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ประกาศเทศบาลตําบลปากนํ้าหลังสวน 

เรือ่ง  การใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

เพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 1/2561 

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

ดวยเทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน ไดดําเนนิการจัดทําแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร้ังที ่1/2561 ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทาํแผนพฒันาของ

องคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ.2559 ขอ 22 เสร็จเรยีบรอยแลว 
 

จึงขอประกาศใชแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร้ังที ่1/2561 

ของเทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ ณ วนัที ่ 19   กมุภาพนัธ  พ.ศ. 2561  

       

        (ลงช่ือ)      วชัิย   อนันตเมฆ 

                                                                         (นายวชัิย   อนันตเมฆ)  

             นายกเทศมนตรตีาํบลปากน้าํหลงัสวน 
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ผ.01 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64)  เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2561 

เทศบาลตาํบลปากนํ้าหลงัสวน 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 2  การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศนจากฐานชุมชนสูนานาชาต ิ     
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัชุมพร  ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน   
   แนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภค และสาธารณูปการใหครอบคลุมทั้งพ้ืนที่    
     - แผนงานเคหะและชุมชน   

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ โครงการขยายเขต
ไฟฟาสาธารณะ  
ซอยเทศบาล 4/2   

เพื่อใหประชาชนใน 
เขตพื้นที่หมูที่ 3  ไดมี
ไฟฟาใชอยางทั่วถึง
ครบทกุครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟาให
ประชาชนไดมีไฟฟาใช
อยางทั่วถึงทุกครัวเรือน 
ในเขตพื้นที่หมูที่ 3 

200,000.- 
เทศบาล 

- - - ประชาชนไดมีไฟฟา 
ใชอยางทั่วถึงไมนอย
กวารอยละ 90  
ของครัวเรือนใน 
เขตพื้นที่ 

ประชาชนมีไฟฟา
ใชอยางทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองชาง 

  เนื่องจากโครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ซอย 4/2  ไมไดบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64)  ท้ังนี้  เทศบาลมีความจําเปนตองดําเนิน
โครงการดังกลาว  เพ่ือใหประชาชนใน เขตพ้ืนท่ีหมูท่ี 3  ไดมีไฟฟาใชอยางท่ัวถึงครบทุกครัวเรือน  

เหตุผลและความจําเปนในการเพ่ิมเติมแผนพัฒนา 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 2  การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศนจากฐานชุมชนสูนานาชาต ิ     
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัชุมพร  ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน   
   แนวทางการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การผังเมืองและการจราจร    
     - แผนงานเคหะและชุมชน   

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 โครงการกอสรางทอ
ระบายน้ําบริเวณหนา 
สภ.ปากน้ําหลังสวน – 
แมน้ําหลังสวนทาง  
ทิศใต  หมูที่ 3 

เพื่อปองกันและแกไข
ปญหาน้ําทวมขัง 
  

ทอระบายน้ํา ขนาด
กวาง  0.80  เมตร  
ยาว  580  เมตร  ตาม
แบบเทศบาลกําหนด 
 

- 2,000,000.- 
เทศบาล 

- - ครัวเรือนประชาชน
ไดรับความ
เดอืดรอนจาก 
น้ําทวมขังลดลง
มากกวา รอยละ  
90   

ปญหาน้ําทวมขัง 
ที่ที่กอใหเกิด 
ความเดอืดรอน 
แกประชาชน 
ลดลง 

กองชาง 

3 โครงการกอสรางทอ 
ระบายน้ําบริเวณถนน
เทศบาล 15/2  – 
ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 4002   
หมูที่ 3 

เพื่อปองกันและแกไข
ปญหาน้ําทวมขัง 
  

ทอระบายน้ํา ขนาด
กวาง  0.80  เมตร  
ยาว  530  เมตร  ตาม
แบบเทศบาลกําหนด 
 

2,000,000.- 
เทศบาล 

- - - ครัวเรือนประชาชน
ไดรับความ
เดอืดรอนจาก 
น้ําทวมขังลดลง
มากกวา รอยละ  
90   

ปญหาน้ําทวมขัง 
ที่ที่กอใหเกิด 
ความเดอืดรอน 
แกประชาชน 
ลดลง 

กองชาง 

  เนื่องจากโครงการกอสรางทอระบายน้ําขางตน ไมไดบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64)  ท้ังนี้  เทศบาลมีความจําเปนตองดําเนินโครงการ
ดังกลาว  เพ่ือเปนการปองกันและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน  

เหตุผลและความจําเปนในการเพ่ิมเติมแผนพัฒนา 
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ที่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4. โครงการปรับปรุงผวิ
จราจร ถนน ชพ.ถ.
19005 บานทุงลาง – 
บานบางสมบูรณ 
จุดเร่ิมตน  
47P516683E1099
359N 
จุดสิ้นสุด 
47P516174E1099
229N 
 

เพือ่ใหประชาชน 
สามารถสัญจรไดอยาง
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ถนนค.ส.ล./แอสฟลทติก 
คอนกรีต ขนาดกวาง 5 
เมตร ยาว 612 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือ 
พื้นที่ไมนอยกวา 3,060 
ตารางเมตร ตามแบบ
เทศบาลกําหนด 

1,155,200.- 
เทศบาล  

- - - ประชาชนสัญจรได
อยางสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย รอย
ละ 90 

ประชาชน 
สามารถสญัจรได
อยางสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

 

  เนื่องจากถนนสายบานทุงลาง – บานบางสมบูรณ เกิดการชํารุดของพ้ืนผิวจราจร เปนหลุมเปนบอ และมีฝุน ซ่ึงสรางความเดือดรอนใหประชาชนท่ีใชเสนทาง จึงมี
ความจําเปนตองปรับปรุงพ้ืนผิวจราจรถนนสายดังกลาว  โดยการใชจายเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสรางความเข็มแข็งใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 7272 ลงวันท่ี 22 ธันวาคม 2560 

เหตุผลและความจําเปนในการเพ่ิมเติมแผนพัฒนา 
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ที่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5. โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็
พรอมเข่ือนกันคลื่น 
พื้นที่หมูที่ 3จุดเร่ิมตน 
47 P 517531  E 
/1099963 N   
จุดสิ้นสุด 47 P 
517541  E     
/1099719 N 
 

เพือ่ใหประชาชน 
สามารถสัญจรไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัย และเปนการ
ปองกันน้ําทะเลในชวง
มรสุม 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกวาง   10 เมตร  
ยาว  500  เมตร  พรอม
เข่ือนกันคลื่น ตามแบบ
เทศบาลกําหนด  

- - - 10,000,000.- 
เทศบาล 

เงนิอุดหนนุ 

ประชาชนสัญจรได
อยางสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 
และปองกันน้ําทะเล
ในชวงมรสุมไดไม
นอยกวารอยละ  
70 

ประชาชน 
สามารถสญัจรได 
อยางสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 
และสามารถ
ปองกันน้ําทะเล
ในชวงมรสุมได 

กองชาง 

  เนื่องจากโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมเข่ือนกันคลื่น ไมไดบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64)  ท้ังนี้  เทศบาลมีความ
จําเปนตองดําเนินโครงการดังกลาว  เพ่ือใหประชาชนสามารถสัญจรไดอยางสะดวก รวดเร็วปลอดภัย และเปนการปองกันน้ําทะเลในชวงมรสุม  

เหตุผลและความจําเปนในการเพ่ิมเติมแผนพัฒนา 
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ที่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6. โครงการขยายเขต
ไฟฟาสาธารณะซอย
เทศบาล 15/1  
47P516576E,110
0200N จุดสิ้นสุด 
47P516622E,110
0710N 

เพือ่ใหประชาชน 
ในเขตพื้นหมูที่ 3 ไดมี
ไฟฟาใชอยางทั่วถึงครบ
ทกุครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟาให
ประชาชนไดมีไฟฟาใช
อยางทั่วถึงทุกครัวเรือน
ในเขตพื้นที่หมูที่ 3 

400,000.- 
เทศบาล 

(เงินอุดหนุน) 

- - - ประชาชนไดมีไฟฟาใช
อยางทั่วถึงไมนอยกวา
รอยละ90ของ
ครัวเรือน 

ประชาชนมีไฟฟาใช
อยางทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองชาง 

 

 เนื่องจากโครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะซอยเทศบาล 15/1 เปนถนนตัดใหม  เพ่ิงไดรับอุทิศจากเอกชน เม่ือเดือนตุลาคม 2560 จึงจําเปนตองขยายเขตไฟฟาใหท่ัวถึง  

เหตุผลและความจําเปนในการเพ่ิมเติมแผนพัฒนา 

โดยการใชจายเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสรางความเข็มแข็งใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 7272 ลงวันท่ี 22 ธันวาคม 2560 
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ที่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7. โครงการขุดเจาะบอ 
บาดาลในเขตเทศบาล 
ตําบลปากน้ําหลังสวน 
พื้นที่หมูที่ 5 
 

เพือ่ใหประชาชน 
ในพื้นที่ตําบลปากน้ํา 
หลังสวนมีน้ําสะอาด
สําหรับอุปโภคบริโภคมี
น้ําไวใชเพื่อการเกษตร
และเพื่อรองรับภัยแลง 

ขุดเจาะบอบาดาล ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 6 นิ้ว 
ขนาดความลึกไมนอยกวา 
132.00 เมตร หรือ
จนกวาจะไดน้ําที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานที่ใช
อุปโภคบริโภค โดยใชทอ
กรุบอน้ําพรอมกอสรางหอ
ถังสูงและโรงสูบน้ํา 

- 1,520,500.- 
(เงินอุดหนุน) 

- - ลดปญหาการขาดน้ํา
อุปโภค บริโภค และ
ภาคการเกษตรไดไม
นอยกวา รอยละ 
90 

ประชาชน 
มีน้ําสะอาดไว
สําหรับอุปโภค
บริโภคไวใชเพื่อ
การเกษตร และ
รองรับภัยแลง 

กองชาง 

  เนื่องจากโครงการขุดเจาะบอบาดาลในเขตเทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน ไมไดบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ท้ังนี้เทศบาลฯ มีความจําเปนตอง
ดําเนินการโครงการดังกลาว เพ่ือใหประชาชนมีน้ําสะอาดไวอุปโภคบริโภค ไวใชเพ่ือการเกษตรและเพ่ือรองรับภัยแลง  รวมท้ัง เพ่ือเปนการรองรับงบประมาณจากหนวยงานอ่ืนท่ีจะ
ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เหตุผลและความจําเปนในการเพ่ิมเติมแผนพัฒนา 
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ที่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8. โครงการกอสรางทอ
ระบายน้ํา สายหมูที่ 
4 (ถนนเทศบาล 17 
– ถนนทางหลวง
ชนบท 4012) 
จุดเร่ิมตน 47 P 
516064  E 
/1102155 N   
จุดสิ้นสดุที่1  47  P 
516690 E     
/1101622N 
จุดสิ้นสุดที2่  47  P 
516944 E     
/1101280 N 

เพื่อแกไขปญหาการ
ระบายน้ําและเปนการ
ปองกันปญหาน้ําทวม 
ขัง 

ทอระบายน้ํา ขนาด
เสนผาศูนยกลาง  0.80 
เมตร  ระยะทาง  3,500  
เมตร  ตามแบบเทศบาล
กําหนด 

- - - 14,000,000.- 
เทศบาล 

เงนิอุดหนนุ 

ปญหาเกิดจากน้ํา
ทวมขังลดลงไมนอย
กวารอยละ  80 

ปญหาการระบาย
น้ําและปญหาน้ํา
ทวมขังลดลง 

กองชาง 

  เนื่องจากโครงการกอสรางทอระบายน้ํา สายหมูท่ี 4 (ถนนเทศบาล 17 – ถนนทางหลวงชนบท 4012)  ไมไดบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป                     
(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64)  ท้ังนี้  เทศบาลมีความจําเปนตองดําเนินโครงการดังกลาว  เพ่ือแกไขปญหาการระบายน้ําและเปนการปองกันปญหาน้ําทวมขังในพ้ืนท่ีหมูท่ี 4 

เหตุผลและความจําเปนในการเพ่ิมเติมแผนพัฒนา 
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ที่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9. โครงการขยายเขต
ประปาถนนปริญญา 
หมูที่ 3 จุดเร่ิมตน  
47E517198E 
      1099606N 
จุดสิ้นสุด 
47P517390E 
      1099592N 

เพื่อใหประปาชนมีน้ํา
สะอาดใช สําหรับ
อุปโภคบริโภคอยาง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

ขยายเขตประปาให
ประชาชนในเขตพื้นที่ไดมี
น้ําสะอาดใชสําหรับ
อุปโภคบริโภคทั่วถึงทุก
ครัวเรือน (ตามแบบ
ประปากําหนด) 

300,000.- 
เทศบาล 

- - - ประชาชนได
น้ําประปาใชอยาง
ทั่วถึงไมนอยกวา
รอยละ 90 ของ
ครัวเรือนในเขต
พื้นที่ 

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดใชสําหรับ
อุปโภคบริโภค
อยางทั่วถึงทุก
ครัวเรือน  

กองชาง 

 

เหตุผลและความจําเปนในการเพ่ิมเติมแผนพัฒนา
เนื่องจากประชาชนท่ีอาศัยบริเวณดังกลาว ขาดแคลนน้ําประปาในการอุปโภคบริโภค และโครงการดังกลาวไมไดปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 -

2564) จึงขอเพ่ิมโครงการดังกลาวเพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน  โดยการใชจายเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล
ในการสรางความเข็มแข็งใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 7272 ลงวันท่ี 22 ธันวาคม 2560 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 2  การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศนจากฐานชุมชนสูนานาชาต ิ     
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัชุมพร  ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน   
   แนวทางการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การผังเมืองและการจราจร    
     - แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10. โครงการติดตั้งปาย
จราจร  
 

เพื่อจัดระเบียบการ
สัญจรบนทองถนนให
เกิดความสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย  

ปายบังคับ ปายเตือน
จราจรในเขตชุมชนตาม
ความจําเปน เชน ปาย
หามเขา ปายหามจอดรถ 
เปนตน  (ตามแบบ
มาตรฐาน) 

50,000.- 
เทศบาล 

- - - การจราจรบนทอง
ถนนในเขตชุมชนมี
ความคลองตัวมาก
ข้ึน รอยละ 80 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

Uเหตุผลและความจําเปนในการเพ่ิมเติมแผนพัฒนา  

  เนือ่งจาก โครงการติดตั้งปายจราจร ไมไดบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64)  ท้ังนี้  เทศบาลมีความจําเปนตองดําเนินโครงการดังกลาว 
เนื่องจากในชวงเวลาเรงดวนการจราจรคอนขางติดขัด  จึงจําเปนจะตองมีการจัดระเบียบใหผูใชรถ ใชถนน ปฏิบัติตามกฎโดยใชปายจราจรเปนสัญลักษณ เพื่อลดอุบัติเหตุบนทองถนน  
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ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 3  การสรางและพัฒนาคนคุณภาพ สังคมนาอยูสูคุณภาพชีวิตที่ดีดวยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัชุมพร  ยุทธศาสตรที่ 2  ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
6. ยุทธศาสตรดานสังคม และการสงเสริมคุณภาพชีวิต   
   แนวทางการพัฒนากีฬาและกิจกรรมนันทนาการ    
     - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11. โครงการกอสราง
สนามฟุตบอล
ชายหาด หมูที่ 3 
47 P 517431 E  
/1100024N 

เพื่อใหปากน้ําหลังสวน 
มีสนามฟุตบอล 
ชายหาดที่ไดมาตรฐาน 
และมศีกัยภาพในการ
จดัการแขงขันในระดบั
ตาง ๆ ได 

สนามฟุตบอลชายหาด
มาตรฐาน ขนาดกวาง 
28 เมตร  ยาว 37 
เมตร  ตามมาตรฐาน 
กกท. 

- 800,000.- 
เทศบาล 

- - ประชาชนที่ใช
บริการ รอยละ  90 
มีความพึงพอใจ 

ปากน้ําหลังสวนมี
สนามฟุตบอล
ชายหาดที่ได
มาตรฐาน และมี
ศักยภาพในการ
จดัการแขงขันใน
ระดับตาง ๆ ได 

กอง
การศึกษา 

  เนื่องจากกีฬาฟุตบอลชายหาด เปนกีฬาท่ีประชาชนในพ้ืนท่ีปากน้ําหลังสวนและพ้ืนท่ีใกลเคียงใหความสนใจ  และจะมีทีมเขารวมการแขงขันเปนจํานวนมากตลอด
ระยะเวลาหลายปท่ีผานมา ซ่ึงการมีสนามฟุตบอลชายหาดท่ีไดมาตรฐานจะเปนการยกระดับการแขงขันกีฬาของทองถ่ิน  จึงจําเปนตองบรรจุ โครงการกอสรางสนามฟุตบอลชายหาด 
เพ่ิมเติมไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน  4  ป   เพ่ือใหมีสนามฟุตบอล ชายหาดท่ีไดมาตรฐาน และมีศักยภาพในการจัดการแขงขันในระดับตาง ๆ ได                    

เหตุผลและความจําเปนในการเพ่ิมเติมแผนพัฒนา 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 3  การสรางและพัฒนาคนคุณภาพ สังคมนาอยูสูคุณภาพชีวิตที่ดีดวยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัชุมพร  ยุทธศาสตรที่ 2  ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
3. ยุทธศาสตรดานสังคม และการสงเสริมคุณภาพชีวิต   
   แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาสเด็กและเยาวชน ใหครอบคลุมทั้งพ้ืนที่    
     - แผนงานสังคมสงเคราะห   

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

12. โครงการกอสราง
อาคารศูนยบริการ 
คนพิการทั่วไป 
เทศบาลตําบลปากน้ํา
หลังสวน   
47P517088E/109
9661N 

เพื่อใชเปนสถานที่
ใหบริการและให 
ความชวยเหลือ 
คนพกิารที่มีความ
สะดวกและเหมาะสม   
  

อาคารศูนยบริการ 
คนพิการทั่วไป  จํานวน
1 หลัง  พื้นที่ไมนอย
กวา  20  ตารางเมตร 
ตามแบบเทศบาล
กําหนด 
 

500,000.- 
เทศบาล 

- - - ผูพิการไดรับความ
สะดวกดานสถานที่
เมื่อเขารับบริการ 
รอยละ  100 

เทศบาลฯ มีสถานที่
ใหบริการและให 
ความชวยเหลอืคน
พกิารทีส่ะดวกและ
เหมาะสม 

สํานัก 
ปลัดเทศบาล 

 

  เนื่องจากโครงการกอสรางอาคารศูนยบริการคนพิการท่ัวไปเทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน ไมไดบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64)  ท้ังนี้  
เทศบาลมีความจําเปนตองดําเนินโครงการดังกลาว  เพ่ือใชเปนสถานท่ีใหบริการและใหความชวยเหลือคนพิการ โดยสอดคลองตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต      
คนพิการแหงชาติ พ.ศ. 2550 และ ท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556  

เหตุผลและความจําเปนในการเพ่ิมเติมแผนพัฒนา 

 
 
 
 
 



- 12 – 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 3  การสรางและพัฒนาคนคุณภาพ สังคมนาอยูสูคุณภาพชีวิตที่ดีดวยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัชุมพร  ยุทธศาสตรที่ 2  ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
5. ดานการสาธารณสขุ การจดัการสิง่แวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ   
   แนวทางการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน แหลงพักผอนหยอนใจ สวนสาธารณะและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในชุมชน    
     - แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาด
วา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13. โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศนชายทะเลปากน้ํา
หลังสวน 

เพื่อใหประชาชนใน
ทองถ่ินไดมีสถานที่
พักผอนและออกกําลัง
กาย นักทองเที่ยวรูจัก
ปากน้ําหลังสวนมากข้ึน 
 

-กอสรางอาคารเพื่อจัด
กิจกรรมตางๆ 
-กอสรางศาลาชม
ทิวทัศนชายทะเล
ปากน้ําหลังสวน 
-จัดสวนหยอมเพื่อเปน
ที่พักผอนหยอนใจ 
-จัดสถานที่สําหรับ
ออกกําลงักาย 
 

- 
 

27,835,000.- 
เงนิอุดหนนุ 

27,835,000.- 
เงนิอุดหนนุ 

27,835,000.- 
เงนิอุดหนนุ 

ประชาชน 
และนักทอง 
เที่ยวทั่วไปมา
ใชบริการรอย
ละ 80 

ประชาชนและ
นักทองเที่ยว
ทั่วไปมีบริเวณที่
พักผอน
ชายทะเลที่
สวยงามมี
สุขภาพที่ดี 

กองชาง 

 

 เนื่องจากโครงการปรับปรุงภูมิทัศนชายทะเลปากน้ําหลังสวนนี้ ทางกองชางไดประสานดานงบประมาณไวกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ซ่ึงคาดวาจะไดรับสนับสนุนงบประมาณ
ในป 2562 จึงขอเพ่ิมไวในแผนเพ่ือใหเปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจ และสวนสุขภาพ/สถานท่ีออกกําลังกาย  

เหตุผลและความจําเปนในการเพ่ิมเติมแผนพัฒนา 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 3  การสรางและพัฒนาคนคุณภาพ สังคมนาอยูสูคุณภาพชีวิตที่ดีดวยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัชุมพร  ยุทธศาสตรที่ 2  ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
5. ดานการสาธารณสขุ การจดัการสิง่แวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ   
   แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณสขุมลูฐานของชุมชน สงเสริมสขุภาพและการปองกนัโรคตางๆแกประชาชน    
     - แผนงานสาธารณสขุ 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

14. โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศนและจัดระเบียบ
พื้นที่สาธารณะในเขต
เทศบาล 

เพื่อใหเกิดภูมิทัศนที่
สวยงามสบายตา   
รวมถึงเปนการสราง
ความเปนระเบียบ
เรียบรอยใหบานเมือง 

-งานรักษาความสะอาด เก็บ
กวาดขยะ กําจัดวัชพืช 
-งานปรับภูมิทัศน ปลูกไม
ประดับบริเวณริมทาง งาน
ดูแลรักษาตนไม 
-งานร้ือถอนสิ่งปลูกสรางที่
กีดขวางรุกล้ําที่/ทาง
สาธารณะ 
-ประชาสัมพันธโครงการ 
-งานอ่ืนๆที่เก่ียวของ 

50,000.- 
เทศบาล 

- - - ผูใชถนนและทาง
เทาเกิดความสะดวก
ปลอดภัยข้ึน รอยละ 
80 

เกิดภูมิทัศนที่
สวยงาม สบายตา 
และบานเมืองเกิด
ความเปนระเบียบ 
เรียบรอย 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม 

 

   เนื่องจากโครงการปรับปรุงภูมิทัศนและจัดระเบียบพ้ืนท่ีสาธารณะในเขตเทศบาล ไมไดบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ท้ังนี้ เทศบาลมี
ความจําเปนตองดําเนินโครงการดังกลาว เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง โดยสอดคลองตามนโยบายรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)  

เหตุผลและความจําเปนในการเพ่ิมเติมแผนพัฒนา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64)  เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2561 

สาํหรบัอดุหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 
                                                           เทศบาลตาํบลปากนํ้าหลงัสวน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี 3  การสรางและพัฒนาคนคุณภาพ สังคมนาอยูสูคุณภาพชีวิตท่ีดีดวยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดชุมพร  ยุทธศาสตรท่ี 2  ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
5. ดานการสาธารณสุข การจัดการส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ   
 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐานของชุมชน สงเสริมสุขภาพและการปองกันโรคตางๆแกประชาชน     
     - แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. โครงการพระราชดาํริดาน
สาธารณสขุ 

-เพื่อปญหาดาน
สาธารณสุขไดรับการ
แกไขตามบริบทของ
แตละพื้นที ่

อุดหนุนงบประมาณใหแก 
หมูบาน/ชุมชนๆละ
20,000 บาท เพื่อจัดทํา
โครงการตามพระราชดาํริ 
อยางนอย 3 โครงการ 

120,000 
เงนิอุดหนนุ 

- - - ปญหาดาน
สาธารณสขุไดรบั
การแกไข ประชาชน
มีสุขภาพดีข้ึน 

เปนชุมชนสุขภาวะ
อยางยั่งยืน 

กอง
สาธารณสุข 

และ
สิ่งแวดลอม 

  เพ่ือใหเปนไปตามหนังสืออําเภอหลังสวน ดวนท่ีสุด ท่ี ชพ 0023.13/3459 ลงวันท่ี 22 พฤศจกิายน 2560 เรื่องการโอนจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561  ฯลฯ  

เหตุผลและความจําเปนในการเพ่ิมเติมแผนพัฒนา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64)  เปลีย่นแปลง ครั้งท่ี 1/2561 

สาํหรบัอดุหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 
เทศบาลตาํบลปากนํ้าหลงัสวน 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 1  การเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจดวยผลผลิต และการพัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรและทุนทางปญญา      
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัชุมพร  ยุทธศาสตรที่ 4  ยุทธศาสตรการพัฒนาการวางแผน การสงเสริมการลงทุน  
  พาณิชยกรรม และการทองเทีย่ว 
6. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว   
 6.2  แนวทางการพัฒนาศักยภาพดานการทองเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน พาณิชยกรรมและการลงทุน 
     - แผนงานบริหารทั่วไป 
โครงการเดิม

ที่ 

  (หนา 204)  

โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. โครงการสงเสริม
การทองเที่ยว
ปากน้ําหลังสวน 
(เสนอโดยหมูบาน
บางสมบูรณ) 

เพื่อประชาสัมพันธและ
สงเสริมการทองเที่ยว
ปากน้ําหลังสวนและเปน
กิจกรรมหนึง่ในการ
สงเสริมการทองเที่ยว
จังหวัดชุมพร 

สนับสนุนงบประมาณแก
หนวยงาน องคกรตางๆ 

10,000.- 
เทศบาล 

เงนิอุดหนนุ 

10,000.- 
เทศบาล 

เงนิอุดหนนุ 

10,000.- 
เทศบาล 

เงนิอุดหนนุ 

10,000.- 
เทศบาล 

เงนิอุดหนนุ 

ประชาชนใน
ทองถ่ินมีรายได
เพิ่มข้ึน ไมนอย
กวารอยละ 80 
จากผูเขารวมกิจ 
กรรม 

ปากน้ําหลังสวนเปน
ที่รูจักของ
นักทองเที่ยวมาก
ยิ่งข้ึน 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 
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โครงการที่เปลี่ยนแปลงแลว
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 3  การสรางและพัฒนาคนคุณภาพ สังคมนาอยูสูคุณภาพชีวิตที่ดีดวยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

                                                                                                                                             

- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัชุมพร  ยุทธศาสตรที่ 2  ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
3. ยุทธศาสตรดานสังคม และการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต   
    แนวทางการพัฒนากีฬาและกิจกรรมนันทนาการ 
     - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. โครงการจดังานวิง่
แหวกทะเลสูเกาะ
พิทักษ หลังสวนมินิ
มาราธอน  

เพื่อประชาสัมพันธ
และสงเสริมการ
ทองเที่ยวปากน้ําหลัง
สวนและเปนกิจกรรม
หนึง่ในการสงเสริม
การทองเที่ยวจังหวัด
ชุมพร 

อุดหนุนงบประมาณใหแก
ทีท่าํการปกครองอําเภอ
หลังสวน 

100,000 
เทศบาล 

100,000 
เทศบาล 

100,000 
เทศบาล 

100,000 
เทศบาล 

ประชาชนในทองถิ่น
มีรายไดเพิ่มข้ึน ไม
นอยกวารอยละ 80 
จากผูเขารวมกิจ 
กรรม 

ปากน้ําหลังสวน
เปนที่รูจักของ
นักทองเที่ยวมาก
ยิ่งข้ึน 

สํานัก 
ปลัดเทศบาล 

เหตุผลและความจําเปนในการเปล่ียนแปลงแผนพัฒนา  

  เนื่องจาก เทศบาลฯ มีความประสงคจะเปลี่ยนแปลงโครงการขางตน  เพื่อใหเกิดความชัดเจน รวมทั้งเปนการปรับเนื้อหาใหเปนไปตามรูปแบบของแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป และ
สามารถนําไปใชไดอยางเหมาะสม 
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ผ.08 

บัญชีครุภัณฑ 
 แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64)  เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2561 

เทศบาลตาํบลปากนํ้าหลงัสวน 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่มา 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํารวจ เพือ่ใชในการ
ปฏิบัติงานใหเปนไป
ดวยความเรียบรอย  

กลองระดับ ขนาดกําลังขยาย  
24  เทา  จํานวน  1  ชุด 

24,000.- 
เทศบาล 

- - - กองชาง 

2 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน 
งานครัว 

เพื่อใชในการตัดแตง
หญาในพื้นที่สาธารณะ
ในเขตเทศบาลใหเปน
ระเบยีบเรียบรอย 
สวยงาม 

เคร่ืองตัดหญา แบบขอออน 
จํานวน  2  เคร่ือง 

22,000.- 
เทศบาล 

- - - กองชาง 

3 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ 

เพือ่ใชในการ
ปฏิบัติงานใหเปนไป
ดวยความเรียบรอย  

เคร่ืองบันทึกเสียงดิจิตอล 
จํานวน 1 เคร่ือง 

5,000.- 
เทศบาล 

- - - สํานัก
ปลัดเทศบาล 

4 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑอ่ืน เพื่อใหประชาชน มี
อุปกรณออกกําลงักาย
ที่เหมาะสม  เปนการ
เสริมสรางสุขภาพ
พลานามัยที่แข็งแรง 

เคร่ืองออกกําลงักายกลางแจง
ตามแบบการกีฬาฯ  จํานวน  
13  ชุดสําหรับติดตั้งในพื้นที่
หมูที่ 1 

450,000.- 
เทศบาล 

 - - กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่มา 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํารวจ เพือ่ใชในการ
ปฏิบัติงานใหเปนไป
ดวยความเรียบรอย  

เทปสายไฟวัดระยะ  ขนาด  
50  เมตร  จํานวน  1  มวน 

- 10,000.- 
เทศบาล 

- - กองชาง 

6 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง 

เพื่อใหบริการจัดเก็บ
มูลฝอยจากบานเรือน 
สถานประกอบการ 
และชุมชน 

รถยนตบรรทกุขยะแบบอัด
ทาย ตัวรถชนิด 6 ลอ  
เคร่ืองยนตดีเซล 4 สูบ 4 
จังหวะ มีกําลังเคร่ืองยนต
สูงสุดไมต่ํากวา 150 แรงมา 
ตูบรรทุกมูลฝอยมีขนาดความ
จุไมนอยกวา 6 ลูกบาศกเมตร 
จํานวน  1  คัน 

2,200,000.- 
เทศบาล 

 - - กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม 

7 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพือ่ใชในการ
ปฏิบัติงานใหเปนไป
ดวยความเรียบรอย  

เคร่ืองคอมพิวเตอร  สําหรับ
งานสํานักงาน (ตามมาตรฐาน
กระทรวง ICT กําหนด)  
จํานวน  1  ชุด 

16,000.- 
เทศบาล 

 - - กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม 

8 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพือ่ใชในการ
ปฏิบัติงานใหเปนไป
ดวยความเรียบรอย  

เคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด 
800 VA  (ตามมาตรฐาน
กระทรวง ICT กําหนด)  
จํานวน  1  ชุด 

2,800.- 
เทศบาล 

 - - กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่มา 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพือ่ใชในการ
ปฏิบัติงานใหเปนไป
ดวยความเรียบรอย  

เคร่ืองพิมพแบบฉีดหมึกพรอม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ  (ตาม
มาตรฐานกระทรวง ICT 
กําหนด)  จํานวน  1  ชุด 

4,300.- 
เทศบาล 

 - - กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม 

10 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพือ่ใชในการ
ปฏิบัติงานใหเปนไป
ดวยความเรียบรอย  

เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอรหรือ
ชนิด LED ขาวดําสําหรับ
กระดาษขนาด A3  (ตาม
มาตรฐานกระทรวง ICT 
กําหนด)  จํานวน   1  เคร่ือง 

- - 53,000.- 
เทศบาล 

- กองชาง 

11 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพือ่ใชในการ
ปฏิบัติงานใหเปนไป
ดวยความเรียบรอย  

เคร่ืองคอมพิวเตอร  สําหรับ
งานสํานักงาน (ตามมาตรฐาน
กระทรวง ICT กําหนด)  
จํานวน  1  ชุด 

- - 16,000.- 
เทศบาล 

- สํานัก
ปลัดเทศบาล 

12 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพือ่ใชในการ
ปฏิบัติงานใหเปนไป
ดวยความเรียบรอย  

เคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด 
800 VA  (ตามมาตรฐาน
กระทรวง ICT กําหนด)  
จํานวน  1  ชุด 

- - 2,800.- 
เทศบาล 

- สํานัก
ปลัดเทศบาล 

13 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพือ่ใชในการ
ปฏิบัติงานใหเปนไป
ดวยความเรียบรอย  

เคร่ืองพิมพแบบฉีดหมึกพรอม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ  (ตาม
มาตรฐานกระทรวง ICT 
กําหนด)  จํานวน  1  ชุด 

- - 4,300.- 
เทศบาล 

- สํานัก
ปลัดเทศบาล 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่มา 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

14 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑอ่ืน เพื่อติดตั้งภายในศูนย
พัฒนา  เด็กเล็ก
เทศบาลตําบลปากน้ํา
หลังสวน 

เคร่ืองเลนสนามกลางแจง 
ที่มีคุณภาพ  จํานวน 1  ชุด  

500,000.- 
เทศบาล 

- - - กอง
การศึกษา 

15 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ 

เพื่อติดตั้งภายใน
อาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลปากน้ํา
หลังสวน ทั้ง 3 ชั้น 

กลองโทรทัศนวงจรปด  ชนิด
เครือขาย แบบมุมมองคงที่ 
สําหรับติดตั้งภายในอาคาร 
แบบที่ 3  (ตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ของระบบกลองโทรทศัน 
วงจรปด กระทรวง ICT)  
จํานวน  3  ชุด 

- - 105,000.- 
เทศบาล 

- สํานัก
ปลัดเทศบาล 

 
 เหตุผลและความจําเปนในการเพ่ิมเติมแผนพัฒนา 
  เนื่องจากเทศบาลฯ ไมไดบรรจุรายการครุภัณฑขางตนไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64)  ท้ังนี้  เทศบาลฯ มีความจําเปนตองดําเนินจัดหาครุภัณฑ
ดังกลาว  เพ่ือใชในการปฏิบัติงานและใหบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ตอบสนองตอปญหาความตองการของประชาชนไดอยางทันทวงที  
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ผ.01 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64)  เปลีย่นแปลง ครั้งท่ี 1/2561 

เทศบาลตาํบลปากนํ้าหลงัสวน 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 2  การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศนจากฐานชุมชนสูนานาชาต ิ     
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัชุมพร  ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน   
   แนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภค และสาธารณูปการใหครอบคลุมทั้งพ้ืนที่    
     - แผนงานเคหะและชุมชน   
โครงการเดิม  (หนา 125) 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ โครงการขยายเขตไฟฟา
หลังศูนยหมูบานหนอง
ไทร หมูที่ 5 (เสนอโดย
หมูบานหนองไทร)         
(หมูบานมั่นคง)
จุดเร่ิมตน 47  
P515280 E / 
1101282N 

เพื่อใหประชาชนใน 
เขตพื้นที่หมูที่ 5  ไดมี
ไฟฟาใชอยางทั่วถึง
ครบทกุครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟาให
ประชาชนไดมีไฟฟาใช
อยางทั่วถึงทุกครัวเรือน 
ในเขตพื้นที่หมูที่ 5 

- 3,000,000.- 
เทศบาล 

- - ประชาชนไดมีไฟฟา
ใชอยางทั่วถึงไมนอย
กวารอยละ 90  
ของครัวเรือนใน 
เขตพื้นที่ 

ประชาชนมีไฟฟา
ใชอยางทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองชาง 
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โครงการที่เปลี่ยนแปลงแลว 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ โครงการขยายเขต
ไฟฟาหลังศูนยหมูบาน
หนองไทร หมูที่ 5 
(เสนอโดยหมูบาน
หนองไทร)  
(หมูบานมั่นคง) 
จุดเร่ิมตน 
47P51528 E  
1101282N 
จุดสิ้นสุด 47P 
515194E 
1101282N 

เพื่อใหประชาชนใน 
เขตพื้นที่หมูที่ 5  ไดมี
ไฟฟาใชอยางทั่วถึง
ครบทกุครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟาให
ประชาชนไดมีไฟฟาใช
อยางทั่วถึงทุกครัวเรือน 
ในเขตพื้นที่หมูที่ 5 

1,000,000.- 
เทศบาล 

- - - ประชาชนไดมีไฟฟา
ใชอยางทั่วถึงไมนอย
กวารอยละ 90  
ของครัวเรือนใน 
เขตพื้นที่ 

ประชาชนมีไฟฟา
ใชอยางทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองชาง 

เหตุผลและความจําเปนในการเปล่ียนแปลงแผนพัฒนา  

  เนื่องจากมีหมูบาน/ชุมชนเกิดข้ึนใหม  จึงจําเปนตองจัดใหมีระบบสาธารณูปโภครองรับประชาชนในพื้นที่   เทศบาลฯ จึงจําเปนตองเปลี่ยนแปลงปที่จะดําเนินโครงการขยายเขต
ไฟฟาหลังศูนยหมูบานหนองไทร หมูที่ 5    เพื่อรองรับความตองการของประชาชนในเขตพื้นที่ดังกลาว   
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โครงการเดิม  (หนา 125) 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาด
วา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 โครงการขยายเขตประปาหลงั
ศูนยหมูบานหนองไทร หมูที่ 
5 (เสนอโดยหมูบานหนอง
ไทร) (หมูบานมั่นคง) 
จุดเร่ิมตน47 P515280 E  
1101282N  
จุดสิ้นสุด47P515194E 
1101282N 
 

เพื่อใหประชาชนมี
น้ําสะอาดใช
สําหรับอุปโภค
บริโภคอยางทั่วถึง
ทกุครัวเรือน 

ขยายเขตประปาให
ประชาชนในเขตพื้นที่ได 
มีน้ําสะอาดใชสําหรับ
อุปโภคบริโภคทั่วถึงทุก
ครัวเรือน   
(ตามแบบประปาฯ
กําหนด) 

- 1,000,000.- 
เทศบาล 

- - ประชาชนไดมี
น้ําประปาใชอยาง
ทั่วถึงไมนอยกวา
รอยละ 90 ของ
ครัวเรือนในเขต
พื้นที่ 

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดใชสําหรับ
อุปโภคบริโภค
อยางทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองชาง 

 
โครงการที่เปลี่ยนแปลงแลว 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 โครงการขยายเขตประปาหลงั
ศูนยหมูบานหนองไทร หมูที่ 
5 (เสนอโดยหมูบานหนอง
ไทร) (หมูบานมั่นคง) 
จุดเร่ิมตน47 P515280E 
1101282N จุดสิ้นสุด 
47P515194E 
1101282N 

เพื่อใหประชาชนมี
น้ําสะอาดใชสําหรับ
อุปโภคบริโภคอยาง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

ขยายเขตประปาให
ประชาชนในเขตพื้นที่ได 
มีน้ําสะอาดใชสําหรับ
อุปโภคบริโภคทั่วถึงทุก
ครัวเรือน (ตามแบบ
ประปาฯ กําหนด) 

500,000.- 
เทศบาล 

- - - ประชาชนไดมี
น้ําประปาใชอยาง
ทั่วถึงไมนอยกวา
รอยละ 90 ของ
ครัวเรือนในเขต
พื้นที่ 

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดใชสําหรับ
อุปโภคบริโภค
อยางทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองชาง 
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เหตุผลและความจําเปนในการเปล่ียนแปลงแผนพัฒนา  

  เนื่องจากมีหมูบาน/ชุมชนเกิดข้ึนใหม  จึงจําเปนตองจัดใหมีระบบสาธารณูปโภครองรับประชาชนในพื้นที่   เทศบาลฯ จึงจําเปนตองเปลี่ยนแปลงปที่จะดําเนินโครงการขยายเขต
ประปาหลังศูนยหมูบานหนองไทร หมูที่ 5    เพื่อรองรับความตองการของประชาชนในเขตพื้นที่ดังกลาว   
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ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 2  การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศนจากฐานชุมชนสูนานาชาต ิ     
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัชุมพร  ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน   
   แนวทางการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การผังเมืองและการจราจร    
     - แผนงานเคหะและชุมชน   
โครงการเดิม  (หนา 130)  

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการตเีสนจราจร
ในเขตเทศบาล (เสนอ
โดยหมูบานบาง
สมบูรณ) 

เพื่อชวยลดอุบัติเหตุ 
บนทองถนน เพื่อแบง
ชองทางการเดนิรถ 
และเพื่อเตือนใหผูขับข่ี
ปฏิบัติตามเสนจราจร 

ตเีสนจราจรในเขต
เทศบาลถนนทุกสาย  
รวมพื้นที่ 1,500 ตร.ม. 
(ตามแบบกรมทางหลวง) 

- - - 450,000.- 
เทศบาล 

เงนิอุดหนนุ 

ประชาชนสัญจร
เสนทางนี้สะดวก 
และปลอดภัย ลด
อุบัติเหตุไดไมนอย
กวารอยละ 90  
ของจํานวนผูใชรถ 
ใชถนน 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัย
และผูขับข่ีปฏิบัติ
ตามเสนจราจร 

กองชาง 
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โครงการที่เปลี่ยนแปลงแลว 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการตเีสนจราจร
ในเขตเทศบาล  
(เสนอโดยหมูบาน 
บางสมบูรณ) 

เพื่อแบงชองทางการ
เดินรถใหมีความ 
ชัดเจน ซึ่งเปนการชวย
ลดอุบัติเหตุบน 
ทองถนน  

ตีเสนจราจรบนถนน    
ทุกสายในเขตเทศบาล  
 (ตามแบบกรมทางหลวง) 

450,000.- 
เทศบาล 

- - - อุบัติเหตุที่เกิดจาก
ถนนไมมีเสนแบง
ชองทางการเดินรถ
ลดลง รอยละ 90 

ถนนมีชองทาง 
การเดนิรถที่
ชัดเจน ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองชาง 

เหตุผลและความจําเปนในการเปล่ียนแปลงแผนพัฒนา  

  เนื่องจาก เทศบาลฯ มีความประสงคจะเลื่อนระยะเวลาการดําเนินโครงการตีเสนจราจรในเขตเทศบาลใหเร็วข้ึน จากเดิมที่กําหนดําเนินการไวในป 2564   มาเปนดําเนินการในป  
2561   เพื่อสรางความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรบนทองถนนใหแกประชาชน 
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โครงการเดิม  (หนา 131)  

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการกอสรางถนน     
ค.ส.ล./แอสฟลทติก 
คอนกรีตพรอมติดตั้ง
ไฟฟาสองสวางหลัง
โรงเรียนวัดสวางมนัส 
(เสนอโดยหมูบานบาง
สมบูรณ)  จุดเร่ิมตน 
47P516700E 
1099601N 
จุดสิ้นสุด  
47 516700E 
1099601N 

เพื่อใหประชาชนได
สัญจรเสนทางนี้ดวย
ความปลอดภัย สะดวก 
และรวดเร็ว 

กอสรางถนน ค.ส.ล./ 
แอสฟลทติกคอนกรีต 
เหล็ก กวาง 5.00 ม.  
ยาว 300 ม. หนา 0.15 
ม. หรือหนา 0.05 ม. 
ติดตั้งทอระบายน้ําแบบ 
มีบอและติดตั้งระบบ
ไฟฟาสองสวาง (ตาม 
แบบเทศบาลกําหนด) 

- - 900,000.- 
เงนิอุดหนนุ 

- ประชาชนสัญจร
เสนทางนี้ปลอดภัย 
สะดวก รวดเร็ว
เพิ่มข้ึน ไมนอยกวา
รอยละ 90 

ประชาชนมีถนน 
ที่ปลอดฝุนใชและ
สัญจร เสนทางนี้
ไดปลอดภัย 
สะดวกและ
รวดเร็ว 

กองชาง 
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โครงการที่เปลี่ยนแปลงแลว 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการกอสรางถนน     
ค.ส.ล./แอสฟลทติก 
คอนกรีตพรอมติดตั้ง
ไฟฟาสองสวาง สาย
หลังโรงเรียนวัดสวาง
มนัส (เสนอโดย
หมูบานบางสมบูรณ)  
จุดเร่ิมตน 47  
P516700 E 
1099601N 
จุดสิ้นสุด 47  
P516700E 
1099601N 

เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยในการสญัจร 

ถนน ค.ส.ล./แอสฟลท 
ตกิคอนกรีต  กวาง  
5.00 ม. ยาว  300  ม. 
หนา  0.15  ม. หรือ 
หนา 0.05 ม. และ     
ทอระบายน้ําแบบมี     
บอพัก พรอมติดตั้งระบบ
ไฟฟาสองสวาง  ตาม 
แบบเทศบาลกําหนด 

- 900,000.- 
เทศบาล 

- - ประชาชนสัญจร 
ดวยความสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย เพิ่มข้ึน 
ไมนอยกวารอยละ 
90 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก 
รวดเร็วปลอดภัย
ในการสญัจร 

กองชาง 

เหตุผลและความจําเปนในการเปล่ียนแปลงแผนพัฒนา  

  เนื่องจาก เทศบาลฯ มีความประสงคจะเลื่อนระยะเวลาการดําเนินโครงการกอสรางถนน ค.ส.ล./แอสฟลทติก คอนกรีตพรอมติดตั้งไฟฟาสองสวาง สายหลังโรงเรียนวัดสวางมนัส
ใหเร็วข้ึน จากเดิมที่กําหนดําเนินการไวในป 2563   มาเปนดําเนินการในป  2562   เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วปลอดภัยในการสัญจร 
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โครงการเดิม  (หนา 132)  

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการกอสรางถนน     
คอนกรีตเสริมเหลก็ 
หลังศูนยหมูบาน 
หนองไทร หมูที่ 5 
พรอมทอระบายน้ํา 
จุดเร่ิมตน 
47P515280 E 
1101282N 
จุดสิ้นสุด  
47 P 515194 E 
1101298N 

เพื่อใหประชาชนได
สัญจรเสนทางนี้ดวย
ความปลอดภัย สะดวก 
และรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กวาง  5.00 
ม. ยาว 500 ม. หนา 
0.15 ม. พรอมทอ 
ระบายน้ําแบบมีบอพัก  
(ตามแบบเทศบาล
กําหนด) 

2,500,000.- 
(เงนิอุดหนนุ) 

- - - ประชาชนมีความ  
พงึพอใจในการ 
สัญจรเสนทางนี้ 
ปลอดภัย สะดวก 
รวดเร็วเพิ่มข้ึนไม
นอยกวารอยละ 90 

ประชาชนมีถนน 
ที่ปลอดฝุนใชและ
สัญจร เสนทางนี้
ไดปลอดภัย 
สะดวกและ
รวดเร็ว 

กองชาง 
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โครงการที่เปลี่ยนแปลงแลว 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการกอสรางถนน     
ค.ส.ล./แอสฟลทติก 
คอนกรีต พรอมติดตั้ง
ไฟฟาสองสวาง สาย
หลังศูนยหมูบาน 
หนองไทร หมูที่ 5  
(หมูบานมั่งคง) 
จุดเร่ิมตน  
47 P515280 E 
1101282N 
จุดสิ้นสุด  47 P 
515194 E  
1101298N 

เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยในการสญัจร 

ถนน ค.ส.ล./แอสฟลทติก 
คอนกรีต  กวาง 5.00 ม.  
ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม.
หรือหนา 0.05 ม. พรอมทอ 
ระบายน้ําแบบมีบอพัก และ
ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง  
ตามแบบเทศบาลกําหนด 

3,000,000.- 
เทศบาล 

เงนิอุดหนนุ 

- - - ประชาชนสัญจร 
ดวยความสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย เพิ่มข้ึน 
ไมนอยกวารอยละ 
90 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก 
รวดเร็วปลอดภัย
ในการสญัจร 

กองชาง 

เหตุผลและความจําเปนในการเปล่ียนแปลงแผนพัฒนา  

  เนื่องจาก เทศบาลฯ มีความจําเปนตองเพิ่มวงเงินงบประมาณในการดําเนินโครงการกอสรางถนนพรอมติดตั้งไฟฟาสองสวาง  สายหลังศูนยหมูบานหนองไทร หมูที่ 5   เพือ่ให
สามารถดําเนินการไดโดยสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน 
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โครงการเดิม  (หนา 130)  

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 โครงการกอสรางถนน
แอสฟสทติกคอนกรีต
สายหนาโรงเรียน
ปากน้ําหลังสวนหมู 
ที่ 5 – บานหินสาม
กอนหมูที่4  
(ซอยกลางนา) 

เพื่อใหประชาชนได
สัญจรเสนทางนี้ดวย
ความสะดวก ปลอดภัย 
และรวดเร็ว 

กอสรางถนนแอสฟลทติ
กคอนกรีตขนาดกวาง  
5.00 ม. ยาว 800 ม. 
หนา 0.05 ม. หินคลุก
ไหลทางขางละ 0.50 
เมตร หนา0.15 เมตร 
(ตามแบบเทศบาล
กําหนด) 

2,410,600.- 
(เงนิอุดหนนุ) 

- - - ประชาชนสัญจร
เสนทางนี้ปลอดภัย
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มข้ึนไมนอยกวา
รอยละ 90 

ประชาชนมีถนน 
ที่ปลอดฝุนใชและ
สัญจรเสนทางนี้ได
ปลอดภัย สะดวก
และรวดเร็ว 

กองชาง 

 

โครงการที่เปลี่ยนแปลงแลว 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 โครงการกอสรางถนน     
คอนกรีตเสริมเหลก็สาย
กลางทุงนา (บานหนอง
ไทร-บานหินสามกอน) 

เพื่อใหประชาชนได
สัญจรเสนทางนี้ดวย
ความสะดวก 
ปลอดภัย และ
รวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตขนาด
กวาง 5.00 เมตร ยาว 750 
เมตร หนา 0.05 เมตร หิน
คลุกไหลทางขางละ 0.50 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด) 

- 3,300,000.- 
(เงนิอุดหนนุ) 

- - ประชาชนสัญจร
เสนทางนี้
ปลอดภัยสะดวก
รวดเร็วเพิ่มข้ึนไม
นอยกวารอยละ
90 

ประชาชนมีถนน 
ที่ปลอดฝุนใชและ
สัญจรเสนทางนี้ได
ปลอดภัย สะดวก
และรวดเร็ว 

กองชาง 
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เหตุผลและความจําเปนในการเปล่ียนแปลงแผนพัฒนา  

  เนื่องจาก เปลี่ยนชื่อโครงการเพ่ือใหตรงตามท่ีเทศบาลไดข้ึนทะเบียนไวกับทางหลวงทองถ่ิน และมีความจําเปนตองเพิ่มวงเงินงบประมาณในการดําเนินโครงการกอสราง 
เพือ่ใหสามารถดําเนินการไดโดยสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน 
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โครงการเดิม  (หนา 134)  

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ซอยเทศบาล 
17/3 หมูที่ 4 
(เสนอโดยหมูบาน
หินสามกอน) 
จุดเร่ิมตน N 47 
P516661E47 
P1101054 
จุดสิ้นสุด 
N47P516514E
47P1101017 

เพื่อใหประชาชนได
สามารถสัญจรไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย และไดมีพื้นที่
ใหประชาชนไดใช
ประโยชนรวมกัน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็กวาง 5.00 ม.ยาว 
137 ม.(ตามแบบเทศบาล
กําหนด) 

- - - 1,200,000 
เทศบาล 

เงนิอุดหนนุ 

ประชาชนสัญจร
เสนทางนี้ปลอดภัย 
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มข้ึนไมนอยกวา
รอยละ 90 

ประชาชนมีถนนที่
ปลอดฝุนใช และ
สัญจรเสนทางนี้ได
ปลอดภัย สะดวก
และรวดเร็ว 

กองชาง 
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โครงการที่เปลี่ยนแปลงแลว 
 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ซอยเทศบาล 
17/3 หมูที่ 4 
(เสนอโดยหมูบาน
หินสามกอน) 
จุดเร่ิมตน N 47 
P516661E47 
P1101054 
จุดสิ้นสุด 
N47P516514E
47P1101017 

เพื่อใหประชาชนได
สามารถสัญจรไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย และไดมีพื้นที่
ใหประชาชนไดใช
ประโยชนรวมกัน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็กวาง 5.00 ม.ยาว 
137 ม.(ตามแบบเทศบาล
กําหนด) 

670,700 
เทศบาล 

เงนิอุดหนนุ 

- - - ประชาชนสัญจร
เสนทางนี้ปลอดภัย 
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มข้ึนไมนอยกวา
รอยละ 90 

ประชาชนมีถนนที่
ปลอดฝุนใช และ
สัญจรเสนทางนี้ได
ปลอดภัย สะดวก
และรวดเร็ว 

กองชาง 

เหตุผลและความจําเปนในการเปล่ียนแปลงแผนพัฒนา  
  เทศบาลฯ มีความประสงคจะเปลี่ยนแปลงโครงการขางตน เนื่องจากประชาชนที่สัญจรไดรับความเดือดรอน จึงมีความจําเปนเรงดวนในการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป
ซึ่งเดิมปรากฏในปงบประมาณ 2564 มาเปนปงบประมาณ 2561  โดยการใชจายเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสรางความเข็มแข็งใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 7272 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 3  การสรางและพัฒนาคนคุณภาพ สังคมนาอยูสูคุณภาพชีวิตที่ดีดวยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัชุมพร  ยุทธศาสตรที่ 2  ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
3. ยุทธศาสตรดานสังคม และการสงเสริมคุณภาพชีวิต   
   แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาสเด็กและเยาวชน ใหครอบคลุมทั้งพ้ืนที่    
     - แผนงานสาธารณสขุ   
โครงการเดิม  (หนา 147)  

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 โครงการสราง
สุขภาพจิตแจมใส 
เสริมสขุภาพกาย
แข็งแรง  (เสนอโดย
หมูบานหัวกรัง) 

เพื่อใหประชาชนมี
สถานที่พักผอนและ 
ออกกําลงักายที่
เหมาะสมและ
เพียงพอ 

- ปรับปรุงไมดอก  
ไมประดับ สนามหญา 
รวมถึง ที่นั่งพักผอน 
บริเวณสวนสุขภาพ 
- จดัหาเคร่ืองเลนสนาม
กลางแจง 
- ปรับปรุง/จดัหาเคร่ือง
ออกกําลงักายกลางแจง
ไวบริการประชาชน 
 

- - - 1,100,000.- 
เทศบาล 

ประชาชนที่ใช
บริการ รอยละ  90 
มีความพึงพอใจ 

ประชาชนมีสถานที่
พกัผอนและ ออก
กําลังกายที่เหมาะสม
และเพียงพอ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม 
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โครงการที่เปลี่ยนแปลงแลว 
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 2  การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศนจากฐานชุมชนสูนานาชาต ิ     
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัชุมพร  ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน   
    แนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภค และสาธารณูปการใหครอบคลุมทั้งพ้ืนที ่   
     - แผนงานเคหะและชุมชน   

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 โครงการกอสราง
สวนสาธารณะ หมูที่ 4 
47 P 516476 E 
1101332 N 

เพื่อใหประชาชนมี
สถานที่พักผอนและ 
ออกกําลงักายที่
เหมาะสมและ
เพียงพอ 

สวนสาธารณะ พื้นที่ไม
นอยกวา 1 ไร อาทิเชน 
- ปรับปรุงไมดอก  
ไมประดับ สนามหญา 
รวมถึง ที่นั่งพักผอน 
บริเวณสวนสุขภาพ 
- จดัหาเคร่ืองเลนสนาม
กลางแจง 
- ปรับปรุง/จดัหาเคร่ือง
ออกกําลงักายกลางแจง
ไวบริการประชาชน 
(ตามแบบเทศบาล
กําหนด) 

- - 2,000,000.- 
เทศบาล 

เงนิอุดหนนุ 

- ประชาชนที่ใช
บริการ รอยละ  90 
มีความพึงพอใจ 

ประชาชนมี
สถานที่พักผอน
และออกกําลัง 
กาย ที่เหมาะสม
และเพียงพอ 

กองชาง 

เหตุผลและความจําเปนในการเปล่ียนแปลงแผนพัฒนา  

  เนื่องจาก เทศบาลฯ มีความประสงคจะเปลี่ยนแปลงโครงการขางตน  เพื่อจัดวางโครงการใหสอดคลองกับอํานาจหนาที่ของหนวยงานรับผิดชอบ    ตอบสนองตอปญหาความ
ตองการของประชาชน  รวมทั้งเปนการปรับเนื้อหาใหเปนไปตามรูปแบบของแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 3  การสรางและพัฒนาคนคุณภาพ สังคมนาอยูสูคุณภาพชีวิตที่ดีดวยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัชุมพร  ยุทธศาสตรที่ 5 ยทุธศาสตรการบริหารจดัการและอนรุกัษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม  
5. ยุทธศาสตรดานการจดัการสิง่แวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ
   แนวทางจัดระบบบําบัดน้ําเสีย และสิ่งปฏิกูล 
     - แผนงานสาธารณสขุ   
โครงการเดิม  (หนา 167)  

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 โครงการกอสราง
กําแพงลอมรอบ
สถานที่ทิ้งขยะ หมู
ที่ 4 

เพื่อปองกันประชาชน
บุกรุกที่ดินและปองกัน
ไมใหประชาชนเขามา
ทิ้งขยะบริเวณนี้อีก 

กําแพงคอนกรีต
ลอมรอบสถานที่ทิ้ง
ขยะ หมูที่ 4 
 

- 800,000.- - - กําแพงลอมรอบ
สถานที่ทิ้งขยะ
จํานวน 1 แหง 

ไมมีการบุกรุกที่ดิน 
และไมมีผูลักลอบทิ้ง
ขยะบริเวณนี้ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม 

 

โครงการที่เปลี่ยนแปลงแลว 
  

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 โครงการกอสรางร้ัว
ลอมรอบสถานที่ทิ้ง
ขยะ หมูที่ 4 

เพื่อปองกันประชาชน
บุกรุกที่ดินและปองกัน
ไมใหประชาชนเขามา
ทิ้งขยะบริเวณนี้อีก 

ร้ัวโครงเหล็กก้ันดวย
เมทัลชีทลอมรอบ
สถานที่ทิ้งขยะ  
หมูที่ 4 
 

1,600,000.- - - - ร่ัวลอมรอบสถานที่
ทิ้งขยะจํานวน 1 
แหง (2แปลง) 

ไมมีการบุกรุกที่ดิน 
และไมมีผูลักลอบทิ้ง
ขยะบริเวณนี้ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม 
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เหตุผลและความจําเปนในการเปล่ียนแปลง 
 เทศบาลฯ มีความประสงคจะเปลี่ยนแปลงโครงการขางตน  เนื่องจากปญหาดานขยะ เปนปญหาที่ตองการไดรับการแกไขจําเปนเรงดวนเพราะสงผลกระทบกับสุขภาพ และสุขลักษณะ
ของประชาชนในพื้นที่ และปองกันการลักลอบทิ้งขยะจากบุคคลภายนอก โดยการใชจายเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสรางความเข็มแข็งใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 7272 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 5  การเสริมสรางความมั่นคงการปรับสมดุล และพัฒนาการบริหารจัดการสูประชาคมอาเซียน      
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัชุมพร  ยุทธศาสตรที่ 7  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ  
1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเมือง การบริหาร   
    แนวทางการพัฒนาระบบขอมูล เคร่ืองมือเคร่ืองใช และสถานที่ปฏิบัติงาน 
     - แผนงานการศึกษา 
โครงการเดิม  (หนา 194)  

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10. โครงการปรับปรุง
และพัฒนาศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบล
ปากน้ําหลังสวน 

เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบล
ปากน้ําหลังสวนมี
สภาพแวดลอมที่ดีมี
ความพรอมที่จะรองรับ
เด็กเล็กที่จะเขารับการ
พัฒนาในอนาคต 

-สรางมณฑปพระพุทธรูป
พรอมปรับภูมิทัศน 
-ปรับปรุงพื้นที่หนาโรง
อาหาร 
-ปรับปรุงระบบประปา 
-ปรับปรุงสระวายน้ํา 
-ปรับปรุงหองสุขา 
-จัดหองสื่อพัฒนาการเด็ก 
-ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร 
-ทาสีอาคารเรียน รวมถึง 
ปรับปรุง ซอมแซมอาคาร 
และสิ่งกอสรางตางๆ 

1,500,000 
เทศบาล 

เงนิอุดหนนุ 

- - - เด็กเล็กในทองถ่ิน
เขาเรียนในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบล
ปากน้ําหลังสวน 
ไมนอยกวารอยละ 
80 ของจํานวน
เด็กเล็กที่อยูใน
เกณฑตองเขารับ
การพัฒนา 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบล
ปากน้ําหลังสวนมี
สภาพแวดลอมที่ดีมี
ความพรอมในการ
รองรับเด็กเล็กที่จะ
เขารับการพัฒนาใน
อนาคต 

กองการศึกษา 
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โครงการที่เปลี่ยนแปลงแลว 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10. โครงการปรับปรุง
อาคารเรียนศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบล
ปากน้ําหลังสวน 

เพื่อใหเกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการใชพื้นที่
บริเวณอาคารเรียนของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลปากน้ํา
หลังสวน 

-ติดตั้งราวกันตกบริเวณ
พื้นที่ตางระดับภายในอาคาร
เรียน 
-ติดตั้งหลังคากันสาดภายใน
อาคารเรียน 
-เปลีย่นตะแกรงดกัขยะ
สําหรับปดรางระบายน้ํา
บริเวณอาคารเรียน 

300,000 
เทศบาล 

เงนิอุดหนนุ 

- - - ครูและนกัเรียน
รอยละ 100ไดรับ
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการใช
พื้นที่บริเวณ
อาคารเรียนของ
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบล
ปากน้ําหลังสวน 

เกิดความสะดวก
ปลอดภัยในการใช
พื้นที่บริเวณอาคาร
เรียนของศูนยพัฒนา
เดก็เลก็เทศบาล
ตําบลปากน้ําหลัง
สวน 

กองการศึกษา 

 
 

เหตุผลและความจําเปนในการเปล่ียนแปลงแผนพัฒนา 
  เพ่ือใหสามารถนําโครงการท่ีมีในแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน ไปดําเนินการได โดยการใชจายเงินสะสมของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสรางความเข็มแข็งใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/    
ว 7272 ลงวันท่ี 22 ธันวาคม 2560 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


