
 

 

 

  

ประกาศเทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน 

เรือ่ง    การใชแผนการดาํเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖2 

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

  ดวย  เทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน ไดดําเนนิการจัดทําแผนการดําเนนิงาน  ประจําป

งบประมาณ   พ.ศ.  ๒๕๖ 2   ตามขั้นตอนของระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทาํ

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

  เพื่อใหการปฏบิัติเปนไปดวยความเรยีบรอย เทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวนจึงประกาศ

ใหแผนการดําเนนิงานดังกลาวเปนแผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2  ของเทศบาล

ตําบลปากน้ําหลังสวน 

    ประกาศ  ณ  วนัที ่  4  เดอืน  ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕61 

      (ลงช่ือ)    

             ( นายวชัิย   อนันตเมฆ )  

              นายกเทศมนตรตํีาบลปากน้าํหลงัสวน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                            ตนฉบับ 

 
 

 

แผนการดาํเนินงาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 

 
 

 

 

เทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน 

อาํเภอหลงัสวน    จังหวัดชมุพร 

 

 



 

คํานํา 
 แผนการดาํเนนิงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ของเทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน 

ไดจัดทาํขึ้นหลงัจากทีจั่ดทาํงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เสร็จเรยีบรอยแลว 

โดยรวบรวมขอมูลโครงการ/กจิกรรมในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ 2 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 

๒.๒.2  บญัชีจํานวนครุภัณฑฯ             23 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 



 

-3- 

ผด.01 

สวนที ่ ๒ 
 บัญชีโครงการ / กจิกรรม  

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

๑  บัญชสีรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 

๑.๑บัญชสีรุปจํานวนโครงการและงบประมาณของเทศบาล 

บัญชสีรุปโครงการและงบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖2 

เทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน 

ยุทธศาสตร/แผนงาน 
จํานวนโครงการ 

ที่ดําเนนิการ 

คดิเปนรอยละของ

โครงการทั้งหมด 

จํานวน

งบประมาณ 

คดิเปนรอยละของ

งบประมาณทั้งหมด 
หนวยดําเนนิการ 

๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

     -  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

3 

 

 

 

7.69 

 

 

 

2,380,000 

 

 

 

 

10.15 

 

 

ทต.ปากนํ้าหลังสวน 

 

 

รวม 3 7.69 2,380,000 10.15  
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ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา 
จํานวนโครงการ 

ที่ดําเนนิการ 

คดิเปนรอยละของ

โครงการทั้งหมด 

จํานวน

งบประมาณ 

คดิเปนรอยละของ

งบประมาณทั้งหมด 
หนวยดําเนนิการ 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 2 ดานการศึกษา 

     -  แผนงานการศึกษา 

 

 

5 

 

12.82 

 

 

1,441,000 

 

 

 

6.15 

 

ทต.ปากนํ้าหลังสวน 

 

 

รวม 5 12.82 1,441,000 6.15  

3.  ยทุธศาสตรการพัฒนาท่ี 3 ดานสงัคม และการสงเสรมิพัฒนา 

     คุณภาพชวีติ 

     3.1แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

     3.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

     3.3  แผนงานการศกึษา 

     3.4  แผนงานงบกลาง 

 

 

 

1 

3 

2 

1 

 

 

2.56 

7.69 

5.12 

2.56 

 

 

50,000 

323,000 

3,666,000 

12,365,500 

 

 

0.21 

1.38 

15.64 

52.75 

ทต.ปากนํ้าหลังสวน 

ทต.ปากน้าํหลงัสวน 

ทต.ปากน้าํหลงัสวน 

ทต.ปากน้าํหลงัสวน 

รวม 7 17.93 16,404,500 69.98  

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 4 ดานศาสนา ศลิปะวฒันธรรม 

     ประเพณแีละภูมปิญญาทองถิน่ 

     -  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

 

11 

 

 

 

28.21 

 

 

1,615,000 

 

 

6.89 

 

 

ทต.ปากน้าํหลงัสวน 

 

รวม 11 28.21 1,615,000 6.89  
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ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา 
จํานวนโครงการ 

ที่ดําเนนิการ 

คดิเปนรอยละของ

โครงการทั้งหมด 

จํานวน

งบประมาณ 

คดิเปนรอยละของ

งบประมาณทั้งหมด 
หนวยดําเนนิการ 

5.  ยทุธศาสตรการพัฒนาท่ี 5 ดานการสาธารณสขุ การจัดการ 

      สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ

5.1  แผนงานสาธารณสขุ 

5.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

 

5 

1 

 

 

12.82 

 2.56 

 

 

418,000 

50,000 

 

 

1.78 

0.21 

 

 

ทต.ปากน้าํหลงัสวน 

ทต.ปากน้าํหลงัสวน 

รวม 6 15.38 468,000 1.99  

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 6 ดานเศรษฐกจิและการทองเท่ียว 

    - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

 

2 

 

 

5.12 

 

120,000 

 

0.52 

 

ทต.ปากน้าํหลงัสวน 

รวม 2 5.12 120,000 0.52  

7. ยทุธศาสตรการพัฒนาท่ี 7 ดานการบรหิารจัดการของเทศบาล 

     และการพัฒนาองคกร 

     7.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป 

     7.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 

 

 

4 

1 

 

 

10.26 

  2.56 

 

 

913,000 

100,000 

 

 

3.89 

0.43 

 

 

ทต.ปากน้าํหลงัสวน 

ทต.ปากน้าํหลงัสวน 

รวม 5 12.82 1,013,000 4.32  

รวมท้ังส้ิน 39 100.00 23,441,500 100.00  
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๑.2บัญชสีรุปจํานวนโครงการและงบประมาณของหนวยงานอืน่ 

บัญชสีรุปโครงการและงบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖2 

ลําดับที ่ หนวยงาน 
จํานวนโครงการที่

ดําเนนิการ 

 

คดิเปนรอยละ

ของโครงการ

ทั้งหมด 

จํานวนงบประมาณ 

คดิเปนรอยละ

ของ

งบประมาณ

ทั้งหมด 

หมายเหตุ 

1 การไฟฟาสวนภมูภิาคปากน้าํหลงัสวน 2 18.18 10,622,467 88.97  

2 สํานักงานเกษตรอําเภอหลังสวน 3 27.27 280,000 2.35  

3 โรงเรยีนปากน้าํหลงัสวนวทิยา 6 54.55 1,036,000 8.68  

 รวม 11 100.00 11,938,467 100.00  

4 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดชุมพร 15  จายเงินสงเคราะหเปนรายหวั จึงไมสามารถระบุงบประมาณได 
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ผด.02 

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2 

เทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพืน้ฐาน  

            1.1แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 

โครงการ / กจิกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี

ดําเนนิการ 

หนวย

ดําเนนิการ 

พ.ศ. ๒๕61 พ.ศ. ๒๕62 

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) 

(เทศบัญญัตหินา30/43) 

ปรับปรุงผงัเมอืงรวมชมุชน

ปากนํ้าหลังสวนมีความ

สอดคลองกับสภาพภูมิ

ประเทศและสามารถรองรับ

การขยายตัวของเมอืงใน

อนาคต 

 

150,000 เขตเทศบาล

ตําบลปากนํ้า

หลังสวน 

 

กองชาง             

 

2. โครงการขดุเจาะบอบาดาล 

(เทศบัญญัตหินา 32/43) 

ขดุเจาะบอบาดาลขนาดเสน

ผานศูนยกลาง6 น้ิว ลึกไม

นอยกวา 132 เมตรหรอื

จนกวาจะไดนํ้าท่ีมคีณุภาพ

ตามมาตรฐานท่ีใชอุปโภค

บริโภค โดยใชทอกรุบอนํ้า

พรอมกอสรางหอถังสูงและ

โรงสูบนํ้า 

1,780,000 หมูท่ี 5 

ตําบลปากนํ้า    

หลังสวน 

 

กองชาง             
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ลําดับ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 

โครงการ / กจิกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี

ดําเนนิการ 

หนวย

ดําเนนิการ 

พ.ศ. ๒๕61 พ.ศ. ๒๕62 

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

3. โครงการจัดทําปายชือ่ซอย/

ถนนในเขตเทศบาล 

(เทศบัญญัตหินา33/43) 

จัดทําปายพรอมติดต้ังปาย

ชือ่ซอย/ถนน ในเขตเทศบาล

ตําบลปากนํ้าหลังสวน 

 

450,000 เขตเทศบาล

ตําบลปากนํ้า

หลังสวน 

 

กองชาง             
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2.ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 2 ดานการศึกษา 

 2.1แผนงานการศึกษา 

ลําดับ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 

โครงการ / กจิกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี

ดําเนนิการ 

หนวย

ดําเนนิการ 

พ.ศ. ๒๕61 พ.ศ. ๒๕62 

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 

(เทศบัญญัตหินา 20/43) 

จัดสือ่การเรียนการสอนฯ)

ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลปากนํ้าหลัง

สวน (รายหัว) 

119,000 ศพด.ทต.

ปากนํ้า 

หลังสวน 

ศพด.ทต.

ปากนํ้า 

หลังสวน 

            

2 โครงการสนับสนุนคาใชจาย

ในการจัดการศึกษา 

(เทศบัญญัตหินา 20/43) 

-คาหนังสอืเรียน  

-คาอุปกรณการเรียน 

-คาเครื่องแบบนักเรียน 

-คากจิกรรมพฒันาผูเรียน 

สําหรับเด็กปฐมวยั    

(อายุ 3-5 ป) 

 

47,000 ศพด.ทต.

ปากนํ้า 

หลังสวน 

ศพด.ทต.

ปากนํ้า 

หลังสวน 

            

3 

 

โครงการศึกษาเรียนรูนอก

สถานท่ีสําหรับเด็กเล็ก 

(เทศบัญญัตหินา20/43) 

จัดกจิกรรมเรียนรูนอก

สถานท่ีหรับเด็กเล็กของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลปากนํ้าหลัง

สวน 

15,000 ศพด. 

ทต.ปากนํ้า

หลังสวน 

กอง 

การศึกษา 

            

 

 

 

 

 

 



 

        -10- 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 2 ดานการศึกษา(ตอ) 

2.1 แผนงานการศึกษา  

ลําดับ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 

โครงการ / กจิกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี

ดําเนนิการ 

หนวย

ดําเนนิการ 

พ.ศ. ๒๕61 พ.ศ. ๒๕62 

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 โครงการพัฒนาศักยภาพ

ดานภาษาของเด็ก 

เยาวชน และประชาชน

เพือ่เขาสูประชาคม

อาเซยีน 

(อุดหนุนงบประมาณ) 

(เทศบัญญัตหินา23/43) 

- อุดหนุนโรงเรียนปากนํ้าหลัง

สวนวทิยาสําหรับคาใชจาย

โครงการเรียนภาษากับ

เจาของภาษา 

- อุดหนุนโรงเรียนวดัสวาง

มนัส สําหรับเปนคาใชจาย

โครงสงเสริมการสอน

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  

700,000 

 

 

 

 

 

 

-รร.ปากนํ้า

หลังสวนวทิยา 

 

 

-รร.วดัสวาง

มนัส 

กอง

การศึกษา 

 

 

 

            

5 โครงการปรับปรุงตอเติม

โรงอาหารศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก เทศบาลตําบล

ปากนํ้าหลังสวน 

-ปรับปรุงพื้นบริเวณหนา

อาคารโรงอาหาร 

-ตอเติมผนังคอนกรีตและตา

ขายเหล็กโดยรอบอาคารโรง

อาหาร 

-ปรับปรุงไฟสองสวางภายใน

โรงอาหาร 

-งานอ่ืนๆท่ีเกีย่วของและ

จําเปน 

560,000 ศพด. 

ทต.ปากนํ้า

หลังสวน 

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. ๒๕61 พ.ศ. ๒๕62 

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. โครงการรักษาความ

ปลอดภัยในชวงเทศกาล 

(เทศบัญญัตหินา16/43) 

ดูแลความปลอดภัยในชวีติ

และทรัพยสนิ รวมถงึการ

อํานวยความสะดวกดาน

การจราจรใหแกประชาชน

ในชวงเทศกาล เชน 

เทศกาลปใหม เทศกาล

สงกรานต เปนตน 

50,000 เขตตําบล

ปากนํ้าหลัง

สวน 

สํานักปลัดฯ 

(ปองกนัฯ) 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-12- 

 

    3.ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 3 ดานสังคม และการสงเสรมิพัฒนาคุณภาพชวีติ (ตอ)  

     3.2 แผนงานการศาสนาวฒันาธรรมและนันทนาการ  

ลําดับ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 

โครงการ / กจิกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี

ดําเนนิการ 

หนวย

ดําเนนิการ 

พ.ศ. ๒๕61 พ.ศ. ๒๕62 

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 โครงการแขงขันฟุตบอล

ชายหาด 

(เทศบัญญัตหินา34/43) 

จัดการแขงขนัฟตุบอล

ชายหาด ประจําป 2562 

100,000 ชายทะเล

ปากนํ้าหลัง

สวน 

กองการศึกษา             

2 โครงการสงทีมกฬีาเขา

รวมแขงขนัในระดับตางๆ 

(เทศบัญญัตหินา34/43) 

สงทีมกฬีา เขารวมแขงขนั

กฬีาท่ีหนวยงานอ่ืนจัดขึ้น 

เชน เปตอง เรอืยาว 

ฟตุบอล ฟตุซอล 

วอลเลยบอล เปนตน 

100,000 จังหวดัชมุพร 

และพื้นท่ี

ใกลเคยีง 

กองการศึกษา             

3. โครงการแขงขนักฬีาส ี

ศพด.ทต.ปากนํ้าหลังสวน 

(เทศบัญญัตหินา34/43) 

จัดแขงขนักฬีาสีภายใน

ศพด.ทต.ปากนํ้าหลังสวน 

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. ๒๕61 พ.ศ. ๒๕62 

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 

(เทศบัญญัตหินา20/43) 

 

 

(เทศบัญญัตหินา20/43) 

 

 

-อุดหนุนงบประมาณ

คาอาหารกลางวนัใหแก

นักเรียนโรงเรียนวดัสวาง

มนัส 

2,156,000 โรงเรียนวดั

สวางมนัส 

กองการศึกษา             

-คาอาหารกลางวันใหแก

เด็กเล็กในศพด.ทต.

ปากนํ้าหลังสวน 

 

343,000 ศพด.ทต.

ปากนํ้า 

หลังสวน 

ศพด.ทต.

ปากนํ้า    

หลังสวน 

            

2. โครงการอาหารเสริม(นม) 

(เทศบัญญัตหินา31/43) 

-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. ๒๕61 พ.ศ. ๒๕62 

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 

(เทศบัญญัตหินา40/43) 

 

-จัดเบ้ียยงัชพีใหแก

ผูสูงอายทุีม่อีายุ60ป

บริบูรณขึ้นไป 

(เทศบัญญัตหินา39/43) 

10,325,500 เขต 

ทต.ปากนํ้า

หลังสวน 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

(งานพัฒนาชุมชน) 

            

  

 

-จัดเบ้ียยงัชพีใหแกผู

พกิารท่ีมสีทิธติาม

หลักเกณฑท่ีกําหนด 

(เทศบัญญัตหินา40/43) 

1,920,000 เขต 

ทต.ปากนํ้า

หลังสวน 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

(งานพัฒนาชุมชน) 

            

  -จัดเบ้ียยงัชพีใหแกผูปวย

เอดสท่ีแพทยรับรอง 

(เทศบัญญัตหินา40/43) 

120,000 

 

 

 

เขต 

ทต.ปากนํ้า 

หลังสวน 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

(งานพัฒนาชุมชน) 
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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. ๒๕61 พ.ศ. ๒๕62 

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 

(เทศบัญญัตหินา35/43) 

จัดกจิกรรมตางๆ เน่ืองใน

โอกาสวันสําคัญของชาติ เชน 

วันอาภากร วันปยมหาราช 

และวนัอ่ืนๆ 

 

250,000 เขต 

ทต.ปากนํ้า

หลังสวน 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

(งานธุรการ) 

            

2 โครงการจัดงานประเพณี

ลอยกระทง 

(เทศบัญญัตหินา36/43) 

 

จัดงานประเพณีลอยกระทง 200,000 เขต 

ทต.ปากนํ้า

หลังสวน 

กองการศึกษา             

3 โครงการเฉลิมพระเกยีรติ

เทิดไทสมเด็จพระนางเจา

พระบรม ราชนีินาถเน่ือง

ในโอกาสพระราชพธิมีหา

มงคล12สิงหามหาราชนีิ 

(เทศบัญญัตหินา35/43) 

 

 

จัดกจิกรรมเฉลมิพระเกยีรติ 

เทิดไทสมเด็จพระนางเจาพระ

บรม ราชนีินาถเน่ืองในโอกาส

พระราชพธิมีหามงคล12

สงิหามหาราชนีิ 

50,000 เขต 

ทต.ปากนํ้า

หลังสวน 

สํานัก 

ปลัดเทศบาล 

(งานธุรการ) 
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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. ๒๕61 พ.ศ. ๒๕62 

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 

(เทศบัญญัตหินา35/43) 

 

-พธิเีจริญพระพทุธมนต 

-พธิทํีาบุญตักบาตร 

-กจิกรรมอ่ืนๆท่ีเกีย่วของ 

150,000 เขต 

ทต.ปากนํ้า

หลังสวน 

กองการศึกษา             

5 โครงการจัดกรรมวนั

เขาพรรษา 

(เทศบัญญัตหินา35/43) 

-พธิสีมโภชเทียนพรรษาและ

แหเทียนพรรษา 

-กจิกรรมอ่ืนๆท่ีเกีย่วของ 

50,000 เขต 

ทต.ปากนํ้า

หลังสวน 

กองการศึกษา             

6 โครงการจัดงานประเพณี

สงกรานตและวนัผูสูงอายุ 

(เทศบัญญัตหินา35/43) 

 

จัดงานประเพณีสงกรานต

และวนัผูสูงอายโุดยมี

กจิกรรมตางๆ เชน รดนํ้าดํา

หัวผูสูงอายุ ทําบุญตักบาตร 

เปนตน 

100,000 เขต 

ทต.ปากนํ้า

หลังสวน 

กองการศึกษา             

7 โครงการจัดกจิกรรมวนั

เด็กแหงชาติ 

(เทศบัญญัตหินา36/43) 

 

จัดกจิกรรมวนัเด็กแหงชาติ 

 

100,000 เขต 

ทต.ปากนํ้า

หลังสวน 

กองการศึกษา             

8 โครงการจัดกจิกรรมวนั

เทศบาล 

(เทศบัญญัตหินา36/43) 

 

จัดกจิกรรมวนัเทศบาล 35,000 เขต 

ทต.ปากนํ้า

หลังสวน 

สํานัก 

ปลัดเทศบาล 

(งานธุรการ) 
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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. ๒๕61 พ.ศ. ๒๕62 

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

9. โครงการประเพณีแหพระ

แขงเรอื 

(อุดหนุนงบประมาณ) 

(เทศบัญญัตหินา38/43) 

 

อุดหนุนใหแกสภาวฒันา

ธรรมตําบลปากนํ้า สําหรับ

เปนคาใชจายในการเขา

รวมงานประเพณีแหพระแขง

เรอืฯอําเภอหลังสวน 

650,000 เขต 

อําเภอ  

หลังสวน 

กองการศึกษา             

10. โครงการเฉลมิพระเกยีรติ

สมเด็จพระนางเจาพระ

บรมราชนินาถ 

(อุดหนุนงบประมาณ) 

(เทศบัญญัตหินา38/43) 

 

อุดหนุนงบประมาณใหแกท่ี

ทําการปกครองอําเภอ   

หลังสวนในการรวมเฉลิม

พระเกยีรติสมเด็จพระนาง

เจาพระบรมราชนีินาถ 

10,000 เขตอําเภอ 

หลังสวน 

สํานัก 

ปลัดเทศบาล 

(งานธุรการ) 

            

11 โครงการจัดงานเฉลมิพระ

เกยีรติเน่ืองในวนัเฉลิม

พระชนมพรรษาสมเด็จ

พระเจาอยูหัว 

(อุดหนุนงบประมาณ) 

(เทศบัญญัตหินา38/43) 

อุดหนุนงบประมาณใหแกท่ี

ทําการปกครองอําเภอหลัง

สวนในการรวมเฉลิมพระ

เกยีรติสมเด็จพระเจาอยูหัว 

20,000 เขตอําเภอ 

หลังสวน 

สํานัก 

ปลัดเทศบาล 

(งานธุรการ) 
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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. ๒๕61 พ.ศ. ๒๕62 

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 

(เทศบัญญัตหินา25/34) 

จัดอบรม/ทัศนศึกษาดูงานดาน

สงเสริมสุขภาพแกอสม.ตําบล

ปากนํ้า อําเภอหลังสวน 

จังหวดัชมุพร 

120,000 เขต 

ทต.ปากนํ้า

หลังสวน 

กอง

สาธารณสุข 

และ

ส่ิงแวดลอม 

            

2 โครงการสัตวปลอดโรคคน

ปลอดภัยจากโรคพษิสุนัข

บาฯ (สํารวจขอมูล) 

(เทศบัญญัตหินา27/43) 

สํารวจจํานวนสุนัข/แมว ท้ังท่ีมี

เจาของและไมมเีจาของ โดย

ทําการสํารวจปละ 2 คร้ัง 

8,000 เขต 

ทต.ปากนํ้า

หลังสวน 

กอง

สาธารณสุข 

และ

ส่ิงแวดลอม 

            

3 โครงการสัตวปลอดโรคคน

ปลอดภัยจากโรคพษิสุนัข

บาฯ (ฉดีวคัซนี) 

(เทศบัญญัตหินา27/43) 

จัดซื้อวคัซนีสําหรับบริการฉดี

ใหกบัสุนัข แมว ท่ีมเีจาของ

และไมมเีจาของ 

40,000 เขต 

ทต.ปากนํ้า

หลังสวน 

กอง

สาธารณสุข 

และ

ส่ิงแวดลอม 

            

4 

 

 

 

โครงการปองกนัและ

ควบคุมโรคในทองถิ่น

(กําจัดยุง) 

(เทศบัญญัตหินา27/43) 

กจิกรรมสําหรับการกําจัดยงุ

และรณรงคไขเลอืดออก 

70,000 

 

 

 

เขต  

ทต.ปากนํ้า

หลังสวน 

 

กอง 

สาธารณสุข 

และ

ส่ิงแวดลอม 

 

 

 

 

           

5 โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข 

(เทศบัญญัตหินา 28/43) 

อุดหนุนงบประมาณใหแก

หมูบาน/ชมุชน ละ 20,000 

บาท เพื่อจัดทําโครงการตาม

พระราชดําริอยางนอย3

โครงการ 

180,000 เขต  

ทต.ปากนํ้า

หลังสวน 

 

กอง 

สาธารณสุข 

และ

ส่ิงแวดลอม 
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     5. ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 5 ดานการสาธารณสุข การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ  

       5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 

โครงการ / กจิกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี

ดําเนนิการ 

หนวย

ดําเนนิการ 

พ.ศ. ๒๕61 พ.ศ. ๒๕62 

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 โครงการกาํจัดขยะมูลฝอย

และสัตวพาหะนําโรคใน

ชุมชน 

(เทศบัญญัตหินา33/43) 

กจิกรรมกาํจัดขยะมูลฝอยและ

สัตวพาหะนําโรคในชมุชน 

สําหรับกําจัดหนู แมลงวัน 

และสัตวพาหะนําโรคตางๆ 

 

50,000 เขต 

ทต.ปากนํ้า

หลังสวน 

กอง

สาธารณสุข 

และ

ส่ิงแวดลอม 
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     6. ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 6 ดานเศรษฐกจิและการทองเท่ียว 

     6.1  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ  

ลําดับ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 

โครงการ / กจิกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี

ดําเนนิการ 

หนวย

ดําเนนิการ 

พ.ศ. ๒๕61 พ.ศ. ๒๕62 

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 

(เทศบัญญัตหินา39/43) 

 

สมทบการจัดงาน

เทิดพระเกยีรติกรมหลวง

ชมุพรเขตรอุดมศักด์ิ  

20,000 เขต 

ทต.ปากนํ้า

หลังสวน 

 

 

 

สํานักปลัด 

เทศบาล 
 

(งานประชา 

สัมพันธ) 

            

2. โครงการวิง่แหวกทะเลสู

เกาะพทัิกษ 

(อุดหนุนงบประมาณ) 

(เทศบัญญัตหินา39/43) 

 

อุดหนุนงบประมาณใหแก

ท่ีทําการปกครองอําเภอ

หลังสวน จังหวดัชมุพร 

สําหรับเปนคาใชจายใน

โครงการจัดงานวิง่แหวก

ทะเลสูเกาะพทัิกษ      

หลังสวนมนิิมาราธอน   

คร้ังท่ี15 ประจําป 2562 

100,000 เขต 

ทต.ปากนํ้า

หลังสวน 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 
 

(งานประชา 

สัมพันธ) 
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     7. ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 7 ดานการบรหิารจัดการของเทศบาลและการพัฒนาองคกร  

     7.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป 

ลําดับ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 

โครงการ / กจิกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี

ดําเนนิการ 

หนวย

ดําเนนิการ 

พ.ศ. ๒๕61 พ.ศ. ๒๕62 

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 โครงการสํารวจความพงึพอใจ

ของประชาชนผูรับบริการของ

เทศบาลตําบลปากนํ้าหลังสวน 

(เทศบัญญัตหินา9/73) 

 

สํารวจความพงึพอใจของ

ประชาชนผูรับบริการของ

เทศบาลตําบลปากนํ้าหลังสวน

โดยการวจัิยเชงิสํารวจและนํา

ขอมูลท่ีไดออกเผยแพรสู

สาธารณชน 

30,000 เขต 

ทต.ปากนํ้า

หลังสวน 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 
 

(งานการ

เจาหนาที)่ 

            

2 โครงการจัดการเลอืกต้ัง

นายกเทศมนตรีและสมาชกิ

สภาทองถิน่ 

(เทศบัญญัตหินา4/48) 

-จัดการเลอืกต้ัง

นายกเทศมนตรีและสมาชกิ

สภาเทศบาลตําบลปากนํ้า 

หลังสวน 

800,000 เขต  

ทต.ปากนํ้า

หลังสวน 

สํานัก 

ปลัดเทศบาล 
 

(งานทะเบยีน) 

 

 

-ไมสามารถกาํหนดหวงเวลาได- 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรของเทศบาลตําบล

ปากนํ้าหลังสวน 

(เทศบัญญัตหินา4/43) 

 

จัดทัศนศึกษาดูงานและหรอื

จัดอบรมใหกบัคณะผูบริหาร

สมาชกิสภาเทศบาล พนักงาน

เทศบาล ลูกจางและพนักงาน

จางเทศบาลตําบลปากนํ้าหลัง

สวน 

50,000 เขต 

ทต.ปากนํ้า

หลังสวน 

สํานัก 

ปลัดเทศบาล 

 

(งานการ

เจาหนาที)่ 

            

4. โครงการเพิม่ประสทิธภิาพใน

การจัดเกบ็รายไดของเทศบาล

ตําบลปากนํ้าหลังสวน  

(เทศบัญญัตหินา10/43) 

ดําเนินการตามโครงการเพิม่

ประสทิธภิาพในการจัดเก็บ

รายไดของเทศบาลตําบล

ปากนํ้าหลังสวน       

33,000 เขต 

ทต.ปากนํ้า

หลังสวน 

กองคลัง             
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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. ๒๕61 พ.ศ. ๒๕62 

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 โครงการสรางและสงเสริม

พลังงานแผนดินเพือ่แกไข

ปญหายาเสพติด 

(เทศบัญญัตหินา34/43) 

-จัดอบรมใหความรูแกเยาวชน 

กลุมเส่ียง แกนนําชุมชนเกี่ยวกับ

พษิภัยของยาเสพติด 

-เผยแพรความรู กฎหมาย

เกี่ยวกับยาเสพติด 

-ปลูกจิตสํานึกและใหความรู

เกีย่วกบัยาเสพติดโดยการจัดคาย

เยาวชน  

100,000 เขต 

ทต.ปากนํ้า

หลังสวน 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

 

(งานปองกนัฯ) 
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ผด.02/1 

บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนนิการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2 

เทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน 

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 

1.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป 

ลําดับ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 

ครุภัณฑ 
งบประมาณ 

สถานท่ี

ดําเนนิการ 

หนวย

ดําเนนิการ 

พ.ศ. ๒๕61 พ.ศ. ๒๕62 

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. เกาอ้ีสํานักงาน 

(เทศบัญญัตหินา 6/43) 

เปนเกาอ้ีทํางานแบบมีลอ มี

พนักพงิ มีเทาแขน บุหนัง  

สามารถปรับระดับสูงตํ่าได 

จํานวน 3 ตัว  

 

10,500 สํานักงาน

เทศบาลตําบล

ปากนํ้า     

หลังสวน 

 

สํานักงาน

ปลัด 

 

(งานธุรการ) 

            

 

 

     1.2 แผนงานการศาสนาวฒันาธรรมและนันทนาการ  

ลําดับ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 

ครุภัณฑ 
งบประมาณ 

สถานท่ี

ดําเนนิการ 

หนวย

ดําเนนิการ 

พ.ศ. ๒๕61 พ.ศ. ๒๕62 

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. ซุมเฉลมิพระเกยีรติ 

(เทศบัญญัตหินา 37/43) 

จัดซื้อพรอมติดต้ังซุมเฉลิม

พระเกยีรติ จํานวน 1 ซุม 

เปนไฟเบอรกลาส ขนาดไม

นอยกวา 2.50*5.00 เมตร 

(ตามแบบท่ีเทศบาลกาํหนด) 

 

93,000 เขตเทศบาล

ตําบลปากนํ้า

หลังสวน 

 

สํานักงาน

ปลัด 

 

(งานธุรการ) 
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              1.3 แผนงานการศึกษา 

ลําดับ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 

ครุภัณฑ 
งบประมาณ 

สถานท่ี

ดําเนนิการ 

หนวย

ดําเนนิการ 

พ.ศ. ๒๕61 พ.ศ. ๒๕62 

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. เครือ่งปรับอากาศแบบ 

แยกสวน 

(เทศบัญญัตหินา 22/43) 

จัดซื้อพรอมติดต้ัง

เครือ่งปรับอากาศแบบแยก

สวนชนิดแขวน ขนาดไมตํ่า

กวา 30,000 บีทีย ูจํานวน 

5 เครื่อง (ตามบัญชรีาคา

มาตรฐานครุภัณฑ) 

 

201,000 ศพด.เทศบาล

ตําบลปากนํ้า

หลังสวน 

 

กอง

การศึกษา 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-25- 

2. ประเภทครุภณัฑไฟฟาวทิยุ 

- แผนงานบรหิารงานท่ัวไป 

ลําดับ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 

ครุภัณฑ 
งบประมาณ 

สถานท่ี

ดําเนนิการ 

หนวย

ดําเนนิการ 

พ.ศ. ๒๕61 พ.ศ. ๒๕62 

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. ระบบกลองโทรทัศนวงจร

ปด 

(เทศบัญญัตหินา 7/43) 

จัดซื้อพรอมติดต้ังระบบ

กลองโทรทัศนวงจรปดและ

อุปกรณประกอบ       

จํานวน 5 จุด 

(ตามบัญชรีาคามาตรฐาน

ครุภัณฑ) 

 

170,000 สํานักงาน

เทศบาลตําบล

ปากนํ้า  

หลังสวน 

 

สํานักงาน

ปลัด 
 

(งานธุรการ) 

            

 

 

 3. ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 

     - แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ลําดับ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 

ครุภัณฑ 
งบประมาณ 

สถานท่ี

ดําเนนิการ 

หนวย

ดําเนนิการ 

พ.ศ. ๒๕61 พ.ศ. ๒๕62 

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. ซอมแซมรถบรรทุกนํ้า 

หมายเลขทะเบียน         

บท 392 ชมุพร 

(เทศบัญญัตหินา 15/43) 

ซอมเปลีย่นทอทางเดินนํ้าท้ัง

ระบบ เปล่ียนประตูนํ้าทุกตัว 

เปนเหล็กขนาด 3 น้ิว  

ชบุกลัปวาไนซ ปนฉดีนํ้า

หมุนรอบทิศทางและท่ีตั้ง

สายนํ้า 2 ขาง และอ่ืนๆท่ี

เกีย่วของ 

 

85,000 สํานักงาน

เทศบาลตําบล

ปากนํ้า 

หลังสวน 

 

สํานักงาน

ปลัด 
 

(งานปองกันฯ) 
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4. ประเภทครุภณัฑคอมพวิเตอร 

     - แผนงานการศึกษา 

ลําดับ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 

ครุภัณฑ 
งบประมาณ 

สถานท่ี

ดําเนนิการ 

หนวย

ดําเนนิการ 

พ.ศ. ๒๕61 พ.ศ. ๒๕62 

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. เครือ่งคอมพวิเตอรสําหรับ

สํานักงาน 

(เทศบัญญัตหินา 21/43) 

เครือ่งคอมพวิเตอรสําหรับ

งานสํานักงาน จํานวน 4 ชุด

(ตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพวิเตอร) 

64,000 ศพด.ทต.

ปากนํ้า 

หลังสวน 

 

กอง

การศึกษา 

            

 

2. เครือ่งพมิพแบบฉดีหมกึ

พรอมติดต้ังถงัหมกึพมิพ 

(เทศบัญญัตหินา 22/43) 

เครือ่งพมิพแบบฉดีหมึก

พรอมติดต้ังถังหมึกพมิพ 

จํานวน 4 เครื่อง          

(ตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพวิเตอร) 

 

17,200 ศพด.ทต.

ปากนํ้า 

หลังสวน 

 

กอง

การศึกษา 

            

 

3. เครือ่งสํารองไฟฟา 

(เทศบัญญัตหินา 23/43) 

เครือ่งสํารองไฟฟา ขนาดไม

นอยกวา 800VA จํานวน 4 

เครื่อง (ตามเกณฑราคา

กลางและคณุลักษณพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพวิเตอร) 

10,000 ศพด.ทต.

ปากนํ้า 

หลังสวน 

 

กอง

การศึกษา 
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5. ประเภทครุภัณฑสํารวจ 

     - แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอยีดของ 

ครุภัณฑ 
งบประมาณ 

สถานท่ี

ดําเนนิการ 

หนวย

ดําเนนิการ 

พ.ศ. ๒๕61 พ.ศ. ๒๕62 

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. เทปวัดระยะ  

จํานวน 1 มวน 

(เทศบัญญัตหินา 

32/43) 

-เทปวดัระยะทําดวยวสัดุไฟ

เบอรกลาส  

-เทปมคีวามยาวไมนอยกวา 

100 เมตร 

-มตัีวเลขบอกทุกระยะ10ซม.

และขดีแบงยอยทุกๆ1 ซม 

-หนากวางไมเกนิ 6 มม.หนาไม

เกนิ 2 มม. 

7,000 สํานักงาน

เทศบาลตําบล

ปากนํ้า 

หลังสวน 

 

กองชาง             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


