
 

 

      

    ประกาศ เทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน 

        เรื่อง การรายงานผลการดาํเนนิงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2561 

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

              ดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กาํหนดให อปท.สภาทองถิน่ และผูบรหิารทองถิน่  เปดเผยขอมูลและ

รายงานผลการดาํเนนิงานใหประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง  มกีลไกใหประชาชนในทองถิน่มสีวนรวมดวย 

ประกอบกับระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
 

             ดวยระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น     

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61ขอ 13 กําหนดใหผูบรหิารทองถิ่นเสนอผลการตดิตามและประเมนิผลตอสภาทองถิ่น  

และคณะกรรมการ พฒันาทองถิน่ พรอมทั้งประกาศผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาใหประชาชนใน

ทองถิน่ทราบ  ในที่เปดเผยภายในสบิหาวันนับแตวันที่ผูบรหิารทองถิ่นเสนอผลการตดิตามและประเมนิผล

ดงักลาว และตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสบิวัน ภายในเดอืนธันวาคมของทุกป 
 

            ดังนัน้เพื่อการปฏบิัตใิหเปนไปตามเจตนารมณ  ของระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น  เทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน จึงขอประกาศผลการดําเนนิงานการ

จัดทาํงบประมาณ การใชจาย  และผลการดําเนนิงาน รวมทัง้การตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ใน

รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มา เพือ่ใหประชาชนไดมสีวนรวมในการตรวจสอบและกาํกบัการบรหิารจัดการ

เทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน ดงันี้ 

ก. วสิยัทัศน

    "ปากน้ําหลังสวนเมอืงนาอยู คณุภาพชีวติด ีเศรษฐกจิกาวหนาพฒันาแหลงทองเทีย่วใหเปนทีรู่จัก" 

 ของเทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน  

ข. พันธกจิ

ค. 

 ของเทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน  

ยทุธศาสตรการพัฒนา

    ยทุธศาสตรการพฒันาโครงสรางพื้นฐาน 

 ของเทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวนไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตรไว 7 ยทุธศาสตร ดงันี้ 

    ยุทธศาสตรดานการศกึษา 

    ยุทธศาสตรดานสังคม และการสงเสรมิคณุภาพชีวติ 

    ยุทธศาสตรดานศาสนา ศลิปวัฒนธรรมและภูมปิญญาทองถิ่น 

    ยทุธศาสตรดานการจัดการสิง่แวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

    ยทุธศาสตรดานเศรษฐกจิและการทองเทีย่ว 

    ยทุธศาสตรการพฒันาการเมอืง การบรหิาร 

 

 



ง. 

         เทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน  ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ป (พ.ศ. 2561-

2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไวในระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  โดยผานการมสีวนรวมของประชาชน เชน 

การจัดเวทปีระชาคม การประชุมกรรมการชุมชน  เพื่อรับฟงปญหาและความตองการที่แทจรงิของประชาชนใน

พื้นที่ กอนนํามาจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไวในแผนพัฒนา 4 ป ตอไป  

การวางแผน 

        เทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน  ไดประกาศใชแผนพฒันา 4 ป (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่ 30 

พฤศจิกายน 2559 โดยไดกําหนดโครงการที่จะดําเนนิการตามแผนพัฒนา 4 ป (พ.ศ. 2561-2564) 

ยุทธศาสตร 
2561 2562 2563 2564 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

ยทุธศาสตรการ

พฒันาโครงสราง

พื้นฐาน 22 390,345,900 11 135,940,500 11 25,860,000 18 33,255,000 

ยทุธศาสตรดาน

การศึกษา 7 1,140,000 10 2,137,000 8 1,457,000 10 1,522,000 

ยทุธศาสตรดาน

สังคม และการ

สงเสริมคุณภาพชวีติ 12 9,640,000 19 12,540,000 14 10,160,000 17 14,530,000 

ยทุธศาสตรดาน

ศาสนา 

ศิลปวฒันธรรมและ

ภูมปิญญาทองถิน่ 11 1,220,000 14 1,390,000 13 1,270,000 13 1,270,000 

ยทุธศาสตรดานการ

จัดการส่ิงแวดลอม

และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 10 34,290,000. 20 33,651,000 11 28,681,000 11 28,681,000 

ยทุธศาสตรดาน

เศรษฐกจิและการ

ทองเท่ียว 5 30,930,000 5 1,300,000 6 11,000,000 2 700,000 

ยทุธศาสตรการ

พัฒนาการเมอืง 

การบริหาร 16 3,180,000 26 5,705,000 18 5,855,000 11 1,695,000 

รวม 83 470,745,900 105 192,663,500 81 84,283,000 82 81,653,000 

 

  



จ. 

ผูบรหิารเทศบาลตาํบลปากน้าํหลงัสวน ไดประกาศใชขอบัญญัตงิบประมาณ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 

2560 โดย,uโครงการที่บรรจุอยูในขอบัญญัตงิบประมาณ จํานวน 54 โครงการ งบประมาณ 

30,186,775 บาท สามารถจําแนกไดตามยทุธศาสตร ไดดงันี้ 

การจัดทํางบประมาณ 

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอบัญญัต ิ

ยทุธศาสตรการพฒันาโครงสรางพื้นฐาน 8 8,233,975.00 

ยุทธศาสตรดานการศกึษา 6 296,000.00 

ยทุธศาสตรดานสงัคม และการสงเสรมิ

คณุภาพชีวติ 11 16,622,000.00 

ยุทธศาสตรดานศาสนา ศลิปวฒันธรรมและ

ภูมปิญญาทองถิน่ 11 1,416,800.00 

ยทุธศาสตรดานการจัดการสิง่แวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 4 1,870,000.00 

ยทุธศาสตรดานเศรษฐกจิและการทองเทีย่ว 1 300,000.00 

ยทุธศาสตรการพฒันาการเมอืง การบรหิาร 14 2,473,000.00 

รวม 55 31,211,775.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอยีดโครงการในขอบัญญัตงิบประมาณ เทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน มดีังนี้ 

 
  ยุทธศาสตร โครงการ 

แหลงที่มา 
จํานวน

งบประมาณ 

วตัถ ุ

ผลผลติ 
งบประมาณ ประสงค 

1 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาโครงสราง

พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง

ผงัเมอืงรวม 

  150,000.00 เพื่อใหผังเมอืงรวม

ชุมชนปากนํ้าหลัง

สวนมคีวาม

สอดคลองกบัสภาพ

ภูมปิระเทศและ

สามารถรองรับการ

ขยายตัวของเมอืงใน

อนาคต 

ปรับปรุงผงัเมอืง

รวมปากนํ้าหลัง

สวนรวมกบังาน

โยธาธิการและผัง

จงัหวัดชุมพร 

2 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาโครงสราง

พื้นฐาน 

โครงการกอสราง

ถนนคสล./แอส

ฟลทติกคอนกรีต

พรอมติดต้ังไฟฟา

สองสวาง สายหลัง

ศูนยหมูบานหนอง

ไทร หมูท่ี 5 

  3,492,500.00 เพือ่ใหประชาชนได

สัญจรเสนทางน้ีดวย

ความปลอดภัย 

สะดวก และรวดเร็ว 

(เลมแผนพัฒนา 4 

ป ฉบับ ป.1/61 

หนา 30) 

กอสรางถนนคสล./

แอสฟลทติกคอน 

กรีตกวาง 5.00ม. 

ยาว 300ม. หนา 

0.15ม. หรือหนา 

0.05 ม. พรอมทอ

ระบายนํ้าแบบมบีอ

พักและติดต้ังไฟฟา

สองสวางตามแบบ

เทศบาลกาํหนด 

3 

 

 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาโครงสราง

พื้นฐาน 

 

 

โครงการปรับปรุง

ผวิจราจร คสล./

แอสฟลทติกคอนก

รีตสายหนาหมูบาน

ม่ันคง ถนนหัวตอ

ดํา-บานบางนํ้าจดื 

 

  

 

 

 

2,244,800.00 เพือ่ใหประชาชนได

สามารถสัญจรได

อยางสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภัย 

 

ปรับปรุงผวิจราจร 

คสล./แอสฟลทติ

กคอนกรีตขนาด

กวาง 5.00ม. ยาว 

2,200 ม. (ตาม

แบบเทศบาล

กําหนด) 

4 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาโครงสราง

พื้นฐาน 

โครงการสงเสริม

วนัิยจราจร 

  30,000.00 เพือ่ใหประชาชนใน

พื้นท่ีมคีวามรู ความ

เขาใจในการใชรถใช

ถนน และทําให

อุบัตเิหตุบนทอง

ถนนลดลง 

ฝกอบรมสมาชิก

อปพร. นักเรียน 

และประชาชนใน

พื้นท่ีเทศบาลให

สามารถปฏบัิติ

หนาท่ีเปนผู

ชวยเหลอืงาน

จราจร 



5 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาโครงสราง

พื้นฐาน 

โครงการขยายเขต

ประปาหลังศูนย

หมูบานหนองไทร 

หมูท่ี 5 

  328,295.00 เพือ่ใหประชาชนมี

นํ้าสะอาดใชสําหรับ

อุปโภค บริโภค

อยางท่ัวถงึทุก

ครัวเรือน (เลม

แผนพัฒนา 4 ป 

ฉบับ ป.1/61 หนา 

23) 

ขยายเขตประปาให

ในเขตพื้นท่ีไดมนํ้ีา

อุปโภคบริโภค

ท่ัวถงึทุกครัวเรือน 

6 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาโครงสราง

พื้นฐาน 

โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กซอยเทศบาล 

17/3 หมูท่ี 4 

เงนิสะสม/

เงนิทุนสํารอง

สะสม 

685,300.00 เพือ่ใหประชาชนได

สามารถสัญจรได

อยางสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภัย และไดมี

พื้นท่ีใหประชาชนได

ใชประโยชนรวมกนั 

(เลมแผนพัฒนา 4 

ป ฉบับ ป.1/61 

หนา 34) 

กอสรางถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็กกวาง 5.00

ม. ยาว 137ม.

(ตามแบบเทศบาล

กําหนด) 

7 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาโครงสราง

พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง

ผวิจราจร ถนน 

ชพ.ถ.19005 

บานทุงลาง-บาน

บางสมบูรณ 

เงนิสะสม/

เงนิทุนสํารอง

สะสม 

1,145,700.00 เพือ่ใหประชาชน

สามารถสัญจรได

อยางสะดวกรวดเร็ว

และปลอดภัย (เลม

แผนพัฒนา 4 ป 

ฉบับพ.1/61หนา3) 

ถนนค.ส.ล./

แอนสพัลทติกคอ

นกรีต ขนาดกวาง 

5 เมตร ยาว 612 

เมตร หนา 0.05 

เมตร หรือพื้นท่ีไม

นอยกวา 3,060 

ตารางเมตร ตาม

แบบท่ีเทศบาล

กําหนด 

8 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาโครงสราง

พื้นฐาน 

โครงการขยายเขต

ประปาถนน

ปริญญา หมูท่ี 3 

  157,380.00 เพือ่ใหประชาชนมี

นํ้าสะอาดใชสําหรับ

อุปโภคบริโภคอยาง

ท่ัวถงึทุกครัวเรือน 

(เลมแผนพัฒนา 4 

ป ฉบับ พ.1/61 

หนา8) 

ขยายเขตประปาให

ประชาชนในเขต

พื้นท่ีไดมนํ้ีาสะอาด

ใชสําหรับอุปโภค

บริโภคท่ัวถงึทุก

ครัวเรือน(ตามแบบ

ท่ีประปากาํหนด) 



9 ยุทธศาสตรดาน

การศึกษา 

โครงการจัดสื่อการ

เรียนการสอนวัสดุ

การศึกษา และ

เคร่ืองเลน

พัฒนาการเด็ก 

  119,000.00 เพือ่ใชในการจดั

ประสบการณใหแก

เด็กเล็กใหเปนไป

อยางเหมาะสมและ

เพยีงพอ 

จดัซื้อสือ่การเรียน

การสอนเคร่ืองเลน

พัฒนาการเด็ก 

10 ยุทธศาสตรดาน

การศึกษา 

โครงการจดัทํา

แผนพัฒนา

การศึกษาของ

เทศบาลตําบล

ปากนํ้าหลังสวน 

  10,000.00 เพือ่ใหการพัฒนา

ดานการศึกษาของ

ทองถิน่ มทิีศทาง มี

กรอบในการ

ดําเนินงานท่ีชัดเจน 

แผนพัฒนา

การศึกษาของ

เทศบาลตําบล

ปากนํ้าหลังสวน 

เชน แผนพัฒนา

การศึกษาสี่ป 

11 ยุทธศาสตรดาน

การศึกษา 

โครงการจดัทํา

แผนการศึกษาของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบล

ปากนํ้าหลังสวน 

  10,000.00 เพือ่ใหการพัฒนา

ดานการศึกษาของ

ทองถิน่ มทิีศทางมี

กรอบในการ

ดําเนินงานท่ีชัดเจน 

แผนพัฒนา

การศึกษาของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบล

ปากนํ้าหลังสวน 

เชน แผนสีป่ 

แผนปฏบัิตกิาร 

ประจาํป

งบประมาณ 

แผนปฏบัิตกิาร

ประจาํปการศึกษา 

12 ยุทธศาสตรดาน

การศึกษา 

โครงการพัฒนา

บุคลากรทาง

การศึกษา 

  72,000.00 เพือ่พัฒนาความรู 

ความสามารถของ

บุคลากรทาง

การศึกษา 

จัดทัศนศึกษาดูงาน

สําหรับบุคลากร

ทางการศึกษา จัด

อบรมบุคลากร

ทางการศึกษา 

13 ยุทธศาสตรดาน

การศึกษา 

โครงการศึกษา

เรียนรูนอกสถานท่ี

สําหรับเด็กเล็ก 

  15,000.00 เพือ่สรางเสริม

ประสบการณเรียนรู

นอกสถานท่ีแกเด็ก

เล็ก 

จดักจิกรรมศึกษา

เรียนรู/ทัศนศึกษา

นอกสถานท่ีสาํหรับ

เด็กเล็กของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบล

ปากนํ้าหลังสวน 

14 ยุทธศาสตรดาน

การศึกษา 

โครงการพัฒนา

ศักยภาพดาน

ภาษาของเด็ก 

เยาวชน และ

  700,000.00 เพือ่พัฒนาเด็กและ

ประชาชนไดมคีวาม

พรอมดาน

ภาษาตางประเทศ 

อุดหนุนโรงเรียน

ปากนํ้าหลังสวน

วทิยา และโรงเรียน

วัดสวางมนัส 



ประชาชนเพือ่เขาสู

ประชาคมอาเซยีน 

15 ยุทธศาสตรดาน

สังคม และการ

สงเสริมคณุภาพชีวติ 

โครงการ

สงเคราะห

ผูดอยโอกาสใน

ทองถิน่ 

  11,217,000.00 เพือ่สงเคราะห

ผูสูงอายุ คนพกิาร 

ผูปวยเอดส 

ผูดอยโอกาสใน

ทองถิน่ใหมคีณุภาพ

ชีวติท่ีดขีึ้น 

จดัเบ้ียยังชีพใหแก

ผูสูงอายุ ผูพกิาร 

ผูปวยเอดส 

16 ยุทธศาสตรดาน

สังคม และการ

สงเสริมคณุภาพชีวติ 

โครงการอาหาร

เสริม (นม) 

  1,167,000.00 เพื่อใหเด็กเล็กและ

นักเรียนในทองถิน่

ไดดืม่นมท่ีมคีณุภาพ

และมสุีขภาพ

รางกายท่ีแข็งแรง 

จดัซื้ออาหารเสริม

นมใหแกเด็กเล็กใน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบล

ปากนํ้าหลังสวน

และนักเรียนของ

โรงเรียนวัดสวาง

มนัส 

17 ยุทธศาสตรดาน

สังคม และการ

สงเสริมคณุภาพชีวติ 

โครงการอาหาร

กลางวัน 

  3,666,000.00 เพื่อใหเด็กเล็กและ

นักเรียนในทองถิน่

ไดบริโภคอาหารท่ี

ถูกหลักโภชนาการ

และไดสารอาหาร

ครบ 5 หมู 

จดัอาหารกลางวัน

ใหแกเด็กเล็กใน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบล

ปากนํ้าหลังสวน 

18 ยุทธศาสตรดาน

สังคม และการ

สงเสริมคณุภาพชีวติ 

โครงการแขงขัน

กฬีาฟุตบอล(ฟา-

ขาว) 

  100,000.00 เพือ่พัฒนาขดี

ความสามารถทาง

กฬีาของทองถิน่และ

เปนการสงเสริมให

ประชาชนไดใชเวลา

วางใหเกดิประโยชน 

ประชาชนไดใชเวลา

ใหเกดิประโยชน

และมสุีขภาพกาย

และสุขภาพจติท่ีด ี

19 ยุทธศาสตรดาน

สังคม และการ

สงเสริมคณุภาพชีวติ 

โครงการแขงขัน

กฬีาฟุตบอล

ชายหาด 

  100,000.00 เพือ่พัฒนาขดี

ความสามารถทาง

กฬีาของทองถิน่ 

และเปนการสงเสริม

ใหประชาชนไดใช

เวลาวางใหเกดิ

ประโยชน 

จัดการแขงขันกฬีา

ฟุตบอลชายหาด ป

ละ 1 คร้ัง 



20 ยุทธศาสตรดาน

สังคม และการ

สงเสริมคณุภาพชีวติ 

โครงการแขงขัน

กฬีาสศูีนยพัฒนา

เด็กเล็กเทศบาล

ตําบลปากนํ้าหลัง

สวน 

  23,000.00 เพื่อปลูกฝงใหเด็ก

รักการเลนกฬีา รู

แพ รูชนะ รูอภัย 

และมคีวามอดทน 

จัดแขงขันกฬีาสี

ภายในศูนยพัฒนา

เด็กเล็กเทศบาล

ตําบลปากนํ้าหลัง

สวนปละ 1 คร้ัง 

21 ยุทธศาสตรดาน

สังคม และการ

สงเสริมคณุภาพชีวติ 

โครงการสงทีม

กฬีาเขารวมแขงขัน

ในระดับตางๆ 

  100,000.00 เพือ่เปดโอกาสให

นักกฬีาของทองถิน่

ไดหาประสบการณ

เพิ่มขึ้นในการแขงขัน

กฬีาประเภทตางๆ 

สงทีมเรือยาว สง

ทีมฟุตบอล สงทีม

ฟุตซอล สงทีม

วอลเลยบอล 

รวมถงึทีมกฬีา

ประเภทอืน่ๆ เขา

รวมแขงขนักฬีาท่ี

หนวยงานอืน่จดัขึ้น 

22 ยุทธศาสตรดาน

สังคม และการ

สงเสริมคณุภาพชีวติ 

โครงการฝกซอม

แผนปองกนัและ

ระงับอัคคภัีย 

  44,000.00 เพือ่เพิม่พูนทักษะใน

การปฏบัิตงิานใหแก

พนักงานดับเพลงิ

และสมาชิก อปพร. 

ฝกซอมแผน

ปองกันและระงับ

อัคคภัียใหกบั

พนักงานดับเพลงิ

และสมาชิก อปพร. 

23 ยุทธศาสตรดาน

สังคม และการ

สงเสริมคณุภาพชีวติ 

โครงการใหความรู

และสาธิตการ

ดับเพลงิเบ้ืองตน 

  35,000.00 เพือ่ใหประชาชนใน

พื้นท่ีมคีวามรูและ

ความเขาใจเกี่ยวกับ

การดับเพลงิ

เบ้ืองตน 

จดักจิกรรมให

ความรูและสาธิต

การดับเพลงิ

เบ้ืองตนแก

ประชาชนและ

สถานประกอบการ 

24 ยุทธศาสตรดาน

สังคม และการ

สงเสริมคณุภาพชีวติ 

โครงการรักษา

ความปลอดภัย

ในชวงเทศกาล 

  70,000.00 เพื่อรักษาความ

ปลอดภัยดาน

อาชญากรรม การ

อํานวยความสะดวก

ดานการจราจร

ใหกบัประชาชน

นักทองเท่ียวในชวง

เทศกาลตางๆ เชน 

ปใหม สงกรานต 

เปนตน 

จดัใหสมาชิก อป

พร.ออกปฏบัิติ

หนาท่ีอาํนวยความ

สะดวกใหกบั

ประชาชนผูสัญจร

ไปมาและสอดสอง

ดูแลความ

ปลอดภัยในชีวติ

และทรัพยสนิ

ในชวงเทศกาล

ตางๆ 



25 ยุทธศาสตรดาน

สังคม และการ

สงเสริมคณุภาพชีวติ 

โครงการจัดงานวิ่ง

แหวกทะเลสูเกาะ

พทัิกษ หลังสวนมนิิ

มาราธอน 

  100,000.00 เพือ่ประชาสัมพันธ

และสงเสริมการ

ทองเท่ียวปากนํ้า

หลังสวนและเปน

กจิกรรมหน่ึงในการ

สงเสริมการ

ทองเท่ียวจังหวัด

ชุมพร (เลม

แผนพัฒนา 4 ป 

ฉบับ ป.1/61 หนา

16) 

อุดหนุน

งบประมาณใหแกท่ี

ทําการปกครอง

อําเภอหลังสวน 

26 ยุทธศาสตรดาน

ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมปิญญาทองถิ่น 

โครงการจัด

กจิกรรมวันสําคัญ

ของชาติและงานรัฐ

พธีิ 

  398,800.00 เพือ่จดักจิกรรมตาง 

ๆ อันเนือ่งมาจากวัน

สําคัญของชาติ

ตลอดจนงานรัฐพธีิ 

จดักจิกรรมตาง ๆ 

เนือ่งในโอกาสวัน

สําคญัของชาติ เชน 

วันอาภากร วันปย

มหาราช,ดําเนิน

กจิกรรมตาม

โครงการทองถิ่น

ไทย รวมใจภักดิ ์

รักษสเีขยีว ติดต้ัง

ซุมเทิดพระเกยีรติ 

ตลอดจนกจิกรรม

อืน่ๆ เนือ่งในวัน

สําคัญของชาติ ,จัด

กจิกรรมวันพระ

ราชสมภพ

พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวฯ 

เพือ่นอมรําลกึถงึ

พระมหา

กรุณาธิคุณ 



27 ยุทธศาสตรดาน

ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมปิญญาทองถิ่น 

โครงการเฉลมิพระ

เกยีรติเทิดไท

สมเด็จพระนางเจา

พระบรมราชินีนาถ 

เนือ่งในโอกาสพระ

ราชพธีิมหามงคล 

12 สงิหามหา

ราชินี 

  53,000.00 เพือ่เปนการวมเฉลมิ

พระเกยีรติสมเด็จ

พระนางเจา

พระบรมราชินีนาถ , 

เพือ่ใหประชาชนไดมี

สวนรวมในการ

แสดงความ

จงรักภักดตีอสมเด็จ

พระนางเจา

พระบรมราชินีนาถ , 

เพือ่แสดงความ

กตัญูกตเวทีและ

ระลกึถงึพระคุณ

ของแม 

จดักจิรรมพธีิเฉลมิ

พระเกยีรติฯ , 

ประชาสัมพันธเชิญ

ชวนใหผูบริหาร 

ขาราชการ สมาชิก

สภาเทศบาล 

พอคา แมคา 

ประชาชนทุก

หนวยงาน กลุม

พลังมวลชนตาง ๆ 

เขารวมพธีิเฉลมิ

พระเกยีรติฯ , 

จดัต้ังพระบรม

สาทิสลักษณ

พระบาทสมเด็จ

พระนางเจา

พระบรมราชินีนาถ 

28 ยุทธศาสตรดาน

ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมปิญญาทองถิ่น 

โครงการจัดงาน

ประเพณสีงกรานต

และวันผูสูงอายุ 

  100,000.00 เพือ่สงเสริม สบืสาน

และอนุรักษไวซึง่

ขนบธรรมเนียม 

ประเพณไีทย และ

เพือ่ใหประชาชนทุก

กลุมเห็น

ความสําคัญของ

ผูสูงอายุรวมถงึเปน

การสงเสริมการ

เรียนรูและการเปน

แบบอยางท่ีดขีอง

ผูสูงอายุ 

จดังานประเพณี

สงกรานตและวัน

ผูสูงอายุ โดยมี

กจิกรรมตาง ๆ เชน 

ทําบุญตักบาตร รด

นํ้าขอพรผูสูงอายุ 

การปลอยปลา 

การเลนนํ้า

สงกรานต เปนตน 

29 ยุทธศาสตรดาน

ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมปิญญาทองถิ่น 

โครงการจัดงาน

ประเพณลีอย

กระทง 

  200,000.00 เพือ่สบืสาน

ขนบธรรมเนียมและ

ประเพณอัีนดงีาม

ของไทยไว มใิหสูญ

หายไปตาม

กาลเวลาและเปน

การแสดงความ

สํานึกรูคณุคาของ

แมนํ้า ลําคลอง อัน

ประกวดกระทง

ประดษิฐ , 

ประกวดนางนพ

มาศ , กจิกรรมการ

แสดงบนเวที , 

กจิกรรมอืน่ ๆ ท่ี

เกีย่วของ 



เปนสิ่งจําเปนในการ

ดํารงชีวติ 

30 ยุทธศาสตรดาน

ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมปิญญาทองถิ่น 

โครงการกจิกรรม

วันขึ้นปใหม 

  150,000.00 เพือ่สงเสริมและ

รักษา

ขนบธรรมเนียม

จารีตประเพณอัีนดี

งามใหคงอยูคู

สังคมไทย เปนการ

สรางขวัญกําลังใจ

และความเปนสริิ

มงคลในการเร่ิมตน

ดําเนินชีวติในป

ตอไป 

พธีิเจริญพระพุทธ

มนต , พธีิทําบุญ

ตักบาตร , มอบ

ของขวัญและ

ประกาศเกยีติคุณ

แกผูบําเพ็ญ

ประโยชนตอชุมชน 

บุคคลดเีดน

ประจาํป , 

กจิกรรมอืน่ ๆ ท่ี

เกีย่วของ 

31 ยุทธศาสตรดาน

ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมปิญญาทองถิ่น 

โครงการจัด

กจิกรรมวัน

เขาพรรษา 

  40,000.00 เพือ่สงเสริมให

เยาวชนและ

ประชาชนไดรวมกนั

บํารุงจารีตประเพณี

อันดงีามและเปน

การปลูกจติสํานึกให

เยาวชนและ

ประชาชนเห็นถงึ

ความสําคัญของวัน

สําคัญทางศาสนา 

พธีิสมโภชนเทียน

พรรษาและแห

เทียนพรรษา , 

กจิกรรมอืน่ ๆ ท่ี

เกีย่วของ 



32 ยุทธศาสตรดาน

ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมปิญญาทองถิ่น 

โครงการจัด

กจิกรรมวัน

เทศบาล 

  35,000.00 เพือ่ใหผูบริหาร 

ขาราชการ พนักงาน

จางไดตระหนักถงึ

หนาท่ีของเทศบาล

ในการอํานวยความ

สะดวกใหแก

ประชาชนในทองถิน่ 

, เพือ่เปนการ

กระชับความรัก 

ความสมัครสมาน

สามัคคภีายใน

เทศบาล , เพือ่สราง

ขวัญกําลังใจใหกับ

พนักงานเทศบาล 

จดักจิกรรมวัน

เทศบาล , จัด

บอรด

ประชาสัมพันธ

กจิกรรมของ

เทศบาลใน

ปงบประมาณท่ี

ผานมา , จดัพธีิ

ทางศาสนา ทําบุญ 

เลี้ยงพระ , จัด

กจิกรรมสันทนา

การเชน เลนเกมส 

แขงขนักฬีาภายใน 

เปนตน 

33 ยุทธศาสตรดาน

ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมปิญญาทองถิ่น 

โครงการจัด

กจิกรรมวันเด็ก

แหงชาติ 

  100,000.00 เพือ่ใหเด็กไดกลาคดิ 

กลาแสดงออกในสิง่

ท่ีด ี, เพือ่สงเสริมให

เด็กรูรักสามัคค ี, 

สงเสริมใหเด็กมี

ความคดิสรางสรรค

และพัฒนาตนเอง 

จดักจิกรรมวันเด็ก

แหงชาติ , 

ประชาสัมพันธให

เด็กและเยาวชนได

เขามามสีวนรวมใน

กจิกรรมวันเด็ก

แหงชาติ 

34 ยุทธศาสตรดาน

ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมปิญญาทองถิ่น 

โครงการกจิกรรม

ไหวครู 

  3,000.00 เพือ่ปลูกจติสํานึก

รูคุณครูอาจารย

ใหแกเด็กเล็กอันเปน

คณุธรรมข้ันพื้นฐาน

ท่ีสําคัญ 

จดักจิกรรมไหวครู

ใหกับเด็กเล็กของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ปละ 1 คร้ัง 

35 ยุทธศาสตรดาน

ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมปิญญาทองถิ่น 

โครงการจัด

กจิกรรมวันแม 

  12,000.00 เพือ่สงเสริมใหเด็ก

เล็กรูถงึพระคุณของ

แมและปลูก

จติสํานึกจงรักภักดี

ตอสถาบัน

พระมหากษัตริย 

จดักจิกรรมเฉลมิ

พระเกยีรติสมเด็จ

พระนางเจา 

พระบรมราชินีนาถ 

12 สงิหาคม , จัด

พธีิไหวแมใหแกเด็ก

ของศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลตําบล

ปากนํ้าหลังสวน 



36 ยุทธศาสตรดาน

ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมปิญญาทองถิ่น 

โครงการเฉลมิพระ

เกยีรติเทิดไท

สมเด็จพระนางเจา

พระบรมราชินีนาถ

เนือ่งในโอกาสพระ

ราชพธีิมหามงคล

12สงิหามหาราชินี 

  10,000.00 เพือ่เปนการรวม

เฉลมิพระเกยีรติ

สมเด็จพระนางเจา

พระบรมราชินีนาถ 

อุดหนุน

งบประมาณใหกบัท่ี

ทําการปกครอง

อําเภอหลังสวน 

37 ยุทธศาสตรดานการ

จดัการสิง่แวดลอม

และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

โครงการปองกัน

และควบคุมโรคใน

ทองถิน่ 

  70,000.00 เพือ่ใหประชาชนใน

เขตเทศบาลมี

ความรูเกี่ยวกับ

โรคติดตอและการ

ปองกนัโรค , เพือ่

ขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานของ

องคกรปกครองสวน

ทองถิน่ในการ

ปองกนัควบคมุโรค 

พนสารเคมกีําจัด

ยุง แจกสารเคมี

กําจัดลูกนํ้า

และโลช่ันทา

ปองกนัยุง , จัด

อบรมใหความรู

เร่ืองโรค

ไขเลอืดออก , จัด

กจิกรรมสงเสริม

การปองกนัและ

กําจัดยุง , จัด

อบรมและเผยแพร

ใหความรูเร่ืองโรค

เอดส , สงเสริม

การใชถุงยาง

อนามัย , จัด

กจิกรรมรณรงค

และนิทรรศการ

ประชาสัมพันธ

เสยีงตามสายและ

ปายประชาสัมพันธ 

38 ยุทธศาสตรดานการ

จดัการสิง่แวดลอม

และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

โครงการพัฒนา

ศักยภาพของ อส

ม.ในการ

ดําเนินงานดานการ

สงเสริมสุขภาพ 

  150,000.00 เพื่อให อสม.ใน

ตําบลปากนํ้ามี

ศักยภาพในการ

ดําเนินงานดานการ

สงเสริมสุขภาพ 

อบรมใหความรู

และศึกษาดูงาน

ดานการสงเสริม

สุขภาพแกอสม. 



39 ยุทธศาสตรดานการ

จดัการสิง่แวดลอม

และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

โครงการกอสราง

ร้ัวลอมรอบสถานท่ี

ท้ิงขยะ หมูท่ี 4 

เงนิสะสม/

เงนิทุนสํารอง

สะสม 

1,600,000.00 เพือ่ปองกนั

ประชาชนบุกรุก

ท่ีดนิและปองกนั

ไมใหประชาชนเขา

มาท้ิงขยะบริเวณน้ี

อีก (เลมแผนพัฒนา 

4 ป ฉบับ ป.1/61 

หนา 37) 

ร้ัวโครงเหล็กกัน้

ดวยเมทัลชีท

ลอมรอบสถานท่ีท้ิง

ขยะ หมูท่ี 4 

40 ยุทธศาสตรดานการ

จดัการสิง่แวดลอม

และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

โครงการกําจัดขยะ

มูลฝอยและสัตว

พาหะนําโรคใน

ชุมชน 

  50,000.00 เพือ่ปองกนัและ

แกไขปญหาท่ีเกดิ

จากขยะมูลฝอยและ

สัตวพาหะนําโรค 

กําจัดหนู แมลงวัน 

และสัตวพาหะนํา

โรค , ปรับปรุง

สถานท่ีกําจัดขยะ

ตามหลักสุขาภิบาล 

41 ยุทธศาสตรดาน

เศรษฐกจิและการ

ทองเท่ียว 

โครงการสงเสริม

การทองเท่ียว

ปากนํ้าหลังสวน 

  300,000.00 เพือ่ประชาสัมพันธ

การทองเท่ียวของ

ปากนํ้าหลังสวน 

ปากนํ้าหลังสวน

เปนท่ีรูจกั 

42 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาการเมอืง การ

บริหาร 

โครงการรวมใจ 

"คนไทยตองไมโกง" 

  17,000.00 เพือ่สงเสริม

เจาหนาท่ีและ

ประชาชนในพื้นท่ีให

มคีวามรูความเขาใจ

ในการตอตานการ

ทุจริตคอรรัปช่ัน

รวมท้ังใหประชาชน

ในพื้นท่ีเขามามสีวน

รวมในการปองกนั

และปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติ

มชิอบ 

จดัประชุมสัมมนา

ใหมคีวามรูความ

เขาใจในการ

ตอตานทุจริต

คอรรัปช่ันแก

เจาหนาท่ีและ

ประชาชน,สงเสริม

ใหประชาชนมสีวน

รวมในการปองกนั

และปราบปราม

การทุจริตและ

ประพฤติมชิอบ

,พัฒนาและเพิม่

ชองทางในการรับ

เร่ืองราวรองทุกขฯ 

43 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาการเมอืง การ

บริหาร 

โครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร

ของเทศบาลตําบล

ปากนํ้าหลังสวน 

  50,000.00 เพือ่เปนการเพิม่พูน

ความรู

ความสามารถใหแก

บุคลากรของ

เทศบาลตําบล

ปากนํ้าหลังสวน 

ประชุม/อบรม

บุคลากร เชน 

ประชุมเกีย่วกบัขอ

ระเบียบการ

ปฏบัิตงิานใหกบั

พนักงาน,จดัอบรม



คณุธรรม 

จริยธรรม,ทัศน

ศึกษาดูงานนอก

สถานท่ี,สง

บุคลากรเขา

ฝกอบรมหลักสูตร

ตาง ๆ 

44 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาการเมอืง การ

บริหาร 

โครงการเผยแพร

ขาวสารขอมูล 

  50,000.00 เพือ่ประชาสัมพันธ

ขาวสารขอมูลให

ประชาชนทราบได

อยางท่ัวถงึ 

จดัทําวารสาร 

สิง่พมิพสําหรับ

เผยแพรความรู 

ขาวสารขอมูลของ

เทศบาล,ปรับปรุง

ระบบสารสนเทศ

และพัฒนาชองทาง

ในการสื่อสาร 

ประชาสัมพันธ

ขอมูลขาวสารของ

เทศบาลฯ 

45 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาการเมอืง การ

บริหาร 

โครงการจดัทํา

แผนพัฒนาสีป่ 

  44,000.00 เพือ่ใหการพัฒนา

ทองถิน่และ

ตอบสนองความ

ตองการของ

ประชาชนไดอยาง

ทันเหตุการณและ

ตรงตามความ

ตองการ 

จัดทําประชาคม

เพื่อรับฟงความ

คดิเห็นของ

ประชาชนและ

จัดทํา เพิม่เติมหรือ

เปลีย่นแปลง

แผนพัฒนาสีป่ 

46 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาการเมอืง การ

บริหาร 

โครงการสํารวจ

ความพงึพอใจของ

ประชาชน

ผูรับบริการของ

เทศบาลตําบล

ปากนํ้าหลังสวน 

  32,000.00 เพือ่ใชเปนขอมูลใน

การประเมนิ

ประสทิธิภาพ

ประสทิธิผลในการ

ดําเนินงานและนําไป

เปนขอมูล

ประกอบการ

พจิารณาจาย

คาตอบแทนพเิศษ

ของเทศบาล 

สํารวจความพงึ

พอใจของประชาชน

ผูรับบริการของ

เทศบาลตําบล

ปากนํ้าหลังสวน 

โดยการวจิยัเชิง

สํารวจและนํา

ขอมูลท่ีไดออก

เผยแพรสู

สาธารณชน 



47 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาการเมอืง การ

บริหาร 

โครงการเพิม่

ประสทิธิภาพใน

การจดัเกบ็รายได

ของเทศบาลตําบล

ปากนํ้าหลังสวน 

อําเภอหลังสวน 

จงัหวัดชุมพร 

  44,000.00 จดัประชุม อบรม 

สัมมนาใหกบั

เจาของทรัพยสนิ

และผูประกอบการผู

มหีนาท่ีชําระภาษี

,ใหบริกาจดัเกบ็ภาษี

นอกเวลาราชการ,

ช้ีแจงตอบขอ

ซักถามของ

ประชาชน,เพือ่ช้ีแจง

ขอกฎหมายท่ี

เกี่ยวของกับงาน

ภาษีใหประชาชน

ทราบ 

ประชาชนผูถอื

กรรมสทิธ์ิในท่ีดนิ 

เจาของทรัพยสนิ

และผูประกอบการ

ผูมหีนาท่ีชําระภาษี

ภายในพื้นท่ี

เทศบาลตําบล

ปากนํ้าหลังสวน 

48 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาการเมอืง การ

บริหาร 

โครงการจัดเก็บ

ขอมูลพื้นฐาน 

  26,000.00 เพือ่ใชเปนขอมูล

พื้นฐานในการ

พัฒนาคณุภาพชีวติ

ของประชาชนไดดี

ขึ้นและวางแผน

พัฒนาในทุกระดับ

รวมท้ังใชเปน

เคร่ืองมอืในการ

ประเมนิผลการ

พัฒนาคณุภาพชีวติ

ในเขตชนบทและเขต

เมอืง 

วางแผน สํารวจ 

จดัเกบ็ บันทึก และ

ประมวลผล 

ติดตามประเมนิผล

และรายงานผล

ความกาวหนาการ

จัดเก็บขอมูล

พื้นฐาน 

49 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาการเมอืง การ

บริหาร 

โครงการจัดต้ัง

ชุมชนในเขต

เทศบาล 

  44,000.00 เพือ่ใหการบริหาร

จดัการทองถิน่ใหมี

ประสทิธิภาพมาก

ย่ิงขึ้น 

จัดต้ังชุมชนในเขต

เทศบาลตาม

หลักเกณฑ วธีิการ

ท่ี

กระทรวงมหาดไทย

กําหนด 

50 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาการเมอืง การ

บริหาร 

โครงการสราง

ความเขมแข็งของ

ชุมชนแบบบูรณา

การ 

  100,000.00 เพือ่ใหชุมขนเกดิ

ความเขมแข็งและ

สามารถพึง่พา

ตนเองได 

จัดทัศนศึกษาดูงาน

ผูนําชุมชน,

ฝกอบรมชุมชนของ

องคกรชุมชน

เกีย่วกบัการบริหาร

จดัการชุมชน 



51 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาการเมอืง การ

บริหาร 

โครงการจัดการ

เลอืกต้ัง

นายกเทศมนตรี

และสมาชิกสภา

ทองถิน่ 

  750,000.00 เพื่อใหมกีารจัดการ

เลอืกต้ัง

นายกเทศมนตรีและ

สมาชิกสภาเทศบา

ตําบลปากนํ้าหลัง

สวน 

จดัต้ังการเลอืกต้ัง

นายกเทศมนตรี

และสมาชิกสภา

เทศบาลตําบล

ปากนํ้าหลังสวน 

52 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาการเมอืง การ

บริหาร 

โครงการคนื

ความสุขใหกบั

ประชาชนและ

สรางความ

ปรองดอง

สมานฉนัท 

  50,000.00 เพือ่สรางความรัก 

ความสามัคค ีความ

ปรองดอง

สมานฉนัทของ

ประชาชน.ใหมี

ความรู ความเขาใจ

ในหลักการปกครอง

ตามระบอบ

ประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรง

เปนพระประมุข,

เทิดทูนสถาบันและ

สงเสริมการเรียนรู

ตามแนวทาง

เศรษฐกจิพอเพยีง 

จัดทัศนศึกษาดูงาน

สําหรับคณะ

ผูบริหาร สมาชิก

สภา เจาหนาท่ี 

ผูนํา/แกนนําและ

ประชาชนท่ัวไป ,

จัด/เขารวม

กจิกรรมคนื

ความสุขใหกบั

ประชาชน,จัด

กจิกรรมซึง่

แสดงออกถงึความ

รําลกึในพระมหา

กรุณาธิคุณและ

เทิดทูนสถาบัน เพือ่

ถวายเปนพระราช

กศุลเนือ่งในโอกาส

ตาง ๆ 

53 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาการเมอืง การ

บริหาร 

โครงการปรับปรุง

อาคารเรียนศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบล

ปากนํ้าหลังสวน 

เงนิสะสม/

เงนิทุนสํารอง

สะสม 

290,000.00 เพือ่ใหเกดิความ

สะดวก ปลอดภัยใน

การใชพื้นท่ีบริเวณ

อาคารเรียนของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบล

ปากนํ้าหลังสวน  

 

(เลมแผนพัฒนา 4 

ป ฉบับ ป.1/61 

หนา 40) 

ติดต้ังราวกนัตก

บริเวณพื้นท่ีตาง

ระดับภายในอาคาร

เรียน, ติดต้ัง

หลังคากันสาด

ภายในอาคารเรียน

,เปลีย่นตะแกรงดัก

ขยะสําหรับปดราง

ระบายนํ้าบริเวณ

อาคารเรียน 



54 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาการเมอืง การ

บริหาร 

โครงการสงเสริม

การจัดทําแผน

ชุมชน/หมูบาน 

  26,000.00 เพื่อใหการจัดทํา

แผนชุมชน/หมูบาน

ดําเนินไปดวยความ

เรียบรอย 

สงเสริมการจดัทํา

แผนชุมชน/หมูบาน

ในเขตเทศบาล

ตําบลปากนํ้าหลัง

สวน 

 

55 

 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาการเมอืง การ

บริหาร 

 

ครุภัณฑ 

-เคร่ืองออกกําลัง

กายกลางแจง 

(450,000บาท) 

-เคร่ืองเลนสนาม

กลางแจง 

(500,000บาท) 

 

กนัเงนิป 

2561 

 

950,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ฉ. 

 

การใชจายงบประมาณ 

            เทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน มกีารใชจายงบประมาณในการดาํเนนิโครงการตามขอบญัญตังิบประมาณ  

    โดยไดมกีารกอหนี้ผูกพนั/ ลงนามในสญัญา รวม 38 โครงการ จํานวนเงิน 30,038,340 บาท มกีารเบกิจาย

งบประมาณ จํานวน 34 โครงการ จํานวนเงิน  7,015,595 บาท สามารถจําแนกตามยทุธศาสตร ไดดงันี้ 

   
ยุทธศาสตร โครงการ 

การกอหน้ีผูกพัน/ 
โครงการ การเบกิจายงบประมาณ 

     ลงนามในสญัญา 

     

ยุทธศาสตรการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน 6 7,943,275.00 3 1,877,680.00 

     ยทุธศาสตรดาน

การศกึษา 4 854,830.00 4 854,830.00 

     
ยุทธศาสตรดานสังคม 

และการสงเสรมิ

คณุภาพชีวติ 7 13,849,263.80 7 13,849,263.80 

     ยทุธศาสตรดาน

ศาสนา 

ศลิปวฒันธรรมและภูมิ

ปญญาทองถิน่ 9 955,193.00 8 505,193.00 

     

ยทุธศาสตรดานการ

จัดการสิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 4 1,704,300.00 4 1,704,300.00 

 

 

 

 

    
ยทุศาสตรดาน

เศรษฐกจิและการ

ทองเทีย่ว 3 130,000.00 3 130,000.00 

     

ยุทธศาสตรการพัฒนา

การเมอืง การบรหิาร 5 808,072.00 4 359,072.00 

     รวม         38 26,669,633.80 34 19,280,338.80 

      

** โครงการท่ีดําเนินการโดยไมไดใชงบประมาณ จํานวน 4 โครงการ



 

รายละเอยีดโครงการในขอบัญญัตงิบประมาณเทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน ทีม่กีารกอหนี้ผูกพนั/ลงนามในสญัญา มดีงันี้ 

   

  ยุทธศาสตร โครงการ 

แหลงท่ีมา 

จํานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คูสัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดาํเนินงาน 

 
งบประมาณ 

 1 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาโครงสราง

พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงผิว

จราจร ถนนชพ.ถ.

19005 บานทุง

ลาง-บานบาง

สมบรูณ 

 เงินสะสม/

เงินทนุ

สํารองสะสม 

1,035,000.00 1,035,000.00 โครงการปรับปรุงผิว

จราจร ถนน ชพ.ถ.

19005 บานทุง

ลาง-บานบาง

สมบรูณ 

11/5/2561 5 

 2 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาโครงสราง

พื้นฐาน 

โครงการกอสราง

ถนนคอนกรตีเสรมิ

เหล็กซอยเทศบาล 

17/3 หมูที ่4 

เงินสะสม/

เงินทนุ

สํารองสะสม 

685,300.00 610,000.00 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรตีเสรมิ

เหล็กซอยเทศบาล 

17/3 หมูที ่4 

23/8/2561 90 

 3 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาโครงสราง

พื้นฐาน 

โครงการขยายเขต

ประปาถนนปรญิญา 

หมูที ่3 

  157,380.00 157,380.00 782/2561

โครงการขยายเขต

ประปาถนนปรญิญา 

หมูที ่3 

17/1/2561 90 

 



4 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาโครงสราง

พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงผิว

จราจร คสล./แอส

ฟลตกิคอนกรตีสาย

หมูบานม่ันคง ถนน

หัวตอดํา-บานบาง

น้าํจดื 

 2,244,800.00    กันเงินป 

2561 

 5 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาโครงสราง

พื้นฐาน 

โครงการกอสราง

ถนน คสล./แอสฟลติ

กคอนกรตีพรอม

ตดิตั้งไฟฟาสอง

สวางสายหลัง

หมูบานหนองไทร 

 3,492,500    กันเงินป 

2561 

 6 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาโครงสราง

พื้นฐาน 

โครงการขยายเขต

ประปาหลงัศูนย

หมูบานหนองไทร 

 328,295    กันเงินป 

2561 

 7 ยทุธศาสตรดาน

การศกึษา 

โครงการจัดสือ่การ

เรยีนการสอนวัสดุ

การศกึษา และ

เครือ่งเลน

พัฒนาการเด็ก 

  119,000.00 119,000.00 119/2561

โครงการจัดสือ่การ

เรยีนการสอนวัสดุ

การศกึษา และเครือ่ง

เลนพัฒนาการเด็ก 

1/10/2561 7 

 



8 ยทุธศาสตรดาน

การศกึษา 

โครงการศกึษา

เรยีนรูนอกสถานที่

สําหรับเด็กเล็ก 

  15,000.00 14,450.00 567/2561

โครงการศกึษาเรยีนรู

นอกสถานที่สําหรับ

เด็กเล็ก 

12/2/2561 5 

 9 ยทุธศาสตรดาน

การศกึษา 

โครงการพัฒนา

บุคลากรทาง

การศกึษา 

 30,000.00 21,380.000 โครงการพัฒนา

บุคลากรทาง

การศกึษา 

05/09/2561  

 10 ยทุธศาสตรดาน

การศกึษา 

โครงการพัฒนา

ศักยภาพดานภาษา

ของเด็ก เยาวชน 

และประชาชนเพือ่

เขาสูประชาคม

อาเซยีน 

  700,000.00 350,000.00 137/2561 

โครงการพัฒนา

ศักยภาพดานภาษา

ของเด็ก เยาวชน และ

ประชาชนเพือ่เขาสู

ประชาคมอาเซยีน 

7/11/2560 180 

 

  350,000.00 

136/2561 

โครงการพัฒนา

ศักยภาพดานภาษา

ของเด็ก เยาวชน และ

ประชาชนเพือ่เขาสู

ประชาคมอาเซยีน 7/11/2560 180 

 



11 ยทุธศาสตรดาน

สังคม และการ

สงเสรมิคณุภาพ

ชีวติ 

โครงการสงเคราะห

ผูดอยโอกาสใน

ทองถิน่ 

  11,217,000.00 1,642,400.00 เบี้ยยงัชีพคนพกิาร 2/10/2560 365 

 

  8,331,500.00 เบี้ยยงัชีพคนชรา 2/10/2560 365 

 

  106,500.00 เบี้ยยงัชีพผูปวยเอดส 2/10/2560 365 

 12 ยทุธศาสตรดาน

สังคม และการ

สงเสรมิคณุภาพชีวติ 

โครงการอาหาร

เสรมิ (นม) 

  1,167,000.00 1,074,048.80 โครงการอาหารเสรมิ 

(นม) 

16/10/2560 90 

 13 ยทุธศาสตรดาน

สังคม และการ

สงเสรมิคณุภาพชีวติ 

โครงการอาหาร

กลางวัน 

  3,666,000.00 2,517,880.00 โครงการอาหาร

กลางวัน 

2/10/2560 365 

 14 ยทุธศาสตรดาน

สังคม และการ

สงเสรมิคณุภาพชีวติ 

โครงการแขงขนั

กฬีาฟุตบอล

ชายหาด 

  100,000.00 93,810.00 173/2561

โครงการแขงขนักฬีา

ฟตุบอลชายหาด 

12/3/2561 10 

 



15 ยทุธศาสตรดาน

สังคม และการ

สงเสรมิคณุภาพชีวติ 

โครงการแขงขนั

กฬีาสศูีนยพัฒนา

เด็กเล็กเทศบาล

ตําบลปากน้ําหลัง

สวน 

  23,000.00 13,935.00 720/2560 

โครงการแขงขนักฬีา

สศูีนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลปากน้ํา

หลังสวน 

12/3/2561 5 

 16 ยทุธศาสตรดาน

สังคม และการ

สงเสรมิคณุภาพชีวติ 

โครงการสงทมีกฬีา

เขารวมแขงขันใน

ระดบัตางๆ 

  100,000.00 45,600.00 427/2561 

โครงการสงทมีกฬีา

เขารวมแขงขันใน

ระดบัตางๆ 

10/1/2561 7 

 17 ยทุธศาสตรดาน

สังคม และการ

สงเสรมิคณุภาพชีวติ 

โครงการรักษา

ความปลอดภัย

ในชวงเทศกาล 

  70,000.00 23,590.00 785/2561

โครงการรักษาความ

ปลอดภัยในชวง

เทศกาล 

10/4/2561 15 

 18 ยทุธศาสตรดาน

ศาสนา 

ศลิปวฒันธรรมและ

ภูมปิญญาทองถิน่ 

โครงการจัด

กจิกรรมวนัสาํคญั

ของชาตแิละงานรัฐ

พธิ ี

  398,800.00 100,800.00 155/2561 

โครงการจัดกจิกรรม

วันสําคัญของชาติ

และงานรัฐพธิี 

20/10/2560 4 

 



19 ยทุธศาสตรดาน

ศาสนา 

ศลิปวฒันธรรมและ

ภูมปิญญาทองถิน่ 

โครงการเฉลมิพระ

เกยีรตเิทดิไทสมเดจ็

พระนางเจา

พระบรมราชินนีาถ 

เนื่องในโอกาสพระ

ราชพธิมีหามงคล 

12 สงิหามหาราชินี 

  53,000.00 4,490.00 8550/2561 

โครงการเฉลมิพระ

เกยีรตเิทดิไทสมเดจ็

พระนางเจา

พระบรมราชินนีาถ 

10/8/2561 3 

 20 ยทุธศาสตรดาน

ศาสนา 

ศลิปวฒันธรรมและ

ภูมปิญญาทองถิน่ 

โครงการจัดงาน

ประเพณสีงกรานต

และวันผูสูงอายุ 

  100,000.00 74,471.00 442/2561 

โครงการจัดงาน

ประเพณสีงกรานต

และวันผูสูงอายุ 

9/4/2561 7 

 21 ยทุธศาสตรดาน

ศาสนา 

ศลิปวฒันธรรมและ

ภูมปิญญาทองถิน่ 

โครงการจัดงาน

ประเพณลีอย

กระทง 

  200,000.00 46,260.00 164/2561 

โครงการจัดงาน

ประเพณลีอยกระทง 

8/11/2560 7 

 22 ยทุธศาสตรดาน

ศาสนา 

ศลิปวฒันธรรมและ

ภูมปิญญาทองถิน่ 

โครงการกจิกรรม

วันขึ้นปใหม 

  150,000.00 144,955.00 426/2561 

โครงการกจิกรรมวนั

ขึ้นปใหม 

27/12/2560 5 

 



23 ยทุธศาสตรดาน

ศาสนา 

ศลิปวฒันธรรมและ

ภูมปิญญาทองถิน่ 

โครงการจัด

กจิกรรมวนั

เขาพรรษา 

  40,000.00 37,520.00 1121/2561 

โครงการจัดกจิกรรม

วันเขาพรรษา 

3/8/2561 15 

 24 ยทุธศาสตรดาน

ศาสนา 

ศลิปวฒันธรรมและ

ภูมปิญญาทองถิน่ 

โครงการจัด

กจิกรรมวนัเทศบาล 

  35,000.00 5,807.00 1123/2561 

โครงการจัดกจิกรรม

วันเทศบาล 

20/4/2561 4 

 25 ยทุธศาสตรดาน

ศาสนา 

ศลิปวฒันธรรมและ

ภูมปิญญาทองถิน่ 

โครงการจัด

กจิกรรมวนัเดก็

แหงชาติ 

  100,000.00 90,890.00 488/2561 

โครงการจัดกจิกรรม

วันเด็กแหงชาติ 

15/1/2561 10 

 26 ยทุธศาสตรดานการ

จัดการสิ่งแวดลอม

และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

โครงการปองกัน

และควบคุมโรคใน

ทองถิน่ 

  70,000.00 69,500.00 289/2561 

โครงการปองกันและ

ควบคุมโรคในทองถิ่น 

15/1/2561 10 

 



27 ยทุธศาสตรดานการ

จัดการสิ่งแวดลอม

และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

โครงการพัฒนา

ศักยภาพของ อสม.

ในการดําเนนิงาน

ดานการสงเสรมิ

สุขภาพ 

  150,000.00 3,000.00 625/2561 

โครงการพัฒนา

ศักยภาพของ อสม. 

13/3/2561 7 

 28 ยทุธศาสตรดานการ

จัดการสิ่งแวดลอม

และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

โครงการกอสรางร้ัว

ลอมรอบสถานทีท่ิ้ง

ขยะ หมูที ่4 

เงิน

สะสม/

เงินทนุ

สํารอง

สะสม 

1,600,000.00 1,600,000.00 6/2561 โครงการ

กอสรางร้ัวลอมรอบ

สถานทีท่ิ้งขยะ หมูที ่

4 

11/5/2561 180 

 29 ยทุธศาสตรดานการ

จัดการสิ่งแวดลอม

และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

โครงการกาํจัดขยะ

มูลฝอยและสัตว

พาหะนําโรคใน

ชุมชน 

  50,000.00 31,800.00 197/2561 

โครงการกาํจัดขยะ

มูลฝอยและสัตว

พาหะนําโรคในชุมชน 

9/1/2561 10 

 30 ยทุธศาสตรดาน

เศรษฐกจิและการ

ทองเทีย่ว 

โครงการสงเสรมิ

การทองเทีย่ว

ปากน้ําหลังสวน 

(โครงการจัดงาน

เทดิพระเกยีรตกิรม

หลวงชุมพร) 

 20,000.00 20,000.00 โครงการสงเสรมิการ

ทองเที่ยวปากน้ําหลัง

สวน 

(โครงการจัดงาน

เทดิพระเกยีรตกิรม

หลวงชุมพร) 

 อุดหนุนอําเภอ

หลังสวน 

 



31 ยทุธศาสตรดาน

เศรษฐกจิและการ

ทองเทีย่ว 

โครงการสงเสรมิ

การทองเทีย่ว

ปากน้ําหลังสวน 

(โครงการจัดงานวิง่

แหวกทะเลสูเกาะ

พทิักษ) 

 100,000.00 100,000.00 โครงการสงเสรมิการ

ทองเที่ยวปากน้ําหลัง

สวน 

(โครงการจัดงานวิง่

แหวกทะเลสูเกาะ

พทิักษ) 

 อุดหนุนอําเภอ

หลังสวน 

 32 ยทุธศาสตรดาน

เศรษฐกจิและการ

ทองเทีย่ว 

โครงการเฉลมิพระ

เกยีรตสิมเดจ็พระ

นางเจาพระบรมราช

นนิาถ 12 สงิหา 

 10,000.00 10,000.00 โครงการเฉลมิพระ

เกยีรตสิมเดจ็พระนาง

เจาพระบรมราชนิ

นาถ 12 สงิหา 

 อุดหนุนอําเภอ

หลังสวน 

 33 ยุทธศาสตรการ

พฒันาการเมอืง การ

บรหิาร 

โครงการจัดทาํ

แผนพัฒนาสี่ป 

  44,000.00 11,947.00 1347/2591 

โครงการจัดทาํ

แผนพัฒนาสี่ป 

10/9/2561 10 

 34 ยุทธศาสตรการ

พฒันาการเมอืง การ

บรหิาร 

โครงการเพิม่

ประสทิธภิาพในการ

จัดเก็บรายไดของ

เทศบาลตําบล

ปากน้ําหลังสวน 

อําเภอหลังสวน 

จังหวดัชุมพร 

  44,000.00 22,860.00 787/2561 

โครงการเพิม่

ประสทิธภิาพในการ

จัดเก็บรายได 

01/01/2561 

  

 

 



35 

 

 

 

ยุทธศาสตรการ

พฒันาการเมอืง การ

บรหิาร 

โครงการจัดตั้ง

ชุมชนในเขต 

 

 

45,565.00 

 

 

 

 

45,565.00 

 

1693/2561 

โครงการจัดตั้งชุมชน

ในเขต 

05/09/2561 

 

  36 

 

 

 

ยุทธศาสตรการ

พฒันาการเมอืง การ

บรหิาร 

โครงการปรับปรุง

และพัฒนาศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

 278,700.00 278,000.00 

 

 

 

10/2561โครงการ

ปรับปรุงและพัฒนา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

17/07/2561 

  37 ยทุธศาสตรดาน

ศาสนา 

ศลิปวฒันธรรมและ

ภูมปิญญาทองถิน่ 

โครงการอุดหนุน

งบประมาณงาน

ประเพณแีหพระแขง

เรอือําเภอหลังสวน 

 450,000.00 450,000.00 โครงการอุดหนุน

งบประมาณงาน

ประเพณแีหพระแขง

เรอือําเภอหลังสวน 

 

   

38 

 

ยุทธศาสตรการ

พฒันาการเมอืง การ

บรหิาร 

 

ครุภัณฑ 

-เครื่องเลนสนาม

กลางแจง 

500,000บาท 

-เครื่องออกกําลัง

กายกลางแจง 

450,000 บาท 

  

950,000 

 

ยงัไมไดผูขาย 

  

   



 

 

 

 

 



รายงานสรปุผลการดําเนนิงาน ป 2561 

เทศบาลตาํบลปากน้าํหลังสวน หลังสวน จ.ชุมพร  

ยทุธศาสตร 

แผนการดําเนนิการ 

ท้ังหมด 
อนุมัตงิบประมาณ ลงนามสัญญา เบกิจาย 100% 

 

โครงกา

ร 

คิดเปน งบประมาณ คิดเปน 

 

โครง

การ 

คิดเปน งบประมาณ คิดเปน 

 

โครง

การ 

คิดเปน งบประมาณ คิดเปน 

 

โครงกา

ร 

คิดเปน งบประมาณ คิดเปน 

 

โครง 

การ 

คิดเปน งบประมาณ คิดเปน 

1.ยทุธศาสตรการ

พัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐาน 

22.0 26.51 390,345,900 82.92 8.0 14.81 8,233,975 27.28 4.0 12.90 1,802,380 9.45 3.0 10.34 1,802,380 10.31 3.0 10.34 1,802,380 10.31 

2.ยทุธศาสตรดาน

การศกึษา 
7.0 8.43 1,140,000 0.24 6.0 11.11 926,000 3.07 4.0 12.90 854,830 4.48 4.0 13.79 854,830. 4.89 4.0 13.79 854,830 4.89 

3.ยทุธศาสตรดาน

สงัคม และการ

สงเสริมคุณภาพ

ชีวติ 

12.0 14.46 9,640,000 2.05 11.0 20.37 16,542,000 54.80 7.0 22.58 13,849,263 72.61 7.0 24.14 13,849,263 79.26 7.0 24.14 13,849,263 79.26 

4.ยทุธศาสตรดาน

ศาสนา 

ศลิปวฒันธรรม

และภมูปิญญา

ทองถ่ิน 

11.0 13.25 1,220,000 0.26 11.0 20.37 1,091,800 3.62 8.0 25.81 505,193 2.65 8.0 27.59 505,193 2.89 8.0 27.59 505,193 2.89 

5.ยทุธศาสตรดาน

การจัดการ

สิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

10.0 12.05 34,290,000 7.28 4.0 7.41 1,870,000 6.19 4.0 12.90 1,704,300 8.94 3.0 10.34 104,300 0.60 3.0 10.34 104,300 0.60 

6.ยทุธศาสตรดาน

เศรษฐกิจและการ

ทองเท่ียว 

5.0 6.02 30,930,000 6.57 1.0 1.85 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 

7.ยทุธศาสตรการ

พัฒนาการเมือง 

การบริหาร 

16.0 19.28 3,180,000 0.68 13.0 24.07 1,523,000 5.05 4.0 12.90 357,507 1.87 4.0 13.79 357,507 2.05 4.0 13.79 357,507 2.05 

รวม 83.0   470,745,900   54.0   30,186,775   31.0   19,073,473   29.0   
17,473,47

3 
  29.0   17,473,473   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    2. โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กซอยเทศบาล 17/3 หมูท่ี ่4 





 
 

โครงการกอสรางถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ซอยเทศบาล 17/3 หมูที ่4 

 

 

 

    3. โครงการขยายเขตประปาถนนปรญิญา หมูท่ี่ 3 

โครงการแขงขันกฬีาฟุตบอลชายหาด 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

โครงการแขงขันกฬีาสศูีนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน 



 

 

 โครงการจัดกจิกรรมวันสําคัญของชาตแิละงานรัฐพธิ ี
 

 

 

 
 

 
 



 

  

โครงการจัดงานประเพณสีงกรานตและวันผูสูงอายุ 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
โครงการกจิกรรมวนัขึ้นปใหม 
 

  

โครงการจัดกจิกรรมวนัเขาพรรษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการจัดกจิกรรมวนัเทศบาล 
 

 
 
 

โครงการจัดกจิกรรมวนัเดก็แหงชาติ 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 
 

 



 

             ทั้งนี้ หากประชาชนทกุทานหรอืหนวยงานราชการตางๆ  ทีเ่กีย่วของมขีอสงสยัหรอืมคีวามประสงคจะ

เสนอตวามคดิเห็นหรอืขอเสนอแนะ การบรหิารงานขอเทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวนทราบ  เพือ่จะไดพจิารณา

การวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดําเนนิการ ตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ในระยะตอไป 
 

            จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 

                         ประกาศ ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2561 

         ลงช่ือ 

               (นายวชัิย   อนันตเมฆ)  

                                                                     นายกเทศมนตรตํีาบลปากน้าํหลงัสวน  


