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รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท�องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  เพิ่มเติม  (ฉบับที่  2) 
เทศบาลตำบลปะทิว 

ก. ยุทธศาสตร/จังหวัดที่  4  เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและการจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ  
ข. ยุทธศาสตร/การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดชุมพร  ยุทธศาสตร/ที่  3  ยุทธศาสตร/การจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร�อย   
ยุทธศาสตร/การพัฒนา  อปท.  ที่  1  ยุทธศาสตร/การพัฒนาเมืองปะทิวให�น?าอยู? 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค/ 
เป@าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ?านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว?า 
จะได�รับ 

หน?วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

1. โครงการฝ�กอบรม
หลักสูตรชุด
ปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติเทศบาล
ตำบลปะทิว 

เพื่อสนับสนุนให)โครงการจิตอาสา
พระราชทาน  ในระดับพื้นที่ให)มี
ความเข)มแข็งและมีทักษะ  ความรู)  
ความชำนาญในการจัดการภัยพิบัติ  
อันจะส1งผลให)ประชาชนในชุมชน/
ท)องถิ่นมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย5สิน 

ผู)เข)ารับการอบรม  ได)แก1  
จิตอาสาภัยพิบัติของ
เทศบาลตำบลปะทิว  
จำนวน 50 คน 

- 
 

- 
 

100,๐๐๐ 
 

100,๐๐๐ 
 

100,๐๐๐ 
 

ผู)เข)าฝ�กอบรม
ชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัย
พิบัติฯ มี
ความรู)

ความสามารถ
เพิ่มขึ้น ร)อย

ละ 80 

ประชาชนที่เข)าร1วมโครงการจิต
อาสาพระราชทาน  ในระดับ
พื้นที่ให)มีความเข)มแข็งและมี
ทักษะ  ความรู)  ความชำนาญใน
การจัดการภัยพิบัติ  และมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย5สิน
เพิ่มมากขึ้น 

สำนักปลัดฯ 
(งานป@องกันฯ) 

แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท�องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  เพิ่มเติม  (ฉบับที่  2) 

เทศบาลตำบลปะทิว 
ก. ยุทธศาสตร/จังหวัดที่  2  การพัฒนาคน  ครอบครัว  ชุมชน  และสังคมให�มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตร/การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดชุมพร  ยุทธศาสตร/ที่  2  ยุทธศาสตร/การส?งเสริมคุณภาพชีวิต   
ยุทธศาสตร/การพัฒนา  อปท.  ที่  1  ยุทธศาสตร/การพัฒนาเมืองปะทิวให�น?าอยู? 
    แผนงานการศึกษา   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค/ 
เป@าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ?านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว?า 
จะได�รับ 

หน?วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

2. โครงการป@องกัน
ภัยในศูนย5พัฒนา
เด็กเล็กบ)านบาง
สน 

-เพื่อให)ครู  บุคลากร  และเด็กใน
ศูนย5พัฒนาเด็กเล็กบ)านบางสนมี
ความรู)เบื้องต)นในการป@องกัน
อันตรายต1างๆ ในเด็กเล็ก 
-เพื่อให)ผู)ปกครอง ชุมชน หน1วยงาน 
มีส1วนร1วมในการจัดกิจกรรม 

-ครู บุคลากรทางการศึกษา 
ผู)ปกครอง เด็กเล็กในศูนย5
พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชน และ
หน1วยงานที่เกี่ยวข)อง 
 

- 
 

- 
 

20,๐๐๐ 
 

20,๐๐๐ 
 

20,๐๐๐ 
 

ครูศพด. บ)านบาง
สนมีความรู)

พื้นฐานในการ
ป@องกันภัย

อันตรายในเด็กเล็ก 

-ครู  บุคลากร  และเด็กในศูนย5
พัฒนาเด็กเล็กบ)านบางสนมีความรู)
เบื้องต)นในการป@องกันอันตรายต1างๆ 
ในเด็กเล็กได) 
-ผู)ปกครอง ชุมชน หน1วยงาน มี
ส1วนร1วมในการจัดกิจกรรม 

กองการศึกษา 
(ศพด.บ)านบางสน) 

3. โครงการจ)างเหมา
บริการทำความ
สะอาดศูนย5พัฒนา
เด็กเล็กบ)านบางสน 

เพื่อให)การปฏิบัติงานเปGนไปด)วย
ความเรียบร)อยถูกต)องตามระเบียบ 

- จ)างเหมาทำความสะอาด
ศูนย5พัฒนาเด็กเล็กบ)านบาง
สน ฯลฯ  จำนวน 2 คน เปGน
เงิน  295,200  บาท 

- - 295,200 295,200 295,200 ปIต1อปI ขึ้นอยู1กับว1า
ใครประมูลได) 

การปฏิบัติงานเปGนไปด)วยความ
เรียบร)อยถูกต)องตามระเบียบ 

กองการศึกษา 
(ศพด.บ)านบางสน) 

แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท�องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  เพิ่มเติม  (ฉบับที่  2) 
เทศบาลตำบลปะทิว 

ก. ยุทธศาสตร/จังหวัดที่  2  การพัฒนาคน  ครอบครัว  ชุมชน  และสังคมให�มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตร/การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดชุมพร  ยุทธศาสตร/ที่  2  ยุทธศาสตร/การส?งเสริมคุณภาพชีวิต   
ยุทธศาสตร/การพัฒนา  อปท.  ที่  1  ยุทธศาสตร/การพัฒนาเมืองปะทิวให�น?าอยู? 
    แผนงานสาธารณสุข   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค/ 
เป@าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ?านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว?า 
จะได�รับ 

หน?วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

บาท 
๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

4. โครงการอบรมให)ความรู)
สุขาภิบาลอาหาร  อาหาร
ปลอดภัย  คนปลอดโรค   

-เพื่อส1งเสริมให)ผู)สัมผัสอาหารมีสุข
วิทยาส1วนบุคคลที่ดี มีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต)อง สามารถ
จำหน1ายและให)บริการอาหารที่สะอาด
ปลอดภัยต1อผู)บริโภค 

อบรมผู)สัมผัสอาหารในเขต
เทศบาลตำบลปะทิว  โดยมี
ผู)เข)าร1วมการอบรม จำนวน 
60 คน 

- 
 

- 
 

34,๐๐๐ 
 

34,๐๐๐ 
 

34,๐๐๐ 
 

ผู)เข)าร1วม
เกินร)อยละ 

70  

ผู)สัมผัสอาหารมีความรู)ด)านการ
สุขาภิบาลอาหารและสุขวิทยาส1วน
บุคคลที่ถูกต)อง สามารถปรับเปลี่ยน
พฤตกรรมส1วนบุคคลในการ
ประกอบการจำหน1ายอาหาร ส1งผล
ให)ประชาชนได)บริโภคอาหารที่
สะอาดปลอดภัย 

กองสาธารณสุขฯ 

แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท�องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  เพิ่มเติม  (ฉบับที่  2) 
เทศบาลตำบลปะทิว 

ก. ยุทธศาสตร/จังหวัดที่  1  การพัฒนาการเกษตรกรรม  การท?องเที่ยว  และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค  
ข. ยุทธศาสตร/การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดชุมพร  ยุทธศาสตร/ที่  1  ยุทธศาสตร/การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน   
ยุทธศาสตร/การพัฒนา  อปท.  ที่  1  ยุทธศาสตร/การพัฒนาเมืองปะทิวให�น?าอยู? 
    แผนงานเคหะและชุมชน   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค/ 
เป@าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ?านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว?า 
จะได�รับ 

หน?วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

5. ปรับปรุงถนนสาย
เทศบาล 3,4,5 

-เพื่อให)ประชาชน
ได)รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยต1อการ
ใช)รถใช)ถนน 
 

ขนาดกว)าง 6.00 เมตร ยาวรวม 786 เมตร-ประกอบด)วย  
1. ก1อสร)างทางเท)า คสล.  
ขนาดกว)าง 1.00 เมตร ยาว 370 เมตร 
2.ปรับปรุงบ1อพักน้ำ คสล.ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 
46 บ1อ 
3. ปรับปรุงบ1อพักน้ำ คสล.ขนาด 0.70 x 0.70 เมตร จำนวน 
16 บ1อ 
4. ติดตั้งไฟฟ@าประติมากรรม จำนวน 14 ต)น 
5. เสริมผิวจราจรด)วย ASPHALTIC CONCRETE  ขนาดหนาไม1
น)อยกว1า 0.05 เมตร ยาวรวม 786 เมตร มีพื้นที่ไม1น)อยกว1า 
6,052 ตารางเมตร 
(ตามแบบรูปรายการละเอียดที่เทศบาลกำหนด) 

- - 3,489,500.- 
 

- - 1 สาย ประชาชนได)รับความ
สะดวกปลอดภัยต1อ
การใช)รถใช)ถนน 
 

กองช1าง 

6. ก1อสร)างรางระบายน้ำ 
คสล บริเวณสวน
สุขภาพและถนนสาย
เจริญรัฐ ซอย 1  

-เพื่อป@องกันน้ำ
ท1วมขัง 

รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขนาดกว)าง 0.50 เมตร ลึกไม1น)อย
กว1า 0.80 เมตร ยาว 78.00 เมตร และวางท1อระบายน้ำ คสล.
ขนาดเส)นผ1าศูนย5กลาง 0.60 เมตร จำนวน 11 ท1อน (ตามแบบ
รูปรายการละเอียดที่เทศบาลกำหนด) 

- - 400,800.-  - 1 สาย -ไม1มีน้ำท1วมขัง กองช1าง 

7. ปรับปรุงรางระบายน้ำ
ถนนสายบ)าน
ทองหลาง-บ)านบาง
จาก (ตรงข)ามศูนย5
พัฒนาเด็กเล็กบ)าน
บางสน) 

เพื่อให)ประชาชน
ได)รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยต1อการ
ใช)รถใช)ถนน 
 

รางระบายน้ำ คสล ขนาดกว)าง 0.50 เมตร ยาวรวม 100 
เมตร-ประกอบด)วย  
1. เทคอนกรีตปรับระดับท)องราง จำนวน 5 ลบ.ม 
2.ก1อสร)างฝาป_ดตะแกรงเหล็ก ขนาดกว)าง 0.62 เมตร ยาว 
1.00 เมตร จำนวน 100 ฝา (ตามแบบรูปรายการละเอียดที่
เทศบาลกำหนด) 

-  178,800.- 
 

- - 1 สาย ประชาชนได)รับความ
สะดวกปลอดภัยต1อ
การใช)รถใช)ถนน 
 

กองช1าง 

แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท�องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  เพิ่มเติม  (ฉบับที่  2) 
เทศบาลตำบลปะทิว 

ก. ยุทธศาสตร/จังหวัดที่  1  การพัฒนาการเกษตรกรรม  การท?องเที่ยว  และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค  
ข. ยุทธศาสตร/การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดชุมพร  ยุทธศาสตร/ที่  1  ยุทธศาสตร/การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน   
ยุทธศาสตร/การพัฒนา  อปท.  ที่  1  ยุทธศาสตร/การพัฒนาเมืองปะทิวให�น?าอยู? 
    แผนงานเคหะและชุมชน   

  
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค/ 
เป@าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ?านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว?า 
จะได�รับ 

หน?วยงาน 
ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

บาท 
๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

8. ต1อเติมอาคาร
ศูนย5บริการประชาชน
และนักท1องเที่ยว  

เพื่อให)มีพื้นที่ว1างเพิ่มเติม
สำหรับบริการประชาชน
และนักท1องเที่ยวและใช)
เปGนเปGนสถานที่จัด
กิจกรรมในช1วงเทศกาล
ต1าง ๆ 

ขนาดกว)าง 3.00 เมตร ยาว 
6.00 เมตร (ตามแบบรูป
รายการละเอียดที่เทศบาล
กำหนด) 

- - 250,000.- - - 1 สาย มีพื้นที่สำหรับบริการ
ประชาชนและนักท1องเที่ยว
เพิ่มขึ้นและมีสถานที่ในการจัด
กิจกรรมในช1างเทศกาลต1าง ๆ  

กองช1าง 

9. ก1อสร)างรางระบายน้ำ 
คสล ถนนสาย
เทศบาล 6 (หน)าบ)าน
ป@าจี๊ด)  

-เพื่อป@องกันน้ำท1วมขัง รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู 
ขนาดกว)าง 0.50 เมตร ลึกไม1
น)อยกว1า 0.50 เมตร ยาว 
35.00 เมตร (ตามแบบรูป
รายการละเอียดที่เทศบาล
กำหนด) 

- - 138,900.-  - 1 สาย -ไม1มีน้ำท1วมขัง กองช1าง 

10. โครงการจ)างเหมา
บริการตัดหญ)าไหล1ทาง 

เพื่อให)การปฏิบัติงานเปGนไป
ด)วยความเรียบร)อยถูกต)อง
ตามระเบียบ 

จ)างเหมาตัดหญ)าไหล1ทางถนนทุก
สายในเขตเทศบาลตำบลปะทิว  
เปGนเงิน  180,000  บาท 

- - 180,000.- 180,000.- 180,000.- ปIต1อปI 
ขึ้นอยู1กับว1า
ใครประมูล

ได) 

การปฏิบัติงานเปGนไปด)วย
ความเรียบร)อยถูกต)องตาม
ระเบียบ 

กองสาธารณสุขฯ 

แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท�องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  เพิ่มเติม  (ฉบับที่  2) 
เทศบาลตำบลปะทิว 

ก. ยุทธศาสตร/จังหวัดที่  1  การพัฒนาการเกษตรกรรม  การท?องเที่ยว  และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค  
ข. ยุทธศาสตร/การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดชุมพร  ยุทธศาสตร/ที่  1  ยุทธศาสตร/การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน   
ยุทธศาสตร/การพัฒนา  อปท.  ที่  1  ยุทธศาสตร/การพัฒนาเมืองปะทิวให�น?าอยู? 
    แผนงานการพาณิชย/   

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค/ 
เป@าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ?านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว?า 
จะได�รับ 

หน?วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

11. โครงการจ)างเหมาบริการ
ทำความสะอาดตลาดสด
เทศบาลตำบลปะทิว 

เพื่อให)การปฏิบัติงานเปGนไป
ด)วยความเรียบร)อยถูกต)อง
ตามระเบียบ 

จ)างเหมาทำความสะอาดตลาด
สด  ทำความสะอาดห)องน้ำ 
ฯลฯ  เปGนเงิน  147,600  
บาท 

- - 147,600 147,600 147,600 ปIต1อปI 
ขึ้นอยู1กับว1า
ใครประมูล

ได) 

การปฏิบัติงานเปGนไปด)วยความ
เรียบร)อยถูกต)องตามระเบียบ 

กองสาธารณสุขฯ 
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แบบ ผ. ๐2 
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