
 

 

 

  

ประกาศเทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน 

เรือ่ง    การใชแผนการดาํเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖1 

..................................... 

  ดวย  เทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน ไดดําเนนิการจัดทําแผนการดําเนนิงาน  ประจําป

งบประมาณ   พ.ศ.  ๒๕๖ 1   ตามขั้นตอนของระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทาํ

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ  ๒7  เสร็จเรยีบรอยแลว  

  เพื่อใหการปฏบิัติเปนไปดวยความเรยีบรอย เทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวนจึงประกาศ

ใหแผนการดําเนนิงานดังกลาวเปนแผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖1  ของเทศบาล

ตําบลปากน้ําหลังสวน 

    ประกาศ    ณ    วนัที ่   25      เดอืน  ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕60 

 

      (ลงช่ือ)    

             ( นายวชัิย   อนันตเมฆ )  

              นายกเทศมนตรตํีาบลปากน้าํหลงัสวน  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

แผนการดาํเนินงาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 

 
 

 

 

เทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน 

อาํเภอหลงัสวน    จังหวัดชมุพร 

 

 



 

คํานํา 
 แผนการดาํเนนิงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ของเทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน 

ไดจัดทาํขึ้นหลงัจากทีจั่ดทาํงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 เสร็จเรยีบรอยแลว 

โดยรวบรวมขอมูลโครงการ/กจิกรรมในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ 1 ของเทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน

และของหนวยงานอื่นที่จะเขามาดําเนนิการในพื้นที่ตําบลปากน้ํา  อาํเภอหลงัสวน   จังหวดัชุมพร       

 เทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวนหวังเปนอยางยิ่งวาแผนการดําเนนิงานนี้จะเปนเครื่องมอืสําคัญ

ในการบรหิารงานของผูบรหิารทองถิ่นเพื่อควบคุมการดําเนนิงานใหเปนไปอยางเหมาะสม รวมทัง้จะ

เปนเครือ่งมอืในการตดิตามการดาํเนนิงานและการประเมนิผลไดอยางมปีระสทิธภิาพ   

 

       เทศบาลตาํบลปากน้าํหลงัสวน  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบญั 
           หนา 

สวนท่ี  ๑ บทนํา          

๑.๑  บทนํา         ๑  

๑.๒  วัตถุประสงคของแผนการดําเนนิงาน     ๑  

๑.๓  ขัน้ตอนการจัดทําแผนการดําเนนิงาน     ๑  

๑.๔  ประโยชนของแผนการดาํเนนิงาน      ๒  

 

สวนท่ี  ๒ บญัชโีครงการ / กจิกรรม       

๒.๑  บญัชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ     

๒.๑.๑บญัชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณของเทศบาล  ๓  

๒.๑.๒บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณของหนวยงานอื่น  6 

๒.๒  บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

๒.๒.๑  บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณของเทศบาล   7 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สวนที่  ๑ 

บทนํา 
****************** 

 

๑.๑  บทนํา 
  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถิน่ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. ๒๕59   กาํหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิน่จัดทาํแผนยทุธศาสตร   

แผนพัฒนาสามป  และแผนการดําเนนิงาน   สําหรับแผนการดําเนนิงานนัน้ มจุีดมุงหมายเพื่อแสดงถงึ

รายละเอยีดแผนงาน / โครงการพัฒนาและกจิกรรมที่ดําเนนิการจรงิทัง้หมดในพื้นที่ขององคกร

ปกครองสวนทองถิน่ ประจําปงบประมาณนัน้เพื่อใหแนวทางในการดําเนนิงานในปงบประมาณนัน้ของ

องคกรปกครองสวนทองถิน่ มคีวามชัดเจนในการปฏบิตัมิากขึ้น ลดความซ้าํซอนของโครงการ มกีาร

ประสานและบรูณาการการทาํงานกบัหนวยงาน   และการจําแนกรายละเอยีดตาง ๆ ของแผนงาน / 

โครงการในแผนการ ดําเนนิงานจะทําใหการตดิตามประเมนิผลเมื่อสิ้นปมคีวามสะดวกมากขึ้นอกีดวย 

๑.๒  วัตถุประสงคของแผนการดําเนนิงาน 
  การจัดทําแผนการดําเนนิงานมวีัตถุประสงค  ดังนี้  

  - เพื่อแสดงความเช่ือมโยงและสอดคลองกันระหวางแผนพัฒนา สี่ปและเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป 

  - เพือ่แสดงถงึรายละเอยีดแผนงาน / โครงการพฒันาและกจิกรรมทีด่าํเนนิการจรงิ

ทัง้หมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําปงบประมาณนัน้ ทําใหแนวทางในการ

ดําเนนิงาน ในปงบประมาณนัน้ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมคีวามชัดเจนในการปฏบิัตมิากขึ้น   

  - เพื่อการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานทุกหนวย ที่จะเขามาดําเนนิการ

ในพื้นทีข่ององคกรปกครองสวนทองถิน่   

๑.๓  ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนนิงาน 
  จากระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถิน่  ฉบับที่ 2 พ.ศ. ๒๕๔๘  ( หมวด  ๕  ขอ  ๒๖ )  ไดกาํหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิน่

จัดทําแผนการดําเนนิงานโดยมขีัน้ตอน  ดังนี้ 

(๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นรวบรวมแผนงาน / 

โครงการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมภิาค รัฐวสิาหกจิและ

หนวยงานอื่น ๆ  ที่ตองการดําเนนิการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  แลวจัดทํารางแผนการ

ดําเนนิงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 



 

-๒- 

 

  (๒)  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพจิารณารางแผนการดําเนนิงาน  แลวเสนอ

ผูบรหิารทองถิน่ประกาศเปนแผนการดาํเนนิงาน   ทั้งนี้ใหปดประกาศแผนการดาํเนนิงานภายในสบิหา

วันนับแตวันที่ประกาศ  เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอย

สามสบิวัน 

  จากขัน้ตอนการจัดทําแผนการดําเนนิงานขางตน สามารถเขยีนเปนแผนภูมไิดดังนี้  

คณะกรรมการสนับสนุนการ 

จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการพฒันาทองถ่ิน 

 

 

 

 

ผูบริหารทองถ่ิน 

 
 

๑.๔ประโยชนของแผนการดําเนนิงาน 

  แผนการดําเนนิงานเปนเครื่องมอืสําคัญในการบรหิารงานของผูบรหิารทองถิ่น เพื่อควบคุม

การดําเนนิงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ  รวมทัง้ยังเปนเครื่องมอืในการตดิตามการ

ดาํเนนิงาน  และการประเมนิผลการปฏบิตังิานดวย  

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

 

 

รวบรวมโครงการ / กิจกรรม 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

หนวยงานอื่น 

จัดทํารางแผนการดําเนนิงาน 

เสนอรางแผนการดําเนนิงาน 

พจิารณารางแผน การดําเนนิงาน 

เสนอรางฯ ตอผูบริหารทองถ่ิน 

ประกาศใช 
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ผด.01 

สวนที ่ ๒ 

 บัญชีโครงการ / กจิกรรม  
*********************** 

๑  บัญชสีรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 

๑.๑บัญชสีรุปจํานวนโครงการและงบประมาณของเทศบาล 

บัญชสีรุปโครงการและงบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

เทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน 

ยุทธศาสตร/แผนงาน 
จํานวนโครงการ 

ที่ดําเนนิการ 

คดิเปนรอยละของ

โครงการทั้งหมด 

จํานวน

งบประมาณ 

คดิเปนรอยละของ

งบประมาณทั้งหมด 
หนวยดําเนนิการ 

๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

     ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

2 

 

 

 

4.26 

 

 

 

 

180,000 

 

 

 

 

0.33 

 

 

 

ทต.ปากนํ้าหลังสวน 

 

 

รวม 2 4.26 180,000 0.33  
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ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา 
จํานวนโครงการ 

ที่ดําเนนิการ 

คดิเปนรอยละของ

โครงการทั้งหมด 

จํานวน

งบประมาณ 

คดิเปนรอยละของ

งบประมาณทั้งหมด 
หนวยดําเนนิการ 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 2 ดานการศึกษา 

     2.๑  แผนงานการศึกษา 

 

 

6 

 

12.77 

 

 

 

926,000 

 

 

 

1.70 

 

ทต.ปากนํ้าหลังสวน 

 

 

รวม 6 12.77 926,000 1.70  

3.  ยทุธศาสตรการพัฒนาท่ี 3 ดานสงัคม และการสงเสรมิพัฒนา 

     คุณภาพชวีติ 

     3.1แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

     3.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

     3.3  แผนงานการศกึษา 

3.4  แผนงานงบกลาง 

 

 

 

3 

4 

2 

1 

 

 

 

 

6.38 

8.51 

4.26 

2.13 

 

 

 

149,000 

323,000 

3,666,000 

11,217,000 

 

 

0.27 

0.60 

6.74 

20.62 

 

ทต.ปากนํ้าหลังสวน 

ทต.ปากน้าํหลงัสวน 

ทต.ปากน้าํหลงัสวน 

ทต.ปากน้าํหลงัสวน 

รวม 13 21.28 15,355,000 28.23  

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 4 ดานศาสนา ศลิปะวฒันธรรม 

     ประเพณแีละภูมปิญญาทองถิน่ 

     4.๑  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

 

12 

 

 

 

25.53 

 

 

1,751,800 

 

 

3.22 

 

 

ทต.ปากน้าํหลงัสวน 

 

รวม 12 25.53 1,751,800 3.22  
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ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา 
จํานวนโครงการ 

ที่ดําเนนิการ 

คดิเปนรอยละของ

โครงการทั้งหมด 

จํานวน

งบประมาณ 

คดิเปนรอยละของ

งบประมาณทั้งหมด 
หนวยดําเนนิการ 

5.  ยทุธศาสตรการพัฒนาท่ี 5 ดานการสาธารณสขุ การจัดการ 

      สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ

      5.1 แผนงานสาธารณสขุ 

 

 

3 

 

 

6.38 

 

 

270,000 

 

 

0.50 

 

 

ทต.ปากน้าํหลงัสวน 

 

รวม 3 6.38 270,000 0.50  

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 6 ดานเศรษฐกจิและการทองเท่ียว 

     6.๑  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

 

2 

 

 

4.26 

 

120,000 

 

0.22 

 

ทต.ปากน้าํหลงัสวน 

รวม 2 4.25 120,000 0.22  

7. ยทุธศาสตรการพัฒนาท่ี 7 ดานการบรหิารจัดการของเทศบาล 

     และการพัฒนาองคกร 

     7.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป 

     7.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 

 

8 

4 

 

 

17.02 

8.51 

 

 

1,013,000 

221,000 

 

 

1.86 

0.40 

 

 

ทต.ปากน้าํหลงัสวน 

ทต.ปากน้าํหลงัสวน 

รวม 12 25.53 1,234,000 2.26  

รวมท้ังส้ิน 50 100.00 19,836,800 36.46  
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๑.2บัญชสีรุปจํานวนโครงการและงบประมาณของหนวยงานอืน่ 

บัญชสีรุปโครงการและงบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ลําดับที ่ หนวยงาน 
จํานวนโครงการที่

ดําเนนิการ 

 

คดิเปนรอยละ

ของโครงการ

ทั้งหมด 

จํานวนงบประมาณ 

คดิเปนรอยละ

ของ

งบประมาณ

ทั้งหมด 

หมายเหตุ 

1 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดชุมพร 11 47.83 1,100,000 4.41 ภาพรวมจังหวัด ป 2560 

 2 โรงเรยีนวัดสวางมนัส 5 21.74 22,500,000 90.18  

3 สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศกึษาชมุพร เขต 2 1 4.35 315,000 1.26  

4 โรงเรยีนปากน้าํหลงัสวนวทิยา 6 26.08 1,036,000 4.15  

 รวม 23 100.00 24,951,100 100.00  
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ผด.02 

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖1 

เทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพืน้ฐาน  

1.1แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 

โครงการ / กจิกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี

ดําเนนิการ 

หนวย

ดําเนนิการ 

พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. โครงการปรับปรุงผงัเมอืง

รวม (ตอเน่ือง) 

(เทศบัญญัตหินา25/35) 

ปรับปรุงผงัเมอืงรวมชมุชน

ปากนํ้าหลังสวนมีความ

สอดคลองกบัสภาพภูมิ

ประเทศและสามารถรองรับ

การขยายตัวของเมอืงใน

อนาคต 

 

150,000 เขตเทศบาล

ตําบลปากนํ้า

หลังสวน 

 

กองชาง             

 

2. โครงการสงเสริมวนัิย

จราจร 

(เทศบัญญัตหินา 11/35) 

-จัดอบรมใหความรูฯ 

-จัดทําปายประชาสัมพนัธ

ความรูตลอดจนคาใชจาย

อ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

30,000 เขตเทศบาล

ตําบลปากนํ้า

หลังสวน 

 

สํานักปลัดฯ 

(ปองกนัฯ) 
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2.ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 2 ดานการศึกษา 

 2.1แผนงานการศึกษา 

ลําดับ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 

โครงการ / กจิกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี

ดําเนนิการ 

หนวย

ดําเนนิการ 

พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจัดสือ่การเรียนการ

สอนวสัดุการศึกษา และ

เครือ่งเลนพฒันาการเด็ก 

(เทศบัญญัตหินา19/35) 

จัดสือ่การเรียนการสอน)

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลปากนํ้าหลัง

สวน (รายหัว) 

119,000 ศพด.ทต.

ปากนํ้า 

หลังสวน 

ศพด.ทต.

ปากนํ้า 

หลังสวน 

            

2 โครงการจัดทําแผนพัฒนา

การศึกษาของเทศบาลตําบล

ปากนํ้าหลังสวน 

(เทศบัญญัตหินา15/35) 

คาใชจายในการเพิม่เติม/

การเปลีย่นแปลง

แผนพฒันาการศึกษาส่ีป

(พ.ศ.2561-2564)  

 

10,000 

 

 

 

ทต.ปากนํ้า

หลังสวน 

 

 

กอง 

การศึกษา 

 

 

    

 

 

 

        

3 โครงการจัดทําแผนการ

ศึกษาของศูนยพฒันาเด็ก

เล็กเทศบาลตําบลปากนํ้า

หลังสวน 

(เทศบัญญัตหินา15/35) 

คาใชจายในการจัดทํา

แผนพัฒนาการศึกษาของ

ศพด.ทต.ปากนํ้าหลังสวน  

 

10,000 ศพด.ทต.

ปากนํ้า 

หลังสวน 

ศพด.ทต.

ปากนํ้า 

หลังสวน 
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2.ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 2 ดานการศึกษา(ตอ) 

2.1 แผนงานการศึกษา  

ลําดับ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 

โครงการ / กจิกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี

ดําเนนิการ 

หนวย

ดําเนนิการ 

พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการพัฒนาบุคลากร

ทางการศึกษา 

(เทศบัญญัตหินา16/35) 

-ฝกอบรมครูเทศบาล/ผดด.

ของศพด.ทต.ปากนํ้าหลังสวน 

-ทัศนศึกษาดูงาน/จัดอบรมครู

เทศบาล/ผดด.  

72,000 ศพด. 

ทต.ปากนํ้า

หลังสวน 

กอง 

การศึกษา 

            

5 โครงการศึกษาเรียนรู

นอกสถานท่ีสําหรับเด็ก

เล็ก 

(เทศบัญญัตหินา18/35) 

จัดกจิกรรมเรียนรูนอกสถานท่ี

หรับเด็กเล็กของศูนยพัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลตําบลปากนํ้า

หลังสวน 

15,000 ศพด. 

ทต.ปากนํ้า

หลังสวน 

กอง 

การศึกษา 

            

6 โครงการพัฒนาศักยภาพ

ดานภาษาของเด็ก 

เยาวชน และประชาชน

เพือ่เขาสูประชาคม

อาเซยีน 

(อุดหนุนงบประมาณ) 

(เทศบัญญัตหินา20/35) 

- อุดหนุนโรงเรียนปากนํ้าหลัง

สวนวทิยาสําหรับคาใชจาย

โครงการเรียนภาษาอังกฤษ

กับเจาของภาษา 

- อุดหนุนโรงเรียนวดัสวาง

มนัส สําหรับเปนคาใชจาย

โครงสงเสริมการสอน

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความ

พรอมสูประชาคมอาเซยีน  

700,000 

 

 

 

-รร.ปากนํ้า

หลังสวนวทิยา 

 

 

-รร.วดัสวาง

มนัส 

กอง

การศึกษา 
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3.ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 3 ดานสังคม และการสงเสรมิพัฒนาคุณภาพชวีติ  

3.1แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ลําดับ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 

โครงการ / กจิกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี

ดําเนนิการ 

หนวย

ดําเนนิการ 

พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการฝกซอมแผน

ปองกันและระงับอัคคภัีย 

(เทศบัญญัตหินา14/35) 

ฝกซอมแผนปองกนัและ

ระงับอัคคภัีย 

44,000 ทต.ปากนํ้า

หลังสวน 

สํานักปลัดฯ 

(ปองกนัฯ) 

            

2. โครงการใหความรูและ

สาธติการดับเพลงิเบ้ืองตน 

(เทศบัญญัตหินา14/35) 

จัดกจิกรรมใหความรูและ

สาธติการดับเพลงิเบ้ืองตน

แกประชาชนและสถาน

ประกอบการ 

35,000 ทต.ปากนํ้า

หลังสวน 

สํานักปลัดฯ 

(ปองกนัฯ) 

            

3. โครงการรักษาความ

ปลอดภัยในชวงเทศกาล 

(เทศบัญญัตหินา14/35) 

ดูแลความปลอดภัยในชวีติ

และทรัพยสนิ รวมถงึการ

อํานวยความสะดวกดาน

การจราจรใหแกประชาชน

ในชวงเทศกาล เชน 

เทศกาลปใหม เทศกาล

สงกรานต เปนตน 

70,000 ทต.ปากนํ้า

หลังสวน 

สํานักปลัดฯ 

(ปองกนัฯ) 
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    3.ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 3 ดานสังคม และการสงเสรมิพัฒนาคุณภาพชวีติ (ตอ)  

     3.2 แผนงานการศาสนาวฒันาธรรมและนันทนาการ  

ลําดับ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 

โครงการ / กจิกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี

ดําเนนิการ 

หนวย

ดําเนนิการ 

พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการแขงขนักฬีา

ฟตุบอล (ฟา-ขาว) 

(เทศบัญญัตหินา29/35) 

จดัการแขงขันกีฬาฟตุบอล 

(ฟา- ขาว)ประจําป 2561 

100,000 ทต.ปากนํ้า

หลังสวน 

กองการศึกษา             

2 โครงการแขงขันฟุตบอล

ชายหาด 

(เทศบัญญัตหินา29/35) 

จัดการแขงขนัฟตุบอล

ชายหาด ประจําป 2561 

100,000 ทต.ปากนํ้า

หลังสวน 

กองการศึกษา             

3 โครงการสงทีมกฬีาเขา

รวมแขงขนัในระดับตางๆ 

(เทศบัญญัตหินา30/35) 

สงทีมเรอืยาว,สงทีม

ฟตุบอล,สงทีมฟตุซอล,   

สงทีมวอลเลยบอล เขา

รวมแขงขนักฬีาท่ี

หนวยงานอ่ืนจัดขึ้น 

100,000 ทต.ปากนํ้า

หลังสวน 

กองการศึกษา             

4. โครงการแขงขนักฬีาส ี

ศพด.ทต.ปากนํ้าหลังสวน 

(เทศบัญญัตหินา30/35) 

จัดแขงขนักฬีาสีภายใน

ศพด.ทต.ปากนํ้าหลังสวน

ปละ1คร้ัง 

23,000 ศพด.ทต.

ปากนํ้าหลัง

สวน 

กองการศึกษา             
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     3.ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 3 ดานสังคม และการสงเสรมิพัฒนาคุณภาพชวีติ (ตอ)  

     3.3 แผนงานการศึกษา 

ลําดับ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 

โครงการ / กจิกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี

ดําเนนิการ 

หนวย

ดําเนนิการ 

พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการอาหารกลางวัน 

(เทศบัญญัตหินา19/35) 

 

 

 

 

-อุดหนนุงบประมาณ

คาอาหารกลางวนัใหแก

นักเรียนโรงเรียนวดัสวาง

มนัส 

2,156,000 โรงเรียนวดั

สวางมนัส 

กองการศึกษา             

-คาอาหารกลางวันใหแก

เด็กเล็กในศพด.ทต.

ปากนํ้าหลังสวน 

 

343,000 ศพด.ทต.

ปากนํ้า 

หลังสวน 

กองการศึกษา             

2. โครงการอาหารเสริม(นม) 

(เทศบัญญัตหินา19/35) 

-จัดซื้ออาหารเสริม(นม)

ใหแกเด็กเล็กในศพด.ทต.

ปากนํ้าหลังสวนและ 

นักเรียนโรงเรียนวดัสวาง

มนัส 

1,167,000 ศพด.ทต.

ปากนํ้า 

หลังสวน

และ 

โรงเรียนวดั

สวางมนัส 

กองการศึกษา             
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3.ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 3 ดานสังคม และการสงเสรมิพัฒนาคุณภาพชวีติ (ตอ)  

     3.4 แผนงานงบกลาง 

ลําดับ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 

โครงการ / กจิกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี

ดําเนนิการ 

หนวย

ดําเนนิการ 

พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการสงเคราะห

ผูดอยโอกาสในทองถิน่ 

 

-จัดเบ้ียยงัชพีใหแกผูสูงอายุ

ท่ีมอีายุ60ปบริบูรณขึ้นไป 

(เทศบัญญัตหินา33/35) 

9,193,000 เขต 

ทต.ปากนํ้า

หลังสวน 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

            

  

 

-จัดเบ้ียยงัชพีใหแกผูพกิาร

ท่ีมสีทิธติามหลักเกณฑท่ี

กําหนด 

(เทศบัญญัตหินา34/35) 

1,904,000 เขต 

ทต.ปากนํ้า

หลังสวน 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

            

  -จัดเบ้ียยงัขพีใหแกผูปวย

เอดสท่ีแพทยไดรับรอง 

(เทศบัญญัตหินา34/35) 

120,000 

 

 

 

เขต 

ทต.ปากนํ้า 

หลังสวน 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 4 ดานศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมปิญญาทองถ่ิน  

4.1 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ  

ลําดับ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 

โครงการ / กจิกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี

ดําเนนิการ 

หนวย

ดําเนนิการ 

พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจัดกจิกรรมวนั

สําคญัของชาติและรัฐพธิี 

(เทศบัญญัตหินา31/35) 

จัดกจิกรรมตางๆ เน่ืองใน

โอกาสวันสําคัญของชาติ เชน 

วันอาภากร วันปยมหาราช 

และวนัอ่ืนๆ 

 

398,800 เขต 

ทต.ปากนํ้า

หลังสวน 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

            

2 โครงการจัดงานประเพณี

ลอยกระทง 

(เทศบัญญัตหินา31/35) 

 

จัดงานประเพณีลอยกระทง 200,000 เขต 

ทต.ปากนํ้า

หลังสวน 

กองการศึกษา             

3 โครงการเฉลิมพระเกยีรติ

เทิดไทสมเด็จพระนางเจา

พระบรม ราชนีินาถเน่ือง

ในโอกาสพระราชพธิมีหา

มงคล12สิงหามหาราชนีิ 

(เทศบัญญัตหินา30/35) 

 

 

จัดกจิกรรมเฉลมิพระเกยีรติ 

เทิดไทสมเด็จพระนางเจาพระ

บรม ราชนีินาถเน่ืองในโอกาส

พระราชพธิมีหามงคล12

สงิหามหาราชนีิ 

53,000 เขต 

ทต.ปากนํ้า

หลังสวน 

สํานัก 

ปลัดเทศบาล 
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     4. ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 4 ดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมปิญญาทองถ่ิน (ตอ)  

     4.1 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ  

ลําดับ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 

โครงการ / กจิกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี

ดําเนนิการ 

หนวย

ดําเนนิการ 

พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการจัดกจิกรรมวนัขึ้น

ปใหม 

(เทศบัญญัตหินา30/35) 

 

-พธิเีจริญพระพทุธมนต 

-พธิทํีาบุญตักบาตร 

-มอบของขวญัและประกาศ

เกยีรติคุณแกผูบําเพ็ญ

ประโยชนตอชมุชน บุคคล

ดเีดนประจําป 

-กจิกรรมอ่ืนๆท่ีเกีย่วของ 

150,000 เขต 

ทต.ปากนํ้า

หลังสวน 

กอง

การศึกษา 

            

5 โครงการจัดกรรมวนั

เขาพรรษา 

(เทศบัญญัตหินา30/35) 

 

-พธิสีมโภชเทียนพรรษาและ

แหเทียนพรรษา 

-กจิกรรมอ่ืนๆท่ีเกีย่วของ 

40,000 เขต 

ทต.ปากนํ้า

หลังสวน 

กอง

การศึกษา 

            

6 โครงการจัดกจิกรรมไหว

ครู 

(เทศบัญญัตหินา30/35) 

 

จัดกจิกรรมไหวครูใหกับเด็ก

เล็กของศพด.เทศบาลตําบล

ปากนํ้าหลังสวน 

3,000 ศพด. เทศบาล

ตําบลปากนํ้า

หลังสวน 

กอง

การศึกษา 

            

7 โครงการจัดกจิกรรมวนัแม 

(เทศบัญญัตหินา31/35) 

 

จัดกจิกรรมเฉลมิพระเกยีรติ

สมเด็จพระนางเจาฯ

พระบรมราชนีินาถ 12 

สงิหาคม 

-จัดพธิไีหวแมใหแกเด็กของ 

ศพด.เทศบาลตําบลปากนํ้า

หลังสวน 

12,000 ศพด.ทต.

ปากนํ้า 

หลังสวน 

กอง

การศึกษา 
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 4 ดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมปิญญาทองถ่ิน (ตอ)  

     4.1 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ(ตอ) 

ลําดับ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 

โครงการ / กจิกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี

ดําเนนิการ 

หนวย

ดําเนนิการ 

พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8. โครงการจัดงานประเพณี

สงกรานตและวนัผูสูงอายุ 

(เทศบัญญัตหินา31/35) 

 

จัดงานประเพณีสงกรานตและ

วนัผูสูงอายโุดยมกีจิกรรม

ตางๆ 

100,000 เขต 

ทต.ปากนํ้า

หลังสวน 

กองการศึกษา             

9. โครงการจัดกจิกรรมวนั

เด็กแหงชาติ 

(เทศบัญญัตหินา31/35) 

 

จัดกจิกรรมวนัเด็กแหงชาติ 

 

100,000 เขต 

ทต.ปากนํ้า

หลังสวน 

กองการศึกษา             

10. โครงการจัดกจิกรรมวนั

เทศบาล 

(เทศบัญญัตหินา31/35) 

 

จัดกจิกรรมวนัเทศบาล 35,000 เขต 

ทต.ปากนํ้า

หลังสวน 

สํานัก 

ปลัดเทศบาล 
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     4. ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 4 ดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมปิญญาทองถ่ิน (ตอ)  

     4.1 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ(ตอ) 

ลําดับ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 

โครงการ / กจิกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี

ดําเนนิการ 

หนวย

ดําเนนิการ 

พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11. โครงการประเพณีแหพระ

แขงเรอื 

(อุดหนุนงบประมาณ) 

(เทศบัญญัตหินา32/35) 

 

อุดหนุนใหแกสภาวฒันา

ธรรมตําบลปากนํ้า สําหรับ

เปนคาใชจายในการเขา

รวมงานประเพณีแหพระแขง

เรอืฯอําเภอหลังสวน 

650,000 เขต 

อําเภอหลัง

สวน 

กองการศึกษา             

12. โครงการเฉลมิพระเกยีรติ

สมเด็จพระนางเจาพระ

บรมราชนินาถ 

(อุดหนุนงบประมาณ) 

(เทศบัญญัตหินา32/35) 

 

อุดหนุนงบประมาณใหแกท่ี

ทําการปกครองอําเภอหลัง

สวนในการรวมเฉลิมพระ

เกยีรติสมเด็จพระนางเจา

พระบรมราชนีินาถ 

10,000 เขตอําเภอ 

หลังสวน 

สํานัก 

ปลัดเทศบาล 
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     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 5 ดานการสาธารณสุข การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  

     5.1 แผนงานสาธารณสขุ 

ลําดับ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 

โครงการ / กจิกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี

ดําเนนิการ 

หนวย

ดําเนนิการ 

พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ

ของอสม.ในการ

ดําเนินงานดานสงเสริม

สุขภาพ 

(เทศบัญญัตหินา21/35) 

จัดอบรม/ทัศนศึกษาดูงานดาน

สงเสริมสุขภาพแกอสม.ตําบล

ปากนํ้า อําเภอหลังสวน 

จังหวดัชมุพร 

150,000 เขต 

ทต.ปากนํ้า

หลังสวน 

กอง

สาธารณสุข 

และ

ส่ิงแวดลอม 

            

2 โครงการกาํจัดขยะมูลฝอย

และสัตวพาหะนําโรคใน

ชุมชน 

(เทศบัญญัตหินา28/35) 

กจิกรรมกาํจัดขยะมูลฝอยและ

สัตวพาหะนําโรคในชมุชน 

สําหรับกําจัดหนู แมลงวัน 

และสัตวพาหะนําโรคตางๆ 

 

50,000 เขต 

ทต.ปากนํ้า

หลังสวน 

กอง

สาธารณสุข 

และ

ส่ิงแวดลอม 

            

3 

 

 

 

โครงการปองกนัและ

ควบคุมโรคในทองถิ่น

(กําจัดยุง) 

(เทศบัญญัตหินา23/35) 

กจิกรรมสําหรับการกําจัดยงุ

และรณรงคไขเลอืดออก 

70,000 

 

 

เขต  

ทต.ปากนํ้า

หลังสวน 

 

กอง 

สาธารณสุข 

และ

ส่ิงแวดลอม 

            

 

 

 

 



 

 

 

-19- 

     6. ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 6 ดานเศรษฐกจิและการทองเท่ียว 

6.1  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ  

ลําดับ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 

โครงการ / กจิกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี

ดําเนนิการ 

หนวย

ดําเนนิการ 

พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการสงเสริมการ

ทองเท่ียวปากนํ้าหลังสวน 

(เทศบัญญัตหินา32/35) 

 

สมทบการจัดงาน

เทิดพระเกยีรติกรมหลวง

ชมุพรเขตรอุดมศักด์ิ 

ประจําป พ.ศ.2561 

20,000 เขต 

ทต.ปากนํ้า

หลังสวน 

สํานักปลัด 

เทศบาล 

            

2. โครงการวิง่แหวกทะเลสู

เกาะพทัิกษ 

(อุดหนุนงบประมาณ) 

(เทศบัญญัตหินา32/35) 

 

อุดหนุนงบประมาณใหแก

ท่ีทําการปกครองอําเภอ

หลังสวน จังหวดัชมุพร 

สําหรับเปนคาใชจายใน

โครงการจัดงานวิง่แหวก

ทะเลสูเกาะพทัิกษหลัง

สวนมนิิมาราธอน คร้ังท่ี 

14 ประจําป 2561 

100,000 เขต 

ทต.ปากนํ้า

หลังสวน 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 
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     7. ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 7 ดานการบรหิารจัดการของเทศบาลและการพัฒนาองคกร  

     7.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป 

ลําดับ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 

โครงการ / กจิกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี

ดําเนนิการ 

หนวย

ดําเนนิการ 

พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการสํารวจความพงึ

พอใจของประชาชน

ผูรับบริการของเทศบาล

ตําบลปากนํ้าหลังสวน 

(เทศบัญญัตหินา7/35) 

 

สํารวจความพงึพอใจของ

ประชาชนผูรับบริการของ

เทศบาลตําบลปากนํ้าหลังสวน

โดยการวจัิยเชงิสํารวจและนํา

ขอมูลท่ีไดออกเผยแพรสู

สาธารณชน 

32,000 เขต 

ทต.ปากนํ้า

หลังสวน 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

            

2 โครงการจัดเกบ็ขอมูล

พื้นฐาน 

(เทศบัญญัตหินา4/35) 

 

เพือ่เปนคาใชจายในการ

จัดเกบ็ขอมูลพื้นฐาน เชน

คาจางเหมาสํารวจภาคสนาม 

และคาใชจายอ่ืนท่ีเกีย่วของ 

26,000 เขต 

ทต.ปากนํ้า

หลังสวน 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

            

3 โครงการจัดการเลอืกต้ัง

นายกเทศมนตรีและสมาชกิ

สภาทองถิน่ 

(เทศบัญญัตหินา4/35) 

 

-จัดการเลอืกต้ัง

นายกเทศมนตรีและสมาชกิ

สภาเทศบาลตําบลปากนํ้าหลัง

สวน 

750,000 เขต  

ทต.ปากนํ้า

หลังสวน 

สํานัก 

ปลัดเทศบาล 

 

 

-ไมสามารถกาํหนดหวงเวลาได- 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรของเทศบาลตําบล

ปากนํ้าหลังสวน 

(เทศบัญญัตหินา4/35) 

 

จัดทัศนศึกษาดูงานและหรอื

จัดอบรมใหกบัคณะผูบริหาร 

สมาชกิสภาเทศบาล พนักงาน

เทศบาล ลูกจางและพนักงาน

จางเทศบาลตําบลปากนํ้าหลัง

สวน 

50,000 เขต 

ทต.ปากนํ้า

หลังสวน 

สํานัก 

ปลัดเทศบาล 
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     7. ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 7 ดานการบรหิารจัดการของเทศบาลและการพัฒนาองคกร (ตอ)  

     7.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป 

ลําดับ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 

โครงการ / กจิกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี

ดําเนนิการ 

หนวย

ดําเนนิการ 

พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการจัดทําแผนพัฒนา

ส่ีป 

(เทศบัญญัตหินา7/35) 

 

จัดทําแผนพัฒนาส่ีปฉบับ

เพิม่เติม/เปลีย่นแปลง/แกไข 

44,000 เขต 

ทต.ปากนํ้า

หลังสวน 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

            

6 โครงการรวมใจ คนไทย

ตองไมโกง 

(เทศบัญญัตหินา4/35) 

 

จัดประชมุ อบรม สัมมนาให

ความรูความเขาใจเพือ่สราง

ความตระหนักในการตอตาน

การทุจริตคอรรัปชัน่ 

17,000 เขต 

ทต.ปากนํ้า

หลังสวน 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

            

7 โครงการเผยแพรขาวสาร

ขอมูล 

(เทศบัญญัตหินา4/35) 

 

จัดทําวารสารสิง่พมิพสําหรับ

เผยแพรขาวสารขอมูลผลการ

ดําเนินงานของเทศบาล และ

อ่ืนๆท่ีเกี่ยวของกับการ

เผยแพรขอมูลขาวสารของ

เทศบาล 

 

50,000 เขต  

ทต.ปากนํ้า

หลังสวน 

สํานัก 

ปลัดเทศบาล 
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7. ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 7 ดานการบรหิารจัดการของเทศบาลและการพัฒนาองคกร (ตอ)  

     7.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป 

ลําดับ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 

โครงการ / กจิกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี

ดําเนนิการ 

หนวย

ดําเนนิการ 

พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8. โครงการเพิม่ประสทิธภิาพใน

การจัดเกบ็รายไดของเทศบาล

ตําบลปากนํ้าหลังสวน  

(เทศบัญญัตหินา8/35) 

 

ดําเนินการตามโครงการเพิม่

ประสทิธภิาพในการจัดเก็บ

รายไดของเทศบาลตําบล

ปากนํ้าหลังสวน       

44,000 เขต 

ทต.ปากนํ้า

หลังสวน 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 
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  7. ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 7 ดานการบรหิารจัดการของเทศบาลและการพัฒนาองคกร (ตอ)  

     7.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ลําดับ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 

โครงการ / กจิกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี

ดําเนนิการ 

หนวย

ดําเนนิการ 

พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจัดต้ังชมุชนใน

เขต 

(เทศบัญญัตหินา28/35) 

จัดต้ังชมุชนในเขตเทศบาลตาม

หลักเกณฑ วธิกีารท่ี

กระทรวงมหาดไทยกาํหนด 

45,000 เขต 

ทต.ปากนํ้า

หลังสวน 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

            

2 โครงการสงเสริมการ

จัดทําแผนชมุชน/หมูบาน 

(เทศบัญญัตหินา28/35) 

สงเสริมการจัดทําแผนหมูบานใน

เขตเทศบาลตําบลปากนํ้าหลังสวน 

26,000 เขต 

ทต.ปากนํ้า

หลังสวน 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

            

3 โครงการคนืความสุขใหกับ

ประชาชนและสรางความ

ปรองดอง 

(เทศบัญญัตหินา29/35) 

 

การจัดฝกอบรม ประชมุ ชี้แจงทํา

ความเขาใจ เพือ่สรางทัศนคติและ

จิตสํานึกท่ีดงีามในการอยูรวมกัน

อยางสมานฉนัท โดยเนนการมี

สวนรวมของประชาชนในชมุชน  

 

50,000 เขต  

ทต.ปากนํ้า

หลังสวน 

สํานัก 

ปลัดเทศบาล 

            

4 โครงการสรางความเขม็

แขง็ของชมุชนแบบบูรณา

การ 

(เทศบัญญัตหินา29/35) 

 

จัดทัศนศึกษาดูงานผูนําชุมชน 

/จัดอบรมผ 

100,000 เขต 

ทต.ปากนํ้า

หลังสวน 

สํานัก 

ปลัดเทศบาล 

            

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


