
 

 
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน 

เรื่อง    การใช้แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕6๕ 
..................................... 

  ด้วย  เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๕   ตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  

  เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวนจึงประกาศให้
แผนการดำเนินงานดังกล่าวเป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕6๕  ของเทศบาลตำบล
ปากน้ำหลังสวน 

    ประกาศ    ณ    วันที่  27   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕6๔ 

 

(ลงชื่อ)         

               
        (นายวิชัย   อนันตเมฆ) 
        นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำหลังสวน 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 

แผนการดำเนินงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๕ 

 
ของ 

 
 

เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน 
อำเภอหลังสวน    จังหวัดชุมพร 

 
 



 

 
คำนำ 

   
  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๕  ของเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน    
ได้จัดทำขึ้นหลังจากที่จัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดย
รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๕  ของเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน และของ
หน่วยงานอ่ืนที่จะเข้ามาดำเนินการในพ้ืนที่ตำบลปากน้ำ  อำเภอหลังสวน   จังหวัดชุมพร       

  เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญ
ในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  รวมทั้งจะเป็น
เครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป   

 

 

       เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 
สารบัญ 

                   หน้า 

ส่วนที่  ๑ บทนำ            
๑.๑  บทนำ            ๑ 
๑.๒  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน         ๑ 
๑.๓  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน         ๑ 
๑.๔  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน        ๒ 
 

ส่วนที่  ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม        
๒.๑  บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ         

๒.๑.๑  บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณของเทศบาล (แบบ ผด.01)   ๓  
๒.๑.๒  บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณของหน่วยงานอื่น  6 

๒.๒  บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
๒.๒.๑  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณของเทศบาล (แบบ ผด.02)  7 
๒.๒.๒  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณของหน่วยงานอื่น   ๒4 

2.3  บัญชีจำนวนครุภัณฑ์   
       - บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น  25 
       (แบบ ผด.02/1)      
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ส่วนที่  ๑ 
บทนำ 

****************** 
 
๑.๑  บทนำ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการดำเนินงาน   สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  เพ่ือให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการ     
การทำงานกับหน่วยงาน  และการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน / โครงการในแผนการดำเนินงาน      
จะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย  
   
๑.๒  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
  การจัดทำแผนการดำเนินงานมีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 
  - เพ่ือแสดงความเชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
  - เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด
ในพื้นที ่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการ ดำเนินงาน      
ในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน   
  - เพ่ือการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานทุกหน่วยที่จะเข้ามาดำเนินการใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 
๑.๓  ขั้นตอนการจดัทำแผนการดำเนินงาน 
  จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมปรับปรุง  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำ
แผนการดำเนินงานโดยมีขั้นตอน  ดังนี้ 
  (๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน / โครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ  ที่
ต้องการดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  (๒)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน   ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 
 

 



 

2 
 

  จากข้ันตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้น สามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
 
 
 

๑.๔  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 
  แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการ
ดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน  
และการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย  
 

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

รวบรวมโครงการ / กิจกรรม 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานอื่น 

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน 

เสนอร่างแผนการดำเนนิงาน 

พิจารณาร่างแผนการดำเนนิงาน 

เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ประกาศใช ้
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ส่วนที่  ๒ 
 บัญชีโครงการ/กิจกรรม  

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

๒.๑  บัญชสีรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 
 ๒.๑.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณของเทศบาล 

 
บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ  

แผนการดำเนินงาน  ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.  ๒๕6๕ 
เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จำนวนโครงการ 

ที่ดำเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จำนวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     1.2 แผนงานงบกลาง 
 

 
2 
1 
 

 
4.26 
2.13 

 
630,000.- 

50,000.- 

 
2.96 
0.24 

 

 
ทต.ปากน้ำหลงัสวน 

 
รวม 3 6.52 680,000.- 3.20 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านการศึกษา 
     2.1 แผนงานการศกึษา 
 

 
4 
 

 
8.70 

 
817,880.- 

 
3.85  

ทต.ปากน้ำหลงัสวน 
 

รวม 4 8.70 817,880.- 3.85 
 
 
 
 

แบบ ผด.01 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จำนวนโครงการ 

ที่ดำเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จำนวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านสังคมและการส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
     3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
     3.2 แผนงานการศกึษา 
     3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
     3.4 แผนงานงบกลาง 
     3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
     3.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

 
 

3 
2 
3 
3 
1 
1 

 
 

6.52 
4.35 
6.52 
6.52 
2.17 
2.17 

 
 

282,000.- 
3,402,000.- 

165,000.- 
12,920,000.- 

80,000.- 
100,000.- 

 
 

1.32 
16.00 
0.77 

60.75 
0.38 
0.47 

 
ทต.ปากน้ำหลงัสวน 

 

รวม 13 28.25 16,949,000.- 79.69 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

 
 

11 

 
 

23.91 
 

 
 

1,330,000.- 

 
 

6.25 
 

ทต.ปากน้ำหลงัสวน 
 

รวม 11 23.91 1,330,000.- 6.25 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านการสาธารณสุข การจัดการ 
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
     5.1 แผนงานสาธารณสุข 
     5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
     5.3 แผนงานงบกลาง 
 

 
 

6 
1 
1 

 
 

13.04 
2.17 
2.17 

 
 

716,000.- 
100,000.- 
200,000.- 

 
 

3.77 
0.47 
0.94 

 
ทต.ปากน้ำหลงัสวน 

 

รวม 8 17.38 1,016,000.- 5.18 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จำนวนโครงการ 

ที่ดำเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จำนวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
     6.1 แผนงานสาธารณสุข 
     6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ 
      

 
1 
3 

 
2.17 
6.52 

 
20,000.- 

320,000.- 
 

 
0.10 
1.50 

 

 
ทต.ปากน้ำหลงัสวน 

 
รวม 4 8.69 340,000.- 1.60 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 ด้านการเมือง การบริหาร 
     7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
     7.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

 
2 
1 
 

 
4.35 
2.17 

 

 
35,000.- 

100,000.- 
 

 
0.16 
0.47 

 
ทต.ปากน้ำหลงัสวน 

 
รวม 3 6.52 135,000.- 0.63 

รวมทั้งสิ้น 46 ๑๐๐ 21,267,880.- ๑๐๐ 
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๒.๑.๒  บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณของหน่วยงานอื่น 

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕6๕ 

หน่วยงาน 
จำนวนโครงการ 

ที่ดำเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จำนวนงบประมาณ 
คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยดำเนินการ 

๑. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร 
 

1 
 

100 
 

98,524,000.- 100 
 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 

รวม 1 ๑๐๐ 98,524,000.- ๑๐๐  
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๒.2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 ๒.2.1 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณของเทศบาล 
 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕65 

เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕6๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑. โครงการปรับปรุงผังเมือง

รวมปากน้ำหลังสวน 
(ต่อเนื่อง) 
- เทศบัญญัติฯ หน้า 91/95 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)   
หน้า 100 ลำดับท่ี 6 

ปรับปรุงผังเมืองรวมชุมชนปากน้ำ
หลังสวนให้มีความสอดคล้องกับ
สภาพภูมิประเทศและสามารถรองรับ
การขยายตัวของเมืองในอนาคต 

30,000.- 
 

ต.ปากน้ำ กองช่าง  
 

            

๒. โครงการปรับปรุงถนน
เทศบาล 2 
- เทศบัญญัติฯ หน้า 95/95 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  แก้ไข  
ครั้งท่ี 2/2564  หน้า 2 

- รื้อผิวจราจรเดิม ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 70 เมตร หรือพื้นท่ีรวมไม่น้อย
กว่า 280 ตารางเมตร 
- วางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.80 เมตร 
พร้อมบ่อพัก ความยาวไม่น้อยกว่า  
70 เมตร  
- ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นท่ีรวมไม่น้อยกว่า 280 
ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลกำหนด 

600,000.- 
 

หมู่ท่ี 3 
ต.ปากน้ำ 

กองช่าง  
 

            
 

รวม 2 โครงการ  630,000.-               

แบบ ผด.02 
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 1.2  แผนงานงบกลาง 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. ๒๕6๔ พ.ศ. ๒๕6๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๓. โครงการปรับปรุงและพัฒนา

ระบบจราจร 
- เทศบัญญัติฯ หน้า 4/95 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 
108 ลำดับท่ี 1 

ทาสี/ตีเส้นจราจร  ติดต้ัง
สัญญาณไฟจราจร  ติดต้ังป้าย
จราจร  รวมถึงซ่อมแซม 
สัญญาณไฟจราจร และอื่น ๆ  
ท่ีเกี่ยวข้องกับการจราจร 

50,000.- 
 
 

ย่านชุมชน  
ต.ปากน้ำ 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 
(งานป้องกันฯ) 

            

รวม 1 โครงการ  50,000.-               
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านการศึกษา 
2.1  แผนงานการศึกษา 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. ๒๕6๔ พ.ศ. ๒๕6๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

การบริหารสถานศึกษา 
- เทศบัญญัติฯ หน้า 55/95 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 
110 ลำดับท่ี 3 

จดัสรรงบประมาณการจัด
การศึกษาของ ศพด.ทต.ปากน้ำ
หลังสวน สำหรับเป็นค่าหนังสือ  
ค่าอุปกรณ์การเรียน  ค่า
เครื่องแบบนักเรียน  และค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

105,880.- 
 
 
 
 
 

ศพด.ทต.ปากน้ำ
หลังสวน 

กอง 
การศึกษา 

            

5. 
 
 
 

โครงการศึกษาเรียนรู้นอก
สถานท่ีสำหรับเด็กเล็ก 
- เทศบัญญัติฯ หน้า 54/95 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 
112 ลำดับท่ี 9 

จัดกิจกรรมศึกษาเรียนรู้นอก
สถานท่ี สำหรับเด็กปฐมวัยของ 
ศพด.ทต.ปากน้ำหลังสวน 

12,000.- ศพด.ทต.ปากน้ำ
หลังสวน 

กอง 
การศึกษา 
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ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. ๒๕6๔ พ.ศ. ๒๕6๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
6. โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน

ภาษาของเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนเพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
- เทศบัญญัติฯ หน้า 57/95 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 
112 ลำดับท่ี 7 
 
 

1) อุดหนุนงบประมาณเป็น
ค่าจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ 
สำหรับโครงการส่งเสริมการ
สอนภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารให้แก่โรงเรียน 
วัดสว่างมนัส 
2) อุดหนุนงบประมาณเป็น
ค่าจ้างครูต่างชาติ สำหรับ
โครงการเรียนภาษากับ
เจ้าของภาษาให้แก่โรงเรียน
ปากน้ำหลังสวนวิทยา 

290,000.- 
 
 
 
 
 

290,000.- 

ร.ร. 
วัดสว่างมนัส 

 
 
 
 

ร.ร. 
ปากน้ำหลังสวน

วิทยา 
 

กอง 
การศึกษา 

            

7. โครงการพัฒนาศักยภาพทาง
การศึกษาของเด็กและเยาวชน 
- เทศบัญญัติฯ หน้า 57/95 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 
112 ลำดับท่ี 8 

อุดหนุนงบประมาณเป็น
ค่าจ้างครูสอนวิทยาศาสตร์ 
สำหรับโครงการพัฒนา 
ศักยภาพทางการศึกษาของ 
เด็กและเยาวชนให้แก่ 
โรงเรียนวัดสว่างมนัส 

120,000.- ร.ร. 
วัดสว่างมนัส 

 

กอง 
การศึกษา 

            

รวม 4 โครงการ  817,880.-               
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านสังคมและการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. ๒๕6๔ พ.ศ. ๒๕6๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
8. โครงการทบทวนการฝึกอบรม

ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- เทศบัญญัติฯ หน้า 34/95 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)   
เพิ่มเติม ครั้งท่ี 4/2563 
หน้า 2 ลำดับท่ี 1 

จัดทบทวนการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของเทศบาลตำบล
ปากน้ำหลังสวน 

100,000.- ต.ปากน้ำ สำนัก
ปลัดเทศบาล 
(งานป้องกันฯ) 

            

9. 
 

โครงการฝึกอบรมและทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย 
พลเรือน (อปพร.) 
- เทศบัญญัติฯ หน้า 35/95 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)   
เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2564 
หน้า 8  ลำดับท่ี 1 

จัดฝึกอบรมและทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย 
พลเรือน (อปพร.) ของเทศบาล
ตำบลปากน้ำหลังสวน 

150,000.- ต.ปากน้ำ สำนัก
ปลัดเทศบาล 
(งานป้องกันฯ) 

            

10. 
 

โครงการรักษาความปลอดภัย
ในช่วงเทศกาล 
- เทศบัญญัติฯ หน้า 45/95 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)   
หน้า 115  ลำดับท่ี 5 

ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน รวมถึงอำนวยความ
สะดวกด้านการจราจรในแก่
ประชาชนในช่วงเทศกาล เช่น 
เทศกาลปีใหม่  เทศกาล
สงกรานต์  เป็นต้น 

32,000.- ต.ปากน้ำ สำนัก
ปลัดเทศบาล 
(งานป้องกันฯ) 

            

รวม 3 โครงการ  282,000.-               
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3.2  แผนงานการศึกษา 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. ๒๕6๔ พ.ศ. ๒๕6๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
11. 

 
โครงการอาหารกลางวัน 
- เทศบัญญัติฯ หน้า 55/95 
 
- เทศบัญญัติฯ หน้า 56/95 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)   
หน้า 116  ลำดับท่ี 2 

1) จัดอาหารกลางวัน สำหรับ
เด็กปฐมวัยของ ศพด.ทต.
ปากน้ำหลังสวน 
2) อุดหนุนงบประมาณ 
ค่าอาหารกลางวันสำหรับ 
นักเรียน ให้แก่โรงเรียน 
วัดสว่างมนัส 

232,000.- 
 
 

2,100,000.- 

ศพด.ทต.ปากน้ำ
หลังสวน 

 
ร.ร. 

วัดสว่างมนัส 
 

กอง 
การศึกษา 

            

12. โครงการอาหารเสริม (นม) 
- เทศบัญญัติฯ หน้า 55/95 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)   
หน้า 116  ลำดับท่ี 1 

จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 
สำหรับเด็กปฐมวัยของ 
ศพด.ทต.ปากน้ำหลังสวน  
และนักเรียนของโรงเรียน 
วัดสว่างมนัส 

1,070,000.- ศพด.ทต.ปากน้ำ
หลังสวน 

และ 
ร.ร. 

วัดสว่างมนัส 

กอง 
การศึกษา 

            

รวม 2 โครงการ  3,402,000.-               
 

 3.3  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. ๒๕6๔ พ.ศ. ๒๕6๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
13. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล

ชายหาด 
- เทศบัญญัติฯ หน้า 79/95 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)   
หน้า 121  ลำดับที่ 6 

จัดแข่งขันกีฬาฟุตบอล
ชายหาด ประจำปี 2565 

100,000.- ชายทะเล 
ปากน้ำหลังสวน 

 

กอง 
การศึกษา 

            

14. โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
ปากน้ำหลังสวน 
- เทศบัญญัติฯ หน้า 79/95 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)   
หน้า 121  ลำดับที่ 3 

จัดแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำ
หลังสวน ประจำปี 2565 

15,000.- ศพด.ทต.ปากน้ำ
หลังสวน 

 

กอง 
การศึกษา 
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ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. ๒๕6๔ พ.ศ. ๒๕6๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
15. โครงการส่งทีมกีฬาเข้าร่วม

แข่งขันในระดับต่าง ๆ 
- เทศบัญญัติฯ หน้า 80/95 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)   
หน้า 121  ลำดับท่ี 5 

จัดส่งทีมกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้น  
เช่น เรือยาว ฟุตบอล  
ฟุตซอล เปตอง วอลเล่ย์บอล  
เป็นต้น 

50,000.- เขตจังหวัดชุมพร
และพื้นท่ีใกล้เคียง 

กอง 
การศึกษา 

            

รวม 3 โครงการ  165,000.-               

  
3.4  แผนงานงบกลาง 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. ๒๕6๔ พ.ศ. ๒๕6๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
16. โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

- เทศบัญญัติฯ หน้า 2/95 
- แผนพฒันาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)   
หน้า 122  ลำดับท่ี 2 

จัดเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ 
ท่ีมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนและ 
ได้ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ย 
ยังชีพกับองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว 

10,800,000.- ต.ปากน้ำ สำนัก 
ปลัดเทศบาล 
(งานส่งเสริม

สวัสดิการสังคม) 

            

17. โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ 
- เทศบัญญัติฯ หน้า 3/95 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)   
หน้า 122  ลำดับท่ี 3 

จัดเบ้ียยังชีพให้แก่คนพิการ 
ท่ีมสีิทธิตามหลักเกณฑ์ที่
กำหนด ท่ีได้แสดงความจำนง
โดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อ
ขอรับเบี้ยความพิการไว้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แล้ว 

2,000,000.- ต.ปากน้ำ สำนัก 
ปลัดเทศบาล 
(งานส่งเสริม

สวัสดิการสังคม) 
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ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. ๒๕6๔ พ.ศ. ๒๕6๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
18. โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วย

เอดส์ 
- เทศบัญญัติฯ หน้า 3/95 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)   
หน้า 122  ลำดับท่ี 4 

จัดเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ 
ท่ีแพทย์ได้รับรองและทำการ
วินิจฉัยแล้ว และรายได้ไม่
เพียงพอต่อการยังชีพ ขาด 
ผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง 
ได้ ตามบัญชีรายชื่อที่ได้รับ
อนุมัติจากผู้บริหาร 

120,000.- ต.ปากน้ำ สำนัก 
ปลัดเทศบาล 
(งานส่งเสริม

สวัสดิการสังคม) 

            

รวม 3 โครงการ  12,920,000.-               
 

3.5  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. ๒๕6๔ พ.ศ. ๒๕6๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
19. โครงการให้ความช่วยเหลือ

ประชาชนด้านการส่งเสริม 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
- เทศบัญญัติฯ หน้า 74/95 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  
เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2563  
หน้า 1  ลำดับท่ี 1 

ช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับ
ความเดือดร้อน ท่ีสำรวจ 
โดยหน่วยงานของรัฐและ
ประชาชนท่ียื่นลงทะเบียน
ขอรับความช่วยเหลือต่อ
เทศบาลตำบลปากน้ำ 
หลังสวน 

80,000.- ต.ปากน้ำ สำนัก 
ปลัดเทศบาล 
(งานส่งเสริม

สวัสดิการสังคม) 

            

รวม 1 โครงการ  80,000.-               
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3.6  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. ๒๕6๔ พ.ศ. ๒๕6๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
20. โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ

เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน 
- เทศบัญญัติฯ หน้า 78/95 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  
เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2564  
หน้า 9  ลำดับท่ี 1 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อส่งเสริมสุขภาพด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์สังคม และ
สติปัญญา เช่น การให้ความรู้
ด้านต่าง ๆ  การนันทนาการ  
ฝึกอาชีพ ถ่ายทอดภูมิปัญญา 
ศิลปวัฒนธรรม สมุนไพร 
ธรรมชาติบำบัด เป็นต้น 

100,000.- ต.ปากน้ำ สำนัก 
ปลัดเทศบาล 
(งานส่งเสริม

สวัสดิการสังคม) 

            

รวม 1 โครงการ  100,000.-               
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญัญาท้องถิ่น 
4.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. ๒๕6๔ พ.ศ. ๒๕6๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
21. โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ

ของชาติและงานรัฐพิธี 
- เทศบัญญัติฯ หน้า 81/95 
 
 
- เทศบัญญัติฯ หน้า 84/95 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2564 
หน้า 4  ลำดับท่ี 1 

1) จัดกิจกรรมต่าง ๆ เนื่องใน 
โอกาสวันสำคัญของชาติ เช่น  
วันปิยมหาราช วันอาภากรและ 
วันอื่น ๆ ตลอดจนกิจกรรมอัน
เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2) อุดหนุนงบประมาณเป็น
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรม 
งานรัฐพิธีเน่ืองในวันสำคัญ 
ต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565  ให้แก่ท่ีทำการ
ปกครองอำเภอหลังสวน  
จังหวัดชุมพร 

180,000.- 
 
 
 
 

50,000.- 
 
 
 
 
 
 

เขต 
จังหวัดชุมพร 

 
 
 

เขตอำเภอ 
หลังสวน 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 
(งานธุรการ) 
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ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. ๒๕6๔ พ.ศ. ๒๕6๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
22. โครงการวันเฉลิม 

พระชนมพรรษาพระบาท 
สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
- เทศบัญญัติฯ หน้า 80/95 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  
หน้า 124  ลำดับท่ี 4 

จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิม 
พระชนมพรรษาพระบาท 
สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
28 กรกฎาคม 2565 

50,000.- เขตจังหวัด
ชุมพร 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 
(งานธุรการ) 

            

23. โครงการวันเฉลิม 
พระชนมพรรษาสมเด็จ 
พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา 
พิมลลักษณ พระบรมราชินี 
- เทศบัญญัติฯ หน้า 81/95 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  
หน้า 124  ลำดับท่ี 3 

จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิม 
พระชนมพรรษาสมเด็จ 
พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา 
พิมลลักษณ พระบรมราชินี 
3 มิถุนายน 2565 

50,000.- เขตจังหวัด
ชุมพร 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 
(งานธุรการ) 

            

24. 
 

โครงการวันเฉลิม 
พระชนมพรรษาสมเด็จ 
พระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
- เทศบัญญัติฯ หน้า 81/95 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  
หน้า 123  ลำดับท่ี 2 

จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลมิ 
พระชนมพรรษาสมเด็จ 
พระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
12 สิงหาคม 2565 

50,000.- เขตจังหวัด
ชุมพร 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 
(งานธุรการ) 
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ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. ๒๕6๔ พ.ศ. ๒๕6๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
25. โครงการส่งเสริมการจัด 

กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
- เทศบัญญัติฯ หน้า 82/95 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  
หน้า 126  ลำดับท่ี 9 

จัดพิธีสมโภชเทียนพรรษา   
แห่เทียนพรรษา ตลอดจน
กิจกรรมอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

20,000.- ต.ปากน้ำ กองการศึกษา             

26. โครงการจัดกิจกรรมวัน 
ขึ้นปีใหม่ 
- เทศบัญญัติฯ หน้า 82/95 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  
หน้า 125  ลำดับท่ี 8 

จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์   
พิธีทำบุญตักบาตร  มอบ
ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ 
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
จัดมหรสพการแสดง  ตลอดจน
กิจกรรมอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

80,000.- ต.ปากน้ำ กองการศึกษา             

27. 
 

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
- เทศบัญญัติฯ หน้า 83/95 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  
หน้า 127  ลำดับท่ี 12 

จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
เช่น การแสดงบนเวที 
การละเล่นเสริมความรู้  
ตลอดจนกิจกรรมอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง 

60,000.- ต.ปากน้ำ กองการศึกษา             

28. 
 

โครงการจัดกิจกรรม 
วันเทศบาล 
- เทศบัญญัติฯ หน้า 83/95 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  
หน้า 126  ลำดับท่ี 10 
 

จัดกิจกรรมวันเทศบาล  เช่น  
จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ภารกิจ
ของเทศบาล  จัดพิธีทำบุญ 
เลี้ยงพระ  จัดกิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์  ทำกิจกรรม 5 ส. 
บริเวณสำนักงานเทศบาล   
จัดกิจกรรมสันทนาการ  
แข่งขันกีฬาภายใน  เป็นต้น 

20,000.- ทต.ปากน้ำ 
หลังสวน 

สำนัก 
ปลัดเทศบาล 
(งานธุรการ) 
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ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. ๒๕6๔ พ.ศ. ๒๕6๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
29. โครงการจัดงานประเพณี 

ลอยกระทง 
- เทศบัญญัติฯ หน้า 83/95 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  
หน้า 125  ลำดับท่ี 7 

จัดงานประเพณีลอยกระทง 
เช่น ประกวดนางนพมาศ  
ประกวดกระทงประดิษฐ์   
จัดมหรสพการแสดง  
ตลอดจนกิจกรรมอื่น ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

80,000.- ต.ปากน้ำ กองการศึกษา             

30. 
 

โครงการจัดงานประเพณี 
สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 
- เทศบัญญัติฯ หน้า 84/95 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  
หน้า 124  ลำดับท่ี 5 

จัดงานประเพณีสงกรานต์ 
และวันผู้สูงอายุ เช่น พิธี
ทำบุญตักบาตร พิธีรดน้ำ 
ขอพรผู้สูงอายุ  จัดมหรสพ
การแสดง ตลอดจนกิจกรรม
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

60,000.- ต.ปากน้ำ กองการศึกษา             

31. 
 
 

โครงการร่วมงานประเพณี 
แห่พระแข่งเรืออำเภอหลังสวน 
- เทศบัญญัติฯ หน้า 85/95 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  
หน้า 127  ลำดับท่ี 13 

อุดหนุนงบประมาณสำหรับ
เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ร่วมงานประเพณีแห่พระ 
แข่งเรืออำเภอหลังสวน 
ประจำปี 2565  ให้แก่ 
สภาวัฒนธรรมตำบลปากน้ำ  

630,000.- เขตอำเภอ 
หลังสวน 

กองการศึกษา             

รวม 11 โครงการ  1,330,000.-               
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5  ด้านการสาธารณสุข การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

5.1  แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. ๒๕6๔ พ.ศ. ๒๕6๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
32. โครงการสำรวจข้อมูลจำนวน

สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ 
สุนัขบ้าฯ 
- เทศบัญญัติฯ หน้า 69/95 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  
หน้า 130  ลำดับท่ี 4 

สำรวจจำนวนสุนัข/แมว ท้ัง 
ท่ีมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ 
โดยทำการสำรวจปีละ 2 ปี 

6,000.- ต.ปากน้ำ กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            

33. 
 

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ 
สุนัขบ้าฯ 
- เทศบัญญัติฯ หน้า 71/95 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  
หน้า 130  ลำดับท่ี 5 

บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าตามจำนวน
ประชากรสุนข/แมว ท้ังท่ีมี
เจ้าของและไม่มีเจ้าของ  
รวมถึงบริการทำหมันสุนัข
และแมว 

80,000.- ต.ปากน้ำ กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            

34. โครงการพัฒนาศักยภาพของ 
อสม.ในการดำเนินงานด้าน 
การส่งเสริมสุขภาพ 
- เทศบัญญัติฯ หน้า 62/95 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  
หน้า 130  ลำดับท่ี 2 

จัดอบรม/ทัศนศึกษาดูงาน 
ด้านส่งเสริมสุขภาพแก่ อสม.
ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน 
จังหวัดชุมพร 

150,000.- เขตจังหวัด
ชุมพรหรือ 

พื้นท่ีใกล้เคียง 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
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ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. ๒๕6๔ พ.ศ. ๒๕6๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
35. โครงการพระราชดำริด้าน  

สาธารณสุข 
- เทศบัญญัติฯ หน้า 72/95 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  
หน้า 130  ลำดับท่ี 3 

อุดหนุนงบประมาณสำหรับ
จัดทำโครงการตาม
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 
ให้แก่หมู่บ้านในเขตเทศบาล
ตำบลปากน้ำหลังสวน 
จำนวน 6 หมู่บ้าน 

180,000.- ต.ปากน้ำ กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            

36. 
 

โครงการช่วยเหลือประชาชน
เมื่อเกิดโรคติดต่อ โรคติดต่อ
อันตราย โรคติดต่อท่ีต้องเฝ้า
ระวัง หรือโรคระบาด 
- เทศบัญญัติฯ หน้า 70/95 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  
เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2563 
หน้า 2  ลำดับท่ี 1 

- จัดกิจกรรมให้ความรู้
ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกัน 
เฝ้าระวัง และควบคุมการ
ระบาดของโรคติดต่อ 
- จัดซ้ือวัสดุ เวชภัณฑ์ หรือ
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิด
โรคติดต่อ โรคติดต่ออันตราย 
โรคติดต่อท่ีต้องเฝ้าระวัง หรือ
โรคระบาด 

200,000.- ต.ปากน้ำ กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            

37. 
 

โครงการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อในท้องถิ่น 
- เทศบัญญัติฯ หน้า 71/95 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  
หน้า 129  ลำดับท่ี 1 
 
 

1) กิจกรรมกำจัดยุง เช่น 
พ่นสารเคมกีำจัดยุง แจกจ่าย
สารเคมีกำจัดลูกน้ำ ตลอดจน
กิจกรรมรณรงค์/ให้ความรู้
ประชาชนเกี่ยวกับโรค
ไข้เลือดออก  
2) กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
โรคเอดส์และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

100,000.- ต.ปากน้ำ กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            

รวม 6 โครงการ  716,000.-               
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5.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. ๒๕6๔ พ.ศ. ๒๕6๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
38. โครงการกำจัดสัตว์พาหะ 

นำโรคในชุมชน 
- เทศบัญญัติฯ หน้า 70/95 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  
หน้า 133  ลำดับท่ี 6 

จัดกิจกรรมกำจัดหนู  
แมลงวัน และสัตว์พาหะ 
นำโรค 

100,000.- ต.ปากน้ำ กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            

รวม 1 โครงการ  100,000.-               

 
5.3  แผนงานงบกลาง 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. ๒๕6๔ พ.ศ. ๒๕6๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
39. โครงการหลักประกันสุขภาพ

ระดับท้องถิ่น 
- เทศบัญญัติฯ หน้า 6/95 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  
หน้า 138  ลำดับท่ี 1 

สนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน
สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติระดับท้องถิ่น
เทศบาลตำบลปากน้ำ      
หลังสวน 

200,000.- ต.ปากน้ำ กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            

รวม 1 โครงการ  200,000.-               
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6  ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

6.1  แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. ๒๕6๔ พ.ศ. ๒๕6๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
40. โครงการอบรมสุขาภิบาล 

อาหาร 
- เทศบัญญัติฯ หน้า 72/95 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  
หน้า 139  ลำดับท่ี 1 

จัดอบรมผู้ประกอบการ
ร้านอาหารและแผงลอยใน
เขตเทศบาล 

20,000.- ต.ปากน้ำ กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            

รวม 1 โครงการ  20,000.-               

 
6.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. ๒๕6๔ พ.ศ. ๒๕6๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
41. โครงการจัดงานเทิดพระเกียรติ 

กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
- เทศบัญญัติฯ หน้า 85/95 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  
หน้า 141  ลำดับท่ี 1 

จัดงานเทิดพระเกียรติ 
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
ประจำปี 2565 

20,000.- เรือจักร ี
นฤเบศรจำลอง 
และชายทะเล

ปากน้ำ 
หลังสวน 

สำนัก 
ปลัดเทศบาล 
(งานส่งเสริม 

การท่องเท่ียว) 

            

42. 
 
 

โครงการวิ่งแหวกทะเลสู่ 
เกาะพิทักษ์ 
- เทศบัญญัติฯ หน้า 86/95 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  
หน้า 141  ลำดับท่ี 2 

อุดหนุนงบประมาณเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงาน 
วิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์ 
ประจำปี 2565  ให้แก่  
ท่ีทำการปกครองอำเภอ 
หลังสวน จังหวัดชุมพร 

100,000.- ต.ปากน้ำ 
และ 

ต.บางน้ำจืด 

สำนัก 
ปลัดเทศบาล 
(งานส่งเสริม 

การท่องเท่ียว) 
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ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. ๒๕6๔ พ.ศ. ๒๕6๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
43. โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว

ปากน้ำหลังสวน 
- เทศบัญญัติฯ หน้า 86/95 
- แผนพฒันาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  
หน้า 142  ลำดับท่ี 3 

จัดงาน Happy Beach 
ประจำปี 2565 

200,000.- ชายทะเล
ปากน้ำ 
หลังสวน 

สำนัก 
ปลัดเทศบาล 
(งานส่งเสริม 

การท่องเท่ียว) 

            

รวม 3 โครงการ  320,000.-               

 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7  ด้านการเมือง การบริหาร 
7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. ๒๕6๔ พ.ศ. ๒๕6๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
44. โครงการจัดทำแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
- เทศบัญญัติฯ หน้า 20/95 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  
หน้า 144  ลำดับท่ี 3 

จัดทำ/ทบทวน เพิ่มเติม 
เปลี่ยนแปลง แก้ไข
แผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลตำบลปากน้ำ 
หลังสวน 

15,000.- ต.ปากน้ำ สำนัก 
ปลัดเทศบาล 
(งานแผนและ
งบประมาณ) 

            

45. 
 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บรายได้ของเทศบาล
ตำบลปากน้ำหลังสวน 
- เทศบัญญัติฯ หน้า 25/95 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  
หน้า 145  ลำดับท่ี 6 

จัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บรายได้ของ
เทศบาลตำบลปากน้ำ 
หลังสวน เช่น บริการรับชำระ
ภาษีนอกเวลาราชการ 

20,000.- ต.ปากน้ำ กองคลัง 
 

            

รวม 2 โครงการ  35,000.-               
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7.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. ๒๕6๔ พ.ศ. ๒๕6๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
46. 

 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำ
ท้องถิ่น ผู้นำท้องท่ี และผู้นำ 
ชุมชน 
- เทศบัญญัติฯ หน้า 78/95 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  
เพิ่มเติม ครั้งท่ี 4/2563 
หน้า 4  ลำดับท่ี 1 

จัดอบรม/ทัศนศึกษาดูงาน 
ผูน้ำท้องถิ่น ผู้นำท้องท่ี ผู้นำ
ชุมชน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง 

100,000.- เขตจังหวัด
ชุมพรหรือ 

พื้นท่ีใกล้เคียง 

สำนัก 
ปลัดเทศบาล 
(งานส่งเสริม

สวัสดิการสังคม) 

            

รวม 1 โครงการ  100,000.-               
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๒.๒.๒  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณของหน่วยงานอื่น 
 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕6๕ 

 

 

1.  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร 
 ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของ 
โครงการ / กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. ๒๕6๔ พ.ศ. ๒๕6๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการปรับปรุง  

ภูมิทัศน์สาธารณูปโภค
พื้นฐานและภูมิทัศน์
ชุมชนหลังสวนและ
ปากน้ำหลังสวน 
จังหวัดชุมพร 

ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
เรือหลวงจักรีนฤเบศร 
กรมหลวงชุมพร 
(โครงการต่อเนื่องปี 
2563) 

98,524,000.- ต.ปากน้ำ 
อ.หลังสวน 
จ.ชุมพร 

กรมโยธาธิการ 
และและผังเมือง 

 
 

 11 
ล้าน 

  20 
ล้าน 

  20 
ล้าน 

  28.228 
ล้าน 

รวม 1 โครงการ  98,524,000.-               
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๒.3 บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ 
 

บัญชจีำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕65 

เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน 
๑. ครุภัณฑ์สำนักงาน 
 1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลำดับ ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของ 

ครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕6๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑. เครื่องถ่ายเอกสาร  

จำนวน 1 เครื่อง 
- เทศบัญญัติฯ หน้า 28/95 

เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 
ชนิดขาว-ดำ สี  ขออนุมัติจัดซ้ือ
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

120,000.- 
 

ทต.ปากน้ำ
หลังสวน 

กองคลัง 
 

            

รวม 1 รายการ  120,000.-               

 

2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
 2.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ลำดับ ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของ 

ครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕6๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2. เครื่องพิมพ์ 

จำนวน 1 เครื่อง 
- เทศบัญญัติฯ หน้า 40/95 
 

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์  (Ink Tank 
Printer)  ขออนุมัติจัดซ้ือตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ 

4,300.- 
 

ทต.ปากน้ำ
หลังสวน 

สำนักปลัด 
เทศบาล 

(งานป้องกันฯ) 
 
 

            

รวม 1 รายการ  4,300.-               

แบบ ผด.02/1 
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2.2  แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับ ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของ 

ครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕6๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ 

จำนวน 1 เครื่อง 
- เทศบัญญัติฯ หน้า 66/95 
 

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1 ขออนุมัติ
จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 

22,000.- 
 

ทต.ปากน้ำ
หลังสวน 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 

            

4. เครื่องพิมพ์ 
จำนวน 1 เครื่อง 
- เทศบัญญัติฯ หน้า 67/95 
 

เครื่องพิมพ์ Multifunction 
เลเซอร์หรือ LED สี  ขออนุมัติ
จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 

15,000.- 
 

ทต.ปากน้ำ
หลังสวน 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 

            

5. 
 

เครื่องสำรองไฟ 
จำนวน 1 เครื่อง 
- เทศบัญญัติฯ หน้า 69/95 
 
 

เครื่องสำรองไฟฟ้า  ขนาด  
800 AV  ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 

2,500.- 
 

ทต.ปากน้ำ
หลังสวน 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 

            

รวม 3 รายการ  39,500.-               

 
 
 


