ประกาศเทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน
เรือ่ ง การใชแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
.....................................
ดวย เทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน ไดดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ 1 ตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๒7 เสร็จเรียบรอยแลว
เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอย เทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวนจึงประกาศ
ใหแผนการดําเนินงานดังกลาวเปนแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ของเทศบาล
ตําบลปากน้ําหลังสวน
ประกาศ ณ วันที่

(ลงชือ่ )
( นายวิชัย อนันตเมฆ )
นายกเทศมนตรีตาํ บลปากน้าํ หลังสวน

25

เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60

แผนการดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1

เทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

คํานํา
แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ของเทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน
ไดจดั ทําขึ้นหลังจากทีจ่ ดั ทํางบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 เสร็จเรียบรอยแลว
โดยรวบรวมขอมูลโครงการ/กิจกรรมในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ 1 ของเทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน
และของหนวยงานอื่นที่จะเขามาดําเนินการในพื้นที่ตําบลปากน้อํํา าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
เทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวนหวังเปนอยางยิ่งวาแผนการดําเนินงานนี้จะเปนเครื่องมือสําคัญ
ในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่นเพื่อควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสม รวมทั้งจะ
เปนเครือ่ งมือในการติดตามการดําเนินงานและการประเมินผลไดอยางมีประสิทธิภาพ

เทศบาลตําบลปากน้าํ หลังสวน

สารบัญ
หนา
สวนที่ ๑ บทนํา
๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔

บทนํา
๑
วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน ๑
ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน ๑
ประโยชนของแผนการดําเนินงาน ๒

สวนที่ ๒ บัญชีโครงการ / กิจกรรม
๒.๑ บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
๒.๑.๑บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณของเทศบาล ๓
๒.๑.๒บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณของหนวยงานอื่น
๒.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
๒.๒.๑ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณของเทศบาล

6
7

สวนที่ ๑
บทนํา
******************

๑.๑ บทนํา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิน่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕ 59 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ จัดทําแผนยุทธศาสตร
แผนพัฒนาสามป และแผนการดําเนินงาน สําหรับแผนการดําเนินงานนั้น มีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ประจําปงบประมาณนั้นเพื่อใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณนั้นของ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ มีความชัดเจนในการปฏิบตั ิมากขึ้น ลดความซ้าํ ซอนของโครงการ มีการ
ประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงาน และการจําแนกรายละเอียดตาง ๆ ของแผนงาน /
โครงการในแผนการ ดําเนินงานจะทําใหการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปมีความสะดวกมากขึ้นอีกดวย

๑.๒ วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน
การจัดทําแผนการดําเนินงานมีวัตถุประสงค ดังนี้
- เพื่อแสดงความเชื่อมโยงและสอดคลองกันระหวางแผนพัฒนา
สี่ปและเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป
- เพือ่ แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมทีด่ าํ เนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําปงบประมาณนั้น ทําใหแนวทางในการ
ดําเนินงาน ในปงบประมาณนั้นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
- เพื่อการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานทุกหนวย ที่จะเขามาดําเนินการ
ในพื้นทีข่ ององคกรปกครองสวนทองถิน่

๑.๓ ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิน่ ฉบับที่ 2 พ.ศ. ๒๕๔๘ ( หมวด ๕ ขอ ๒๖ ) ไดกาํ หนดใหองคกรปกครองสวนทองถิน่
จัดทําแผนการดําเนินงานโดยมีขั้นตอน ดังนี้
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นรวบรวมแผนงาน /
โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและ
หนวยงานอื่น ๆ ที่ตองการดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวจัดทํารางแผนการ
ดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น

-๒(๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอ
ผูบริหารทองถิน่ ประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหา
วันนับแตวันที่ประกาศ เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอย
สามสิบวัน
จากขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงานขางตน สามารถเขียนเปนแผนภูมิไดดังนี้
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

รวบรวมโครงการ / กิจกรรม

องคกรปกครองสวนทองถิ่น
หนวยงานอื่น

จัดทํารางแผนการดําเนินงาน

เสนอรางแผนการดําเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาทองถิน่

พิจารณารางแผน การดําเนินงาน

เสนอรางฯ ตอผูบริหารทองถิน่

ผูบริหารทองถิน่

ประกาศใช

๑.๔ประโยชนของแผนการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงานเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น เพื่อควบคุม
การดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเปนเครื่องมือในการติดตามการ
ดําเนินงาน และการประเมินผลการปฏิบตั ิงานดวย
******************************

-3ผด.01

สวนที่ ๒
บัญชีโครงการ / กิจกรรม
***********************

๑ บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
๑.๑บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณของเทศบาล
บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน
ยุทธศาสตร/แผนงาน
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

รวม

จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด

จํานวน
งบประมาณ

คิดเปนรอยละของ
หนวยดําเนินการ
งบประมาณทั้งหมด

2

4.26

180,000

0.33

2

4.26

180,000

0.33

ทต.ปากน้าํ หลังสวน

-4ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 2 ดานการศึกษา
2.๑ แผนงานการศึกษา

รวม
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 3 ดานสังคม และการสงเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิต
3.1แผนงานการรักษาความสงบภายใน
3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
3.3 แผนงานการศึกษา
3.4 แผนงานงบกลาง

รวม
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 ดานศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปญ
 ญาทองถิน่
4.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม

จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด

จํานวน
งบประมาณ

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หนวยดําเนินการ
ทต.ปากน้าํ หลังสวน

6

12.77

926,000

1.70

6

12.77

926,000

1.70

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

13

21.28

15,355,000

28.23

12

25.53

1,751,800

3.22

12

25.53

1,751,800

3.22

ทต.ปากน้าํ หลังสวน
ทต.ปากน้าํ หลังสวน
ทต.ปากน้าํ หลังสวน
ทต.ปากน้าํ หลังสวน

ทต.ปากน้าํ หลังสวน

-5ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5 ดานการสาธารณสุข การจัดการ
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
5.1 แผนงานสาธารณสุข

จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด

จํานวน
งบประมาณ

คิดเปนรอยละของ
หนวยดําเนินการ
งบประมาณทั้งหมด

3

6.38

270,000

0.50

รวม
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6 ดานเศรษฐกิจและการทองเทีย่ ว
6.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

3

6.38

270,000

0.50

2

4.26

120,000

0.22

รวม
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7 ดานการบริหารจัดการของเทศบาล
และการพัฒนาองคกร
7.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
7.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
รวม
รวมทั้งสิ้น

2

4.25

120,000

0.22

8
4
12
50

17.02
8.51
25.53
100.00

1,013,000
221,000
1,234,000
19,836,800

1.86
0.40
2.26
36.46

ทต.ปากน้าํ หลังสวน

ทต.ปากน้าํ หลังสวน

ทต.ปากน้าํ หลังสวน
ทต.ปากน้าํ หลังสวน

-6-

๑.2บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณของหนวยงานอืน่
บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ลําดับที่

1
2
3
4

หนวยงาน

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดชุมพร
โรงเรียนวัดสวางมนัส
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
โรงเรียนปากน้าํ หลังสวนวิทยา
รวม

จํานวนโครงการที่ คิดเปนรอยละ
จํานวนงบประมาณ
ดําเนินการ
ของโครงการ
ทั้งหมด
11
47.83
1,100,000
5
21.74
22,500,000
1
4.35
315,000
6
26.08
1,036,000
23
100.00 24,951,100

หมายเหตุ
คิดเปนรอยละ
ของ
งบประมาณ
ทั้งหมด
4.41 ภาพรวมจังหวัด ป 2560
90.18
1.26
4.15
100.00

-7-

ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
เทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐาน
1.1แผนงานเคหะและชุมชน
รายละเอียดของ
งบประมาณ
โครงการ / กิจกรรม
ปรับปรุงผังเมืองรวมชุมชน 150,000
ปากน้าํ หลังสวนมีความ
สอดคลองกับสภาพภูมิ
ประเทศและสามารถรองรับ
การขยายตัวของเมืองใน
อนาคต

ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

๑.

โครงการปรับปรุงผังเมือง
รวม (ตอเนือ่ ง)
(เทศบัญญัติหนา25/35)

2.

โครงการสงเสริมวินยั
-จัดอบรมใหความรูฯ
จราจร
-จัดทําปายประชาสัมพันธ
(เทศบัญญัติหนา 11/35) ความรูตลอดจนคาใชจาย
อื่นที่เกี่ยวของ

30,000

สถานที่
ดําเนินการ
เขตเทศบาล
ตําบลปากน้ํา
หลังสวน

หนวย
ดําเนินการ
กองชาง

เขตเทศบาล
ตําบลปากน้ํา
หลังสวน

สํานักปลัดฯ
(ปองกันฯ)

พ.ศ. ๒๕60
พ.ศ. ๒๕61
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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2.ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 2 ดานการศึกษา
2.1แผนงานการศึกษา
ลําดับ
1

2

3

รายละเอียดของ
โครงการ / กิจกรรม
โครงการจัดสือ่ การเรียนการ จัดสือ่ การเรียนการสอน)
สอนวัสดุการศึกษา และ
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เครือ่ งเลนพัฒนาการเด็ก
เทศบาลตําบลปากน้าํ หลัง
(เทศบัญญัติหนา19/35)
สวน (รายหัว)
โครงการจัดทําแผนพัฒนา
คาใชจายในการเพิม่ เติม/
การศึกษาของเทศบาลตําบล การเปลีย่ นแปลง
ปากน้าํ หลังสวน
แผนพัฒนาการศึกษาสีป่ 
(เทศบัญญัติหนา15/35)
(พ.ศ.2561-2564)
โครงการ/กิจกรรม

โครงการจัดทําแผนการ
ศึกษาของศูนยพฒ
ั นาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลปากน้าํ
หลังสวน
(เทศบัญญัติหนา15/35)

คาใชจายในการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาของ
ศพด.ทต.ปากน้าํ หลังสวน

สถานที่
ดําเนินการ
ศพด.ทต.
ปากน้ํา
หลังสวน

พ.ศ. ๒๕60
พ.ศ. ๒๕61
หนวย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ศพด.ทต.
ปากน้ํา
หลังสวน

10,000

ทต.ปากน้ํา
หลังสวน

กอง
การศึกษา

10,000

ศพด.ทต.
ปากน้ํา
หลังสวน

ศพด.ทต.
ปากน้ํา
หลังสวน

งบประมาณ
119,000
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2.ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 2 ดานการศึกษา(ตอ)
2.1 แผนงานการศึกษา
ลําดับ
4

5

6

รายละเอียดของ
สถานที่
งบประมาณ
โครงการ / กิจกรรม
ดําเนินการ
โครงการพัฒนาบุคลากร -ฝกอบรมครูเทศบาล/ผดด.
72,000
ศพด.
ทางการศึกษา
ของศพด.ทต.ปากน้าํ หลังสวน
ทต.ปากน้ํา
(เทศบัญญัติหนา16/35) -ทัศนศึกษาดูงาน/จัดอบรมครู
หลังสวน
เทศบาล/ผดด.
โครงการศึกษาเรียนรู
จัดกิจกรรมเรียนรูนอกสถานที่ 15,000
ศพด.
นอกสถานที่สําหรับเด็ก หรับเด็กเล็กของศูนยพัฒนา
ทต.ปากน้ํา
เล็ก
เด็กเล็กเทศบาลตําบลปากน้ํา
หลังสวน
(เทศบัญญัติหนา18/35) หลังสวน
โครงการพัฒนาศักยภาพ - อุดหนุนโรงเรียนปากน้าํ หลัง 700,000 -รร.ปากน้ํา
ดานภาษาของเด็ก
สวนวิทยาสําหรับคาใชจาย
หลังสวนวิทยา
เยาวชน และประชาชน
โครงการเรียนภาษาอังกฤษ
เพือ่ เขาสูประชาคม
กับเจาของภาษา
อาเซียน
- อุดหนุนโรงเรียนวัดสวาง
-รร.วัดสวาง
(อุดหนุนงบประมาณ)
มนัส สําหรับเปนคาใชจาย
มนัส
(เทศบัญญัติหนา20/35) โครงสงเสริมการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความ
พรอมสูประชาคมอาเซียน
โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. ๒๕60
พ.ศ. ๒๕61
หนวย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา
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3.ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 3 ดานสังคม และการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.1แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

1.

โครงการฝกซอมแผน
ปองกันและระงับอัคคีภัย
(เทศบัญญัติหนา14/35)
โครงการใหความรูและ
สาธิตการดับเพลิงเบื้องตน
(เทศบัญญัติหนา14/35)

2.

3.

โครงการรักษาความ
ปลอดภัยในชวงเทศกาล
(เทศบัญญัติหนา14/35)

รายละเอียดของ
โครงการ / กิจกรรม
ฝกซอมแผนปองกันและ
ระงับอัคคีภัย
จัดกิจกรรมใหความรูและ
สาธิตการดับเพลิงเบื้องตน
แกประชาชนและสถาน
ประกอบการ
ดูแลความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน รวมถึงการ
อํานวยความสะดวกดาน
การจราจรใหแกประชาชน
ในชวงเทศกาล เชน
เทศกาลปใหม เทศกาล
สงกรานต เปนตน

สถานที่
ดําเนินการ
ทต.ปากน้ํา
หลังสวน

หนวย
ดําเนินการ
สํานักปลัดฯ
(ปองกันฯ)

35,000

ทต.ปากน้ํา
หลังสวน

สํานักปลัดฯ
(ปองกันฯ)

70,000

ทต.ปากน้ํา
หลังสวน

สํานักปลัดฯ
(ปองกันฯ)

งบประมาณ
44,000

พ.ศ. ๒๕60
พ.ศ. ๒๕61
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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3.ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 3 ดานสังคม และการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต (ตอ)
3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการแขงขันกีฬา
ฟุตบอล (ฟา-ขาว)
(เทศบัญญัติหนา29/35)
โครงการแขงขันฟุตบอล
ชายหาด
(เทศบัญญัติหนา29/35)
โครงการสงทีมกีฬาเขา
รวมแขงขันในระดับตางๆ
(เทศบัญญัติหนา30/35)

2

3

4.

โครงการแขงขันกีฬาสี
ศพด.ทต.ปากน้าํ หลังสวน
(เทศบัญญัติหนา30/35)

รายละเอียดของ
โครงการ / กิจกรรม
จัดการแขงขันกีฬาฟุตบอล
(ฟา- ขาว)ประจําป 2561

งบประมาณ
100,000

สถานที่
ดําเนินการ
ทต.ปากน้ํา
หลังสวน

พ.ศ. ๒๕60
พ.ศ. ๒๕61
หนวย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการศึกษา

จัดการแขงขันฟุตบอล
ชายหาด ประจําป 2561

100,000

ทต.ปากน้ํา
หลังสวน

กองการศึกษา

สงทีมเรือยาว,สงทีม
ฟุตบอล,สงทีมฟุตซอล,
สงทีมวอลเลยบอล เขา
รวมแขงขันกีฬาที่
หนวยงานอืน่ จัดขึ้น
จัดแขงขันกีฬาสีภายใน
ศพด.ทต.ปากน้าํ หลังสวน
ปละ1ครั้ง

100,000

ทต.ปากน้ํา
หลังสวน

กองการศึกษา

23,000

ศพด.ทต.
ปากน้ําหลัง
สวน

กองการศึกษา
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3.ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 3 ดานสังคม และการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต (ตอ)
3.3 แผนงานการศึกษา
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

1.

โครงการอาหารกลางวัน
(เทศบัญญัติหนา19/35)

2.

โครงการอาหารเสริม(นม)
(เทศบัญญัติหนา19/35)

รายละเอียดของ
โครงการ / กิจกรรม
-อุดหนุนงบประมาณ
คาอาหารกลางวันใหแก
นักเรียนโรงเรียนวัดสวาง
มนัส
-คาอาหารกลางวันใหแก
เด็กเล็กในศพด.ทต.
ปากน้าํ หลังสวน
-จัดซื้ออาหารเสริม(นม)
ใหแกเด็กเล็กในศพด.ทต.
ปากน้าํ หลังสวนและ
นักเรียนโรงเรียนวัดสวาง
มนัส

งบประมาณ
2,156,000

343,000

1,167,000

พ.ศ. ๒๕60
พ.ศ. ๒๕61
สถานที่
หนวย
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โรงเรียนวัด กองการศึกษา
สวางมนัส

ศพด.ทต.
ปากน้ํา
หลังสวน

กองการศึกษา

ศพด.ทต. กองการศึกษา
ปากน้ํา
หลังสวน
และ
โรงเรียนวัด
สวางมนัส
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3.ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 3 ดานสังคม และการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต (ตอ)
3.4 แผนงานงบกลาง
ลําดับ
1

โครงการ/กิจกรรม
โครงการสงเคราะห
ผูดอยโอกาสในทองถิน่

รายละเอียดของ
โครงการ / กิจกรรม
-จัดเบี้ยยังชีพใหแกผสู งู อายุ
ทีม่ ีอายุ60ปบริบรู ณขึ้นไป
(เทศบัญญัติหนา33/35)
-จัดเบี้ยยังชีพใหแกผพู ิการ
ทีม่ ีสิทธิตามหลักเกณฑที่
กําหนด
(เทศบัญญัติหนา34/35)
-จัดเบี้ยยังขีพใหแกผปู วย
เอดสทแี่ พทยไดรบั รอง
(เทศบัญญัติหนา34/35)

งบประมาณ
9,193,000

1,904,000

120,000

สถานที่
ดําเนินการ
เขต
ทต.ปากน้ํา
หลังสวน
เขต
ทต.ปากน้ํา
หลังสวน
เขต
ทต.ปากน้ํา
หลังสวน

หนวย
ดําเนินการ
สํานัก
ปลัดเทศบาล
สํานัก
ปลัดเทศบาล

สํานัก
ปลัดเทศบาล

พ.ศ. ๒๕60
พ.ศ. ๒๕61
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 ดานศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รายละเอียดของ
โครงการ / กิจกรรม
จัดกิจกรรมตางๆ เนือ่ งใน
โอกาสวันสําคัญของชาติ เชน
วันอาภากร วันปยมหาราช
และวันอืน่ ๆ

ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการจัดกิจกรรมวัน
สําคัญของชาติและรัฐพิธี
(เทศบัญญัติหนา31/35)

2

โครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง
(เทศบัญญัติหนา31/35)

จัดงานประเพณีลอยกระทง

3

โครงการเฉลิมพระเกียรติ
เทิดไทสมเด็จพระนางเจา
พระบรม ราชินีนาถเนือ่ ง
ในโอกาสพระราชพิธีมหา
มงคล12สิงหามหาราชินี
(เทศบัญญัติหนา30/35)

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
เทิดไทสมเด็จพระนางเจาพระ
บรม ราชินีนาถเนือ่ งในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคล12
สิงหามหาราชินี

สถานที่
ดําเนินการ
เขต
ทต.ปากน้ํา
หลังสวน

หนวย
ดําเนินการ
สํานัก
ปลัดเทศบาล

200,000

เขต
ทต.ปากน้ํา
หลังสวน

กองการศึกษา

53,000

เขต
ทต.ปากน้ํา
หลังสวน

สํานัก
ปลัดเทศบาล

งบประมาณ
398,800

พ.ศ. ๒๕60
พ.ศ. ๒๕61
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 ดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น (ตอ)
4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลําดับ
4

5

รายละเอียดของ
โครงการ / กิจกรรม
โครงการจัดกิจกรรมวันขึ้น -พิธีเจริญพระพุทธมนต
ปใหม
-พิธีทาํ บุญตักบาตร
(เทศบัญญัติหนา30/35) -มอบของขวัญและประกาศ
เกียรติคุณแกผูบําเพ็ญ
ประโยชนตอชุมชน บุคคล
ดีเดนประจําป
-กิจกรรมอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วของ
โครงการจัดกรรมวัน
-พิธีสมโภชเทียนพรรษาและ
เขาพรรษา
แหเทียนพรรษา
(เทศบัญญัติหนา30/35) -กิจกรรมอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วของ
โครงการ/กิจกรรม

สถานที่
ดําเนินการ
เขต
ทต.ปากน้ํา
หลังสวน

หนวย
ดําเนินการ
กอง
การศึกษา

40,000

เขต
ทต.ปากน้ํา
หลังสวน

กอง
การศึกษา

งบประมาณ
150,000

6

โครงการจัดกิจกรรมไหว
ครู
(เทศบัญญัติหนา30/35)

จัดกิจกรรมไหวครูใหกบั เด็ก
เล็กของศพด.เทศบาลตําบล
ปากน้าํ หลังสวน

3,000

ศพด. เทศบาล
ตําบลปากน้ํา
หลังสวน

กอง
การศึกษา

7

โครงการจัดกิจกรรมวันแม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
(เทศบัญญัติหนา31/35) สมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ 12
สิงหาคม
-จัดพิธีไหวแมใหแกเด็กของ
ศพด.เทศบาลตําบลปากน้าํ
หลังสวน

12,000

ศพด.ทต.
ปากน้ํา
หลังสวน

กอง
การศึกษา

พ.ศ. ๒๕60
พ.ศ. ๒๕61
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 ดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น (ตอ)
4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(ตอ)
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

8.

โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานตและวันผูสงู อายุ
(เทศบัญญัติหนา31/35)

9.

โครงการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแหงชาติ
(เทศบัญญัติหนา31/35)

10. โครงการจัดกิจกรรมวัน
เทศบาล
(เทศบัญญัติหนา31/35)

รายละเอียดของ
โครงการ / กิจกรรม
จัดงานประเพณีสงกรานตและ
วันผูสงู อายุโดยมีกิจกรรม
ตางๆ

งบประมาณ
100,000

สถานที่
ดําเนินการ
เขต
ทต.ปากน้ํา
หลังสวน

พ.ศ. ๒๕60
พ.ศ. ๒๕61
หนวย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการศึกษา

จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ

100,000

เขต
ทต.ปากน้ํา
หลังสวน

กองการศึกษา

จัดกิจกรรมวันเทศบาล

35,000

เขต
ทต.ปากน้ํา
หลังสวน

สํานัก
ปลัดเทศบาล
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 ดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น (ตอ)
4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(ตอ)
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

11. โครงการประเพณีแหพระ
แขงเรือ
(อุดหนุนงบประมาณ)
(เทศบัญญัติหนา32/35)
12. โครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจาพระ
บรมราชนินาถ
(อุดหนุนงบประมาณ)
(เทศบัญญัติหนา32/35)

รายละเอียดของ
งบประมาณ
โครงการ / กิจกรรม
อุดหนุนใหแกสภาวัฒนา
650,000
ธรรมตําบลปากน้าํ สําหรับ
เปนคาใชจายในการเขา
รวมงานประเพณีแหพระแขง
เรือฯอําเภอหลังสวน
อุดหนุนงบประมาณใหแกที่
10,000
ทําการปกครองอําเภอหลัง
สวนในการรวมเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชินีนาถ

สถานที่
ดําเนินการ
เขต
อําเภอหลัง
สวน

พ.ศ. ๒๕60
พ.ศ. ๒๕61
หนวย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการศึกษา

เขตอําเภอ
หลังสวน

สํานัก
ปลัดเทศบาล
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5 ดานการสาธารณสุข การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
5.1 แผนงานสาธารณสุข
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ของอสม.ในการ
ดําเนินงานดานสงเสริม
สุขภาพ
(เทศบัญญัติหนา21/35)
โครงการกําจัดขยะมูลฝอย
และสัตวพาหะนําโรคใน
ชุมชน
(เทศบัญญัติหนา28/35)

2

3

โครงการปองกันและ
ควบคุมโรคในทองถิ่น
(กําจัดยุง)
(เทศบัญญัติหนา23/35)

รายละเอียดของ
งบประมาณ
โครงการ / กิจกรรม
จัดอบรม/ทัศนศึกษาดูงานดาน 150,000
สงเสริมสุขภาพแกอสม.ตําบล
ปากน้ํา อําเภอหลังสวน
จังหวัดชุมพร

สถานที่
ดําเนินการ
เขต
ทต.ปากน้ํา
หลังสวน

หนวย
ดําเนินการ
กอง
สาธารณสุข
และ
สิง่ แวดลอม

กิจกรรมกําจัดขยะมูลฝอยและ
สัตวพาหะนําโรคในชุมชน
สําหรับกําจัดหนู แมลงวัน
และสัตวพาหะนําโรคตางๆ

50,000

เขต
ทต.ปากน้ํา
หลังสวน

กอง
สาธารณสุข
และ
สิง่ แวดลอม

กิจกรรมสําหรับการกําจัดยุง
และรณรงคไขเลือดออก

70,000

เขต
ทต.ปากน้ํา
หลังสวน

กอง
สาธารณสุข
และ
สิง่ แวดลอม

พ.ศ. ๒๕60
พ.ศ. ๒๕61
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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6. ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6 ดานเศรษฐกิจและการทองเทีย่ ว
6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

1.

โครงการสงเสริมการ
ทองเทีย่ วปากน้าํ หลังสวน
(เทศบัญญัติหนา32/35)

2.

โครงการวิง่ แหวกทะเลสู
เกาะพิทักษ
(อุดหนุนงบประมาณ)
(เทศบัญญัติหนา32/35)

รายละเอียดของ
โครงการ / กิจกรรม
สมทบการจัดงาน
เทิดพระเกียรติกรมหลวง
ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ประจําป พ.ศ.2561
อุดหนุนงบประมาณใหแก
ที่ทําการปกครองอําเภอ
หลังสวน จังหวัดชุมพร
สําหรับเปนคาใชจายใน
โครงการจัดงานวิง่ แหวก
ทะเลสูเกาะพิทกั ษหลัง
สวนมินิมาราธอน ครั้งที่
14 ประจําป 2561

งบประมาณ
20,000

100,000

สถานที่
ดําเนินการ
เขต
ทต.ปากน้ํา
หลังสวน

หนวย
ดําเนินการ
สํานักปลัด
เทศบาล

เขต
ทต.ปากน้ํา
หลังสวน

สํานัก
ปลัดเทศบาล

พ.ศ. ๒๕60
พ.ศ. ๒๕61
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7 ดานการบริหารจัดการของเทศบาลและการพัฒนาองคกร
7.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการสํารวจความพึง
พอใจของประชาชน
ผูรบั บริการของเทศบาล
ตําบลปากน้าํ หลังสวน
(เทศบัญญัติหนา7/35)

2

โครงการจัดเก็บขอมูล
พื้นฐาน
(เทศบัญญัติหนา4/35)

3

โครงการจัดการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีและสมาชิก
สภาทองถิน่
(เทศบัญญัติหนา4/35)

4.

โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของเทศบาลตําบล
ปากน้าํ หลังสวน
(เทศบัญญัติหนา4/35)

รายละเอียดของ
งบประมาณ
โครงการ / กิจกรรม
สํารวจความพึงพอใจของ
32,000
ประชาชนผูรบั บริการของ
เทศบาลตําบลปากน้าํ หลังสวน
โดยการวิจยั เชิงสํารวจและนํา
ขอมูลทีไ่ ดออกเผยแพรสู
สาธารณชน
เพือ่ เปนคาใชจายในการ
26,000
จัดเก็บขอมูลพื้นฐาน เชน
คาจางเหมาสํารวจภาคสนาม
และคาใชจายอืน่ ทีเ่ กีย่ วของ
-จัดการเลือกตั้ง
750,000
นายกเทศมนตรีและสมาชิก
สภาเทศบาลตําบลปากน้าํ หลัง
สวน

สถานที่
ดําเนินการ
เขต
ทต.ปากน้ํา
หลังสวน

พ.ศ. ๒๕60
พ.ศ. ๒๕61
หนวย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานัก
ปลัดเทศบาล

เขต
ทต.ปากน้ํา
หลังสวน

สํานัก
ปลัดเทศบาล

เขต
ทต.ปากน้ํา
หลังสวน

สํานัก
ปลัดเทศบาล

จัดทัศนศึกษาดูงานและหรือ
จัดอบรมใหกบั คณะผูบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจางและพนักงาน
จางเทศบาลตําบลปากน้าํ หลัง
สวน

เขต
ทต.ปากน้ํา
หลังสวน

สํานัก
ปลัดเทศบาล

50,000

-ไมสามารถกําหนดหวงเวลาได-
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7. ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7 ดานการบริหารจัดการของเทศบาลและการพัฒนาองคกร (ตอ)
7.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ลําดับ
5

รายละเอียดของ
โครงการ / กิจกรรม
โครงการจัดทําแผนพัฒนา จัดทําแผนพัฒนาสี่ปฉบับ
สีป่ 
เพิม่ เติม/เปลีย่ นแปลง/แกไข
(เทศบัญญัติหนา7/35)
โครงการ/กิจกรรม

6

โครงการรวมใจ คนไทย
ตองไมโกง
(เทศบัญญัติหนา4/35)

7

โครงการเผยแพรขาวสาร
ขอมูล
(เทศบัญญัติหนา4/35)

จัดประชุม อบรม สัมมนาให
ความรูความเขาใจเพือ่ สราง
ความตระหนักในการตอตาน
การทุจริตคอรรปั ชัน่
จัดทําวารสารสิง่ พิมพสาํ หรับ
เผยแพรขาวสารขอมูลผลการ
ดําเนินงานของเทศบาล และ
อื่นๆที่เกี่ยวของกับการ
เผยแพรขอมูลขาวสารของ
เทศบาล

สถานที่
ดําเนินการ
เขต
ทต.ปากน้ํา
หลังสวน

หนวย
ดําเนินการ
สํานัก
ปลัดเทศบาล

17,000

เขต
ทต.ปากน้ํา
หลังสวน

สํานัก
ปลัดเทศบาล

50,000

เขต
ทต.ปากน้ํา
หลังสวน

สํานัก
ปลัดเทศบาล

งบประมาณ
44,000

พ.ศ. ๒๕60
พ.ศ. ๒๕61
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7 ดานการบริหารจัดการของเทศบาลและการพัฒนาองคกร (ตอ)
7.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

8.

โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บรายไดของเทศบาล
ตําบลปากน้าํ หลังสวน
(เทศบัญญัติหนา8/35)

รายละเอียดของ
สถานที่
งบประมาณ
โครงการ / กิจกรรม
ดําเนินการ
ดําเนินการตามโครงการเพิม่
44,000
เขต
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ทต.ปากน้าํ
รายไดของเทศบาลตําบล
หลังสวน
ปากน้ําหลังสวน

หนวย
ดําเนินการ
สํานัก
ปลัดเทศบาล

พ.ศ. ๒๕60
พ.ศ. ๒๕61
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7. ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7 ดานการบริหารจัดการของเทศบาลและการพัฒนาองคกร (ตอ)
7.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการจัดตั้งชุมชนใน
เขต
(เทศบัญญัติหนา28/35)
โครงการสงเสริมการ
จัดทําแผนชุมชน/หมูบาน
(เทศบัญญัติหนา28/35)
โครงการคืนความสุขใหกับ
ประชาชนและสรางความ
ปรองดอง
(เทศบัญญัติหนา29/35)

2

3

4

โครงการสรางความเข็ม
แข็งของชุมชนแบบบูรณา
การ
(เทศบัญญัติหนา29/35)

รายละเอียดของ
งบประมาณ
โครงการ / กิจกรรม
จัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาลตาม
45,000
หลักเกณฑ วิธีการที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
สงเสริมการจัดทําแผนหมูบานใน
26,000
เขตเทศบาลตําบลปากน้าํ หลังสวน
การจัดฝกอบรม ประชุม ชี้แจงทํา
ความเขาใจ เพือ่ สรางทัศนคติและ
จิตสํานึกทีด่ ีงามในการอยูรวมกัน
อยางสมานฉันท โดยเนนการมี
สวนรวมของประชาชนในชุมชน

50,000

จัดทัศนศึกษาดูงานผูนําชุมชน
/จัดอบรมผ

100,000

สถานที่
ดําเนินการ
เขต
ทต.ปากน้ํา
หลังสวน
เขต
ทต.ปากน้ํา
หลังสวน
เขต
ทต.ปากน้ํา
หลังสวน

เขต
ทต.ปากน้ํา
หลังสวน

พ.ศ. ๒๕60
พ.ศ. ๒๕61
หนวย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานัก
ปลัดเทศบาล
สํานัก
ปลัดเทศบาล
สํานัก
ปลัดเทศบาล

สํานัก
ปลัดเทศบาล

