรุงซ่อมแซมและสร้างถนน คูระบายน้ำ ทางเท้า ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ 
          ๒.๓ ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตเสียงตามสายให้ทั่วถึง 
          ๒.๔ บริการน้ำดื่ม น้ำใช้ให้แก่ประชาชนและองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน เพื่อให้ได้รับความสะดวกในการ
ดำรงชีวิต และดำเนินกิจการ     
๓. นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา        
      ปัจจุบันการพัฒนาด้านการศึกษานับเป็นเรื ่องที่สำคัญ จะต้องเร่งพัฒนาให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึง ทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบ รวมทั้งการศึกษาตามอัธยาศัยให้ทั่วถึง ดังนี้ 
          ๓.๑ ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้แก่นักเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวนให้มีคุณภาพตาม
ความสามารถและให้เหมาะสมกับท้องถิน่ 
          ๓.๒ สนับสนุนให้กลุ่มต่าง ๆ ในชุมชนได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
          ๓.๓ สนับสนุนกิจกรรมเสริมการศึกษาช่วงปิดภาคเรียน เพิ ่มเติม หลักสูตร เช่น ด้านการกีฬา 
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
          ๓.๔ การพัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนเพื่อให้เด็กในท้องถิ่นมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผล จึง
กำหนดเป็นนโยบาย ดังนี้ 
                 ๓.๔.๑ ส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีมาตรฐาน เป็นต้นแบบตามความต้องการของชุมชน 
                 ๓.๔.๒ สนับสนุนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีอุปกรณ์การเรียน การสอนที่ได้มาตรฐานและทันสมัย 
                 ๓.๔.๓ สนับสนุนให้บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม เพื่อให้
การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ     
๔. นโยบายการพัฒนาด้านศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม 
          ๔.๑ สนับสนุนการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชนท้องถิ่น เช่น วันลอยกระทง วันปีใหม่ วัน
สงกรานต์ และงานบุญต่าง ๆ 
          ๔.๒ สนับสนุนกิจกรรมของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์     
๕. นโยบายการพัฒนาด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
          ๕.๑ จัดระบบป้องกันและขจัดโรคติดต่อ 
          ๕.๒ จัดให้มีระบบจัดเก็บขยะ และหาสถานที่ท้ิงขยะแห่งใหม่ 
          ๕.๓ จัดให้มีการทำความสะอาดถนน คูระบายน้ำ และถังขยะในเขตเทศบาล 



          ๕.๔ ประสานการทำงานร่วมกับโรงพยาบาลปากน้ำหลังสวน เพื่อป้องกันรักษาสุขภาพให้กับประชาชน
ได้อย่างมีคุณภาพ 
          ๕.๕ สนับสนุนการตรวจสุขภาพของประชาชน เพื่อคัดกรองโรคต่าง ๆ และติดตามให้ได้รับการดูแล
รักษาที่ถูกต้องเหมาะสม 
          ๕.๖ สนับสนุนการเยี่ยมบ้าน ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ 
          ๕.๗ สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล ให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
          ๕.๘ สนับสนุนการปรับปรุงสำนักงานเทศบาลให้สะอาด ปลอดภัย และเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เป็น
สถานที่น่าทำงาน เป็นแบบอย่างแก่หน่วยงานอื่น 
          ๕.๙ สนับสนุนการอบรม อสม. ให้มีความรู้และทักษะที่ถูกต้องสามารถดูแลส่งเสริมคุณภาพประชาชนใน
เขตรับผิดชอบได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
          ๕.๑๐ สนับสนุนการเฝ้าระวังปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม   
๖. นโยบายการพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
          ๖.๑ จัดให้มีรถยนต์ตรวจการณ์ พร้อมเวรยามในเวลากลางคืน 
          ๖.๒ จัดให้มีศูนย์ป้องกันอุบัติภัยทั้งทางน้ำและทางบก 
          ๖.๓ จัดให้มีการติดตั้งวงจรปิดตามจุดและสถานที่สำคัญในเขตเทศบาล 
          ๖.๔ จัดให้มีอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น รถยนต์ รถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำ พร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได ้
          ๖.๕  ฝึกอบรม อปพร. ให้มีความรู้และทักษะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
          ๖.๖ สนับสนุนให้มีหมายเลขโทรศัพท์ แจ้งขอความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน ๒๔ ชั่วโมง    
๗. นโยบายการพัฒนางานบริการประชาชน 
          ๗.๑ จัดให้มีที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย ในกรณีที่มีข้อพิพาทเบื้องต้น 
          ๗.๒ สนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุและดูแลสุขภาพ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
          ๗.๓ สนับสนุนผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพท่ีดี และสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
          ๗.๔ จัดให้มีรถสูบส้วมไว้บริการประชาชน 
          ๗.๕ จัดให้มีฌาปนสถาน ที่มาตรฐานและปลอดมลพิษ 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้  ดังนี้ 
๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาปากน้ำหลังสวนเป็นเมืองน่าอยู่ 
          ๑.๑ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  
          ๑.๒ แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการปรับปรุงผังเมือง 
          ๑.๓ แนวทางการพัฒนาระบบจราจร 
          ๑.๔ แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
          ๑.๕ แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและกำจัดสัตว์พาหะนำโรค 
          ๑.๖ แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
          ๑.๗ แนวทางการพัฒนาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
          ๑.๘ แนวทางการพัฒนาการศึกษา คุณธรรมจริยธรรม และอนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
          ๑.๙ แนวทางการพัฒนากีฬาและกิจกรรมนันทนาการ    
  



๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
          ๒.๑ แนวทางการพัฒนาอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน 
          ๒.๒ แนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 
          ๒.๓ แนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการประมง      
๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร 
          ๓.๑ แนวทางการพัฒนาบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
          ๓.๒ แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
          ๓.๓ แนวทางการพัฒนาระบบเอกสาร เครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน 
          ๓.๔ แนวทางการพัฒนารายได้ของเทศบาล 
ประวัติความเป็นมา 

  ชุมชนปากน้ำหลังสวนได้รับการประกาศจัดตั ้งเป็นสุขาภิบาลปากน้ำหลังสวน เมื ่อวันที ่ ๗ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๐ ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ ๗๔ ตอนที่ ๔ หน้าที่ ๑๗ ลงวันที่ ๗ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๐ ประกอบด้วยพื้นที่ หมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่ ๓ ของตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน รวมพื้นที่ 
๑.๒๐๘ ตารางกิโลเมตร  

   การบริหารงานสุขาภิบาลอยู่ภายใต้การกำกับของฝ่ายปกครองโดยมีนายอำเภอหลังสวนเป็น
ประธานกรรมการสุขาภิบาล ปลัดอำเภอเป็นปลัดสุขาภิบาล และมีตัวแทนชุมชนเป็นกรรมการสุขาภิบาล จำนวน 
๙ คน รวมเป็นระยะเวลา ๔๒ ปี จึงได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลปากน้ำหลังสวน เป็นเทศบาล
ตำบลปากน้ำหลังสวน เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๖ ตอนที่ 
๙ ก ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ และรองประธานกรรมการสุขาภิบาลในขณะนั้น คือ นายเจด็จ เกตา
กุล  ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำหลังสวนคนแรก และในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้มีการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีโดยตรงจากประชาชนเป็นครั้งแรกต่อมาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำหลังสวน ซึ่งมีเขตพ้ืนที่
ของตำบลปากน้ำที่อยู่นอกเขตเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวนเดิม ประกอบด้วยหมู่ที่ ๒ , ๔, ๕ และ หมู่ที่ ๖ ได้
บูรณาการรวมกับเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รวมองค์การบริหารส่วน
ตำบลกับเทศบาล เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวนทั้งตำบล
ปากน้ำ รวมพ้ืนที่ทั้งหมด ๘.๖๑๘ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๕,๓๘๖ ไร่ 

 

สภาพทั่วไป 
 

ที่ตั้งและอาณาเขต 
          เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวนตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยบริเวณปากแม่น้ำ หลังสวน อำเภอหลังสวน 
จังหวัดชุมพร มีอาณาเขต ดังนี้ 
     ด้านเหนือ  
          ตั้งแต่หลักเขตที่ ๑ ไปทางทิศตะวันออก ตามเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลปากน้ำกับตำบลบางน้ำจืด 
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากชายเขาทัพชัยไปทางทิศตะวันออกผ่านโรงเรียนปากน้ำ
หลังสวนวิทยา ผ่านทางหลวงชนบทบริเวณพิกัด NM ๑๕๐๐๑๖ สิ้นสุดหลักเขตท่ี ๒ ที่ทะเลอ่าวไทย บริเวณพิกัด 
NM ๑๗๐๐๑๕ รวมระยะทางดา้นทิศเหนือประมาณ ๒,๐๐๐ เมตร 
     ด้านตะวันออก  
          จากหลักเขตที่ ๒ ไปทางทิศใต้ เลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทยถึงบริเวณปากน้ำแม่น้ำหลังสวน ติดต่อกับ
ตำบลบางมะพร้าว สิ้นสุดที่หลักเขตที่ ๓ บริเวณพิกัด NM ๑๗๖๙๙๓ รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 
๒,๕๐๐ เมตร 



 

     ด้านใต้  
          จากหลักเขตที่ ๓ ไปทางทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยมี
แนวเขตเริ่มต้นจากปากแม่น้ำหลังสวน ไปทางทิศตะวันตกโดยใช้กึ่งกลางแม่น้ำหลังสวนเป็นแนวแบ่งเขตระหว่าง
ตำบลปากน้ำกับตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร สิ้นสุดที่หลักเขตที่ ๔ ทางทิศใต้ เขาทัพชัยจด
แม่น้ำหลังสวน ติดต่อเขตตำบลแหลมทราย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร บริเวณพิกัด NM ๑๔๖๐๐๒ ใช้หลัก
เขตร่วมกับตำบลแหลมทราย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ ๕,๐๐๐ เมตร 
     ด้านตะวันตก  
          จากหลักเขตที่ ๔ ไปทางทิศเหนือตามแนวแบ่งเขตระหว่างตำบลปากน้ำกับตำบลแหลมทราย อำเภอ
หลังสวน จังหวัดชุมพร เลียบเชิงเขาทัพชัยทางทิศตะวันออก บรรจบหลักเขตที่ ๑ บริเวณพิกัด NM ๑๕๐๐๑๖ 
รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร 
สภาพภูมิประเทศ 
          เป็นที่ราบริมฝั่งปากแม่น้ำและชายฝั่งทะเลที่เกิดจากการทับถมของตะกอนจากแม่น้ำหลังสวน กับการ
พัดพาของกระแสน้ำทะเลพัดทรายมาก่อกั้นเป็นสันทอดจากเหนือลงใต้ 
สภาพภูมิอากาศ 
          ปากน้ำหลังสวนตั้งอยู่ในเขตมรสุมเมืองร้อน แบ่งออกเป็น ๒ ฤดูกาล คือ ฤดูร้อนและฤดูฝน มีฝนตก
ตลอดปี ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
 

เขตการปกครองและสถิติจำนวนประชากร เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวนประกอบด้วยหมู่บ้านจำนวน ๖ 
หมู่บ้าน โดยมีจำนวนประชากร ดังนี้ 
ตำบลปากน้ำหลังสวน ประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน 

  หมู่ที่     1       บ้านบางสมบูรณ์   
  หมู่ที่     2        บ้านทัพชัย   
  หมู่ที่     3 บ้านหัวกรัง 
  หมู่ที่     4 บ้านหินสามก้อน 
  หมู่ที่     5 บ้านหนองไทร 
  หมู่ที่     6   บ้านทุ่งล่าง 

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
          อาชีพหลัก คือ การประมง และอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการทำประมง เช่น ห้องเย็น อุตสาหกรรม
ขนาดเล็ก แปรรูปอาหารทะเล แพปลา โรงกลึง อู่ซ่อมเรือ โรงน้ำแข็ง มีเรือประมงทั้งขนาดกลางและขนาดเล็ก 
ส่วนอาชีพรอง คือ ทำสวน ค้าขาย การบริการ เลี้ยงสัตว์ และรับจ้างทั่วไป เศรษฐกิจโดยส่วนรวมเป็นศูนย์กลาง
การประมงขนาดกลาง การค้าการบริการ รวมถึงการท่องเที่ยว 
การท่องเที่ยว 
          ในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวนมีชายหาดแหลมสนเป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีสวนสุขภาพริมทะเล
เพื่อออกกำลังกาย และพักผ่อนหย่อนใจ มีเรือจำลองจักรีนฤเบศรซึ่งเป็นที่ประทับของพระรูปเสด็จในกรมหลวง
ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และพระใหญ่ พระพุทธพรชัยมงคลมุณี ณ วัดแหลมสน      
          นอกจากนี้ ยังมีเขื่อนกั้นคลื่นและทรายชายทะเลปากน้ำหลังสวนพร้อมลานพักผ่อนเป็นสถานที่ตกปลา 
และสามารถนั่งเรือออกไปตกปลากลางทะเล ชมปะการังตามหมู่เกาะต่างๆ ได้ ในช่วงเดือนมีนาคม - เดือน
พฤษภาคมของทุกปี  เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวนได้จัดกิจกรรมแข่งขันตกปลาเชิงอนุรักษ์ นอกจากนี้ ยังได้



ร่วมกับอำเภอหลังสวน และองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด ในการจัดกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน “วิ่งแหวก
ทะเลสู่เกาะพิทักษ์” เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเป็นกิจกรรมหนึ่งในงาน “โลกทะเลชุมพร” 
 
การบริการพื้นฐาน 
การคมนาคม 
     ทางบก 
          ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๐๒ เป็นเส้นทางหลักติดต่อระหว่างตำบลใกล้เคียงและอำเภอหลังสวน 
นอกจากนี้ยังมีทางหลวงชนบทซึ่งเป็นถนนเลียบชายฝั่งทะเลไปทางด้านเหนือเชื่อมกับตำบลบางน้ำจืดและตำบล
ใกล้เคียง ส่วนภายในเขตเทศบาลมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต และมีถนนสายย่อย
เชื่อมโยงกระจายเป็นเครือข่ายซึ่งเป็นถนนที่มีลักษณะแคบ รายละเอียดมีดังนี้ 
     ทางน้ำ 
          มีแม่น้ำหลังสวนเป็นเส้นทางขนส่งผลผลิตและอุปกรณ์ประมงจากชุมชนปากน้ำหลังสวนออกสู่ทะเล 
และเป็นเส้นทางติดต่อระหว่างชุมชนปากน้ำหลังสวนกับฝั่งกระโจมตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัด
ชุมพร 
       การไฟฟ้า 
          ใช้บริการกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และมีสำนักงานบริการไฟฟ้าตั้งอยู่ในเขตเทศบาล 
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 
        แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค 
        - แหล่งน้ำตามธรรมชาติ ได้แก่ แม่น้ำหลังสวน สระหนองคล้า 
        - แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ได้แก่ บ่อน้ำตื้น และบ่อบาดาลตามบ้านเรือน 
        - น้ำประปา ส่วนใหญ่จะมีใช้ในเขตหมู่ที่ ๑, ๓ และบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ติด ทางหลวงแผ่นดินโดยใช้น้ำจาก
การประปาภูมิภาคอำเภอหลังสวน สำนักงานตั้งอยู่ที่ตำบลขันเงิน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ซึ่งนำน้ำดิบจาก
แม่น้ำหลังสวน 
     การสื่อสารและโทรคมนาคม 
         การบริการด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมต่าง ๆ ในเขตเทศบาล มีดังนี้ 
       - ที่ทำการไปรษณีย์                                        จำนวน ๑ แห่ง 
       - สำนักงานบริการโทรศัพท์หลังสวน                    จำนวน ๑ แห่ง 
       - ชุมสายย่อยปากน้ำหลังสวน                   จำนวน ๑ แห่ง 

     การใช้ที่ดิน 
          ที่ดินส่วนใหญ่ใช้เพื่อสร้างเป็นที่อยู่อาศัย การประกอบกิจการค้า การอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการทำ
ประมง เช่น แพปลา โรงกลึง ห้องเย็น โรงน้ำแข็งและ อีกบางส่วนเป็นพื้นที่สวนมะพร้าว สวนปาล์มน้ำมัน สวน
มังคุด ส่วนที่ดินสาธารณะริมชายฝั ่งทะเลจัดเป็นสวนสุขภาพ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของ
ประชาชน 
 
 
 
 
 



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ไม่ได้
ด าเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ

1 โครงการปรับปรุงผังเมืองรวม
ปากน ้าหลังสวน (ต่อเน่ือง)

         100,000        100,000  กองช่าง ⁄ เน่ืองจากสถานการณ์ 
Covid-19 จึงไม่สามารถ
ด้าเนินงานได้

2 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสาย
เทศบาล 21/1

         970,000        970,000  กองช่าง / เน่ืองจากสถานการณ์ 
Covid-19 จึงไม่สามารถ
ด้าเนินงานได้

3  โครงการขยายเขตประปาส่วน
ภูมิภาคหมู่ท่ี 5

         390,000                  -    กองช่าง ⁄ ประชาชนเขตประปาในพื นท่ี
หมู่ท่ี 5 มีน ้าประปาใช้ครบ
ทุกครัวเรือน

รวม 3 โครงการ      1,460,000    1,070,000

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 2 ด้านการศึกษา

2.1 แผนงานการศึกษา

ไม่ได้
ด าเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ

4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

         135,000          29,120  กองการศึกษา ⁄ จัดส่ือการเรียนการสอนให้แก่
 ศพด.เทศบาลต้าบลปากน ้า
หลังสวนครบทุกคน

5 โครงการศึกษาเรียนรู้นอก
สถานท่ีส้าหรับเด็กเล็ก

           15,000          15,000  กองการศึกษา ⁄ เน่ืองจากสถานการณ์ 
Covid-19 จึงไม่สามารถ
ด้าเนินงานได้6 โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน

ภาษาของเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนเพ่ือเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

         700,000                  -    กองการศึกษา ⁄ นร.ในเขตพื นท่ีทต.ปากน ้า
หลังสวนได้เรียนกับเจ้าของ
ภาษาเพ่ือส่งเสริมการเรียน
การสอน7 โครงการพัฒนาศักยภาพทาง

การศึกษาของเด็กและเยาวชน
         240,000                  -    กองการศึกษา ⁄ นร.ในเขตพื นท่ีทต.ปากน ้า

หลังสวนมีศักยภาพทาง
การศึกษาทุกคน

รวม 4 โครงการ      1,090,000         44,120

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านสังคมและการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.1 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

ไม่ได้
ด าเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ

9 โครงการรักษาความปลอดภัย
ในช่วงเทศกาล

           50,000          20,916  ส้านักปลัดเทศบาล ⁄ สามารถป้องกันและลด
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลได้

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณอนุมัติ
 (บาท)

ท่ี

ผลสัมฤทธ์ิสถานะการด าเนินงานงบประมาณอนุมัติ
 (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรมท่ี งบประมาณ
คงเหลือ

รายงานผลการด าเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ 2564

งบประมาณ
คงเหลือ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สถานะการด าเนินงาน ผลสัมฤทธ์ิ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณอนุมัติ
 (บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สถานะการด าเนินงาน ผลสัมฤทธ์ิ

เทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน



ไม่ได้
ด าเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ

ผลสัมฤทธ์ิสถานะการด าเนินงานงบประมาณอนุมัติ
 (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรมท่ี งบประมาณ
คงเหลือ

10 โครงการให้ความรู้และสาธิตการ
ดับเพลิงเบื องต้นแก่ประชาชนใน
เขตเทศบาลต้าบลปากน ้าหลังสวน

           60,000          60,000  ส้านักปลัดเทศบาล ⁄ เน่ืองจากสถานการณ์ 
Covid-19 จึงไม่สามารถ
ด้าเนินงานได้

รวม 2 โครงการ         110,000         80,916

3.2 แผนงานการศึกษา

11 โครงการอาหารกลางวัน       2,040,000          16,000  กองการศึกษา ⁄ นร.ได้รับประทานอาหาร
กลางวันครบ 5 หมู่ ทุกคน

12 โครงการอาหารเสริม (นม)       1,270,000        127,140  กองการศึกษา ⁄ นร.ได้รับประทานอาหาร
เสริมนมครบทุกคน

รวม 2 โครงการ      3,310,000       143,140

13 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
ชายหาด

         100,000        100,000  กองการศึกษา ⁄ เน่ืองจากสถานการณ์ 
Covid-19 จึงไม่สามารถ
ด้าเนินงานได้14 โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลต้าบลปากน ้า
หลังสวน

           40,000          40,000  กองการศึกษา ⁄ เน่ืองจากสถานการณ์ 
Covid-19 จึงไม่สามารถ
ด้าเนินงานได้15 โครงการส่งทีมกีฬาเข้าร่วม

แข่งขันในระดับต่าง ๆ
         100,000        100,000  กองการศึกษา ⁄ เน่ืองจากสถานการณ์ 

Covid-19 จึงไม่สามารถ
ด้าเนินงานได้รวม 3 โครงการ         240,000       240,000

3.4 แผนงานงบกลาง

16 โครงการเบี ยยังชีพผู้สูงอายุ     10,860,000            9,800 ส้านักปลัดเทศบาล -          ⁄ ผู้สูงอายุได้รับเบี ยยังชีพครบ
จ้านวนทุกคน

17 โครงการเบี ยยังชีพคนพิการ 1,977,400      103,800       ส้านักปลัดเทศบาล ⁄ ผู้พิการได้รับเบี ยยังชีพครบ
จ้านวนทุกคน

18 โครงการเบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์          120,000          29,000 ส้านักปลัดเทศบาล ⁄ ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี ยยังชีพ
ครบจ้านวนทุกคน

รวม 3 โครงการ    12,957,400       142,600

3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบประมาณ
คงเหลือ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ไม่ได้
ด าเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ

19 โครงการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

           50,000          50,000 ส้านักปลัดเทศบาล ⁄ เน่ืองจากสถานการณ์ 
Covid-19 จึงไม่สามารถ
ด้าเนินงานได้

รวม  1  โครงการ           50,000         50,000

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญท้องถ่ิน

4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ไม่ได้
ด าเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณท่ีต้ัง
ไว้ (บาท)

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณอนุมัติ
 (บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สถานะการด าเนินงาน ผลสัมฤทธ์ิ



ไม่ได้
ด าเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ

ผลสัมฤทธ์ิสถานะการด าเนินงานงบประมาณอนุมัติ
 (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรมท่ี งบประมาณ
คงเหลือ

20 โครงการจัดกิจกรรมวันส้าคัญ
ของชาติและงานรัฐพิธี

           30,000          30,000 ส้านักปลัดเทศบาล ⁄ เน่ืองจากสถานการณ์ 
Covid-19 จึงไม่สามารถ
ด้าเนินงานได้

21 โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

           60,000          60,000 ส้านักปลัดเทศบาล ⁄ เน่ืองจากสถานการณ์ 
Covid-19 จึงไม่สามารถ
ด้าเนินงานได้

22 โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี

           60,000          60,000 ส้านักปลัดเทศบาล ⁄ เน่ืองจากสถานการณ์ 
Covid-19 จึงไม่สามารถ
ด้าเนินงานได้

23 โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถพระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง

           60,000          60,000 ส้านักปลัดเทศบาล ⁄ เน่ืองจากสถานการณ์ 
Covid-19 จึงไม่สามารถ
ด้าเนินงานได้

24 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม
วันเข้าพรรษา

           50,000          50,000 กองการศึกษา ⁄ เน่ืองจากสถานการณ์ 
Covid-19 จึงไม่สามารถ
ด้าเนินงานได้

25 โครงการจัดกิจกรรมวันขึ นปีใหม่          150,000          18,318 กองการศึกษา ⁄ ประชาชนในเขตเทศบาลและ
พนักงานได้ร่วมกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมประเพณีอันดีงาน

26 โครงการวันเด็กแห่งชาติ          100,000          77,320 กองการศึกษา ⁄
เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลต้าบลปากน ้าหลังสวน
ได้รับรู้บทบาทหน้าท่ี ค้าขวัญ
วันเด็ก 64

27 โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล            40,000          40,000 ส้านักปลัดเทศบาล ⁄ เน่ืองจากสถานการณ์ 
Covid-19 จึงไม่สามารถ
ด้าเนินงานได้28 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง          200,000        106,155 กองการศึกษา ⁄ ประชาชนได้เข้าร่วมงานลอย
กระทง

29 โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

         100,000        100,000 กองการศึกษา ⁄ เน่ืองจากสถานการณ์ 
Covid-19 จึงไม่สามารถ
ด้าเนินงานได้

30 โครงการร่วมงานประเพณีแห่
พระแข่งเรืออ้าเภอหลังสวน

         550,000        550,000 กองการศึกษา ⁄ เน่ืองจากสถานการณ์ 
Covid-19 จึงไม่สามารถ
ด้าเนินงานได้

รวม  11 โครง      1,400,000       873,475

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 5 ด้านการสาธารณสุข การจัดการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

5.1 แผนงานสาธารณสุข

ไม่ได้
ด าเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ

31 โครงการส้ารวจข้อมูลจ้านวน
สัตว์และขึ นทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรคคน

             8,000            3,512 กองสาธารณสุขฯ ⁄ จ้านวนสัตว์เลี ยงในเขต
เทศบาลส้ารวจครบทุกตัว

32 โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าฯ

           40,000                  -   กองสาธารณสุขฯ ⁄ จ้านวนสัตว์เลี ยงในเขต
เทศบาลได้รับวัคซีนครบทุกตัว

33 โครงการพัฒนาศักยภาพของ อส
ม.ในการด้าเนินงานด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ

         120,000        120,000 กองสาธารณสุขฯ ⁄ เน่ืองจากสถานการณ์ 
Covid-19 จึงไม่สามารถ
ด้าเนินงานได้

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณอนุมัติ
 (บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สถานะการด าเนินงาน ผลสัมฤทธ์ิ



ไม่ได้
ด าเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ

ผลสัมฤทธ์ิสถานะการด าเนินงานงบประมาณอนุมัติ
 (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรมท่ี งบประมาณ
คงเหลือ

34 โครงการพระราชด้าริด้าน
สาธารณสุข

         180,000        180,000 กองสาธารณสุขฯ ⁄ เน่ืองจากสถานการณ์ 
Covid-19 จึงไม่สามารถ
ด้าเนินงานได้35 โครงการช่วยเหลือประชาชนเม่ือ

เกิดโรคติดต่อ โรคติดต่ออันตราย 
โรคติดต่อท่ีต้องเฝ้าระวัง หรือโรค
ระบาด

           40,000                  -   กองสาธารณสุขฯ ⁄ ช่วยเหลือประชาชนเม่ือเกิด
โรคติดต่อ โรคติดต่ออันตราย 
โรคติดต่อท่ีต้องเฝ้าระวัง หรือ
โรคระบาดได้ตามอ้านาจหน้าท่ี

36 โครงการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อในท้องถ่ิน

           70,000                20 กองสาธารณสุขฯ ⁄ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
ในพื นท่ี

รวม  6 โครงการ         458,000       303,532

5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

37 โครงการก้าจัดขยะมูลฝอยสัตว์
พาหะน้าโรคในชุมชน

           50,000                  -   กองสาธารณสุขฯ ⁄ สามารถก้าจัดขยะมูลฝอย
และสัตว์พาพะน้าโรคให้กับ
ประชาชนในเขตเทศบาลได้

รวม 1 โครงการ           50,000                 -   

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 6 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ไม่ได้
ด าเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ

38 โครงการจัดงานเทิดพระเกียรติ
กรมหลวงชุมพร
เขตอุดมศักด์ิ

20,000           20,000         ส้านักปลัดเทศบาล ⁄ เน่ืองจากสถานการณ์ 
Covid-19 จึงไม่สามารถ
ด้าเนินงานได้

39 โครงการว่ิงแหวกทะเลสู่เกาะ
พิทักษ์

100,000         100,000       ส้านักปลัดเทศบาล ⁄ เน่ืองจากสถานการณ์ 
Covid-19 จึงไม่สามารถ
ด้าเนินงานได้40 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวปากน ้าหลังสวน350,000         350,000       ส้านักปลัดเทศบาล ⁄ เน่ืองจากสถานการณ์ 
Covid-19 จึงไม่สามารถ
ด้าเนินงานได้รวม  3  โครงการ 470,000        470,000      

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 7 ด้านการเมือง การบริหาร

7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ไม่ได้
ด าเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ

41 โครงการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 20,000           14,729         ส้านักปลัดเทศบาล ⁄ เทศบาลสามารถประกาศใช้
แผนพัฒนาทันตามก้าหนดเวลา

42 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายได้ของเทศบาลต้าบล
ปากน ้าหลังสวน

23,000           8,810           กองคลัง ⁄ เพ่ิมประสิทธิภาพงาน
จัดเก้บรายได้ให้กับเทศบาล

43 โครงการจัดการเลือกตั ง
นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา
ท้องถ่ิน

         800,000 156,027       ส้านักปลัดเทศบาล ⁄ เทศบาลสามารถจัดการเลือก
นายกและสมาชิกได้ครบ

รวม  3  โครงการ 843,000        179,566      

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณอนุมัติ
 (บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สถานะการด าเนินงาน ผลสัมฤทธ์ิ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณอนุมัติ
 (บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สถานะการด าเนินงาน ผลสัมฤทธ์ิ



ปัญหา  อุปสรรค 

 ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  ประเทศไทยและเขตพื้นที่ของจังหวัดชุมพร ประสบปัญหาจากการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID – 19)  ซึ่งจังหวัดชุมพรต้องดำเนินการตามมาตรการการ
ป้องกันโรคระบาดดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง  ประกอบกับมีคำสั่งประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่องจังหวัด
ชุมพร  มีผลต่อการดำเนินโครงการ / กิจกรรมของเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวนที่มีลักษณะเป็นการรวมคนเป็น
จำนวนมาก หรือเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค  บางโครงการ / กิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้   
ทำให้ผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป้าหมายลดลง เทศบาลตำบลปากน้ำหลัง
สวนได้ดำเนินการเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  แก้ไข  โอน  เพิ่ม/ลด  งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณตาม
ระเบียบกฎหมายและหนังสือสั ่งการที ่เกี ่ยวข้อง  เพื ่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามสถานการณ์          
และสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน  ตามความ
เหมาะสม 

ข้อเสนอแนะ 

 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ใน
พื้นที่และยังมีสายพันธุ์ใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และมีความรุนแรงขึ้น  เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน จึงได้มีการ
เตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามมาตรการอยู่เสมอ  ในการกำหนด
ยุทธศาสตร์  การวางแผน  การดำเนินงาน  และการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  
พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สุงสุดและการดำเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า  โปร่งใส  เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตามความต้องการอย่างแท้จริง 

 ทั้งนี้  ภาคประชาชน  หน่วยงานรัฐ  ภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  สามารถให้ข้อเสนอแนะ         
ให ้คำปร ึกษา  แนะนำ  ต ่อผลการดำเน ินงานของ เทศบาลตำบลปากน ้ำหล ังสวน  ได ้ โดยตรงต่อ                 
ผู้บริหารเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน หรือให้ข้อมูลผ่านระบบเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน
www.paknamlangsuan.go.th  หรือติดต่อให้ข้อมูลได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน  630        
หมู ่ที ่ 3 ตำบลปากน้ำ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร 86150  หมายเลขโทรศัพท์  077-56-1061            
ในวันและเวลาราชการ 

 
 
 
 
 


