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คำนำ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘  กำหนดให้ท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดยุทธศาสตร์  และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่ง
แสดงถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายของการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  และแผนพัฒนาอำเภอ  และระเบียบได้กำหนดให้จัดทำแผนพัฒนาสี่ปี  
ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียด
แผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณในแต่ละปี  นอกจากนี้  ยังได้กำหนดให้จัดทำ  
“แผนการดำเนินงาน”  ซึ่งเป็นเอกสารที่รวบรวมแผนงาน  โครงการ  กิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ  เพ่ือให้ทราบกิจกรรมการพัฒนาในพ้ืนที่ดำเนินการ  
โดยกำหนดให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณ  นั้น 

 เทศบาลตำบลปะทิว  จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63  
ขึ้นเพ่ือใช้เป็นคู่มือในการดำเนินงานโครงการงาน  กิจกรรมต่าง ๆ  ที่เทศบาลตำบลปะทิว  ได้ตั้งงบประมาณไว้  
ซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการแผนงาน  โครงการต่าง ๆ  สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ได้ประโยชน์สูงสุด  และสามารถสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างแท้จริง  และยั่งยืนต่อไป 

 
 

 
 

 สำนักงานเทศบาลตำบลปะทิว 
 ตุลาคม  ๒๕62 
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สารบัญ 

 
                    หน้า 
คำนำ                                        ก 
สารบัญ                                        ข 

ส่วนที ่ ๑  บทนำ          
๑.๑  บทนำ                                          ๑ 
๑.๒  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63      ๑ 
๑.๓  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63                         ๑ 
๑.๔  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63                ๒ 

ส่วนที ่ ๒  บัญชีโครงการ/กิจกรรม         
๒.๑  บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63  ๓ 
๒.๒  บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63    ๖ 
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ส่วนที่ ๑ 
บทนำ 

 



1.  บทนำ 

 แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมาย  เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา  และ
กิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  ซึ่งจะทำให้
แนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นๆ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน
มากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการทำงานต่างๆ  มีการจำแนกรายละเอียดซึ่งจะทำให้การติดตาม
ประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น  โดยแผนการดำเนินงานมีลักษณะดังนี้ 
 1.  เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา  และมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการที่ระบุปฏิบัติ 
 2.  เป็นแผนที่แสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียด  กิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจน
และแสดงถึงการดำเนินงานจริงในปีงบประมาณนั้น 
 3.  เป็นแผนที่จัดทำหลังจากท่ีได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว 
 4.  เป็นแผนที่รวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
 แผนการดำเนินการเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อควบคุม
การดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน
และประเมินผลเมื่อสิ้นปี  มีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  โดยสามารถแยกได้ดังนี้ 

 1. เพื่อให้ทราบโครงการ/กิจกรรม  ที่จะดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้นๆ 

 2.  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน  ประสานงาน  และติดตามประเมินผลการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นๆ 

 3.  เพ่ือส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลกับประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
  4. เพื่อพัฒนายกระดับขีดความสามารถ เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานท้องถิ่นใน
การตอบสนองความต้องการของประชาชน 

๓.  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

 ขั้นตอนที่ ๑  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่

จะมีการดำเนินการจริงในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นเอง และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอ่ืนจะเข้ามาดำเนินในพ้ืนที่โดยข้อมูลดังกล่าวอาจ
ตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพ้ืนที่  และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการการพัฒนาจังหวัด/อำเภอ                        
แบบบูรณาการ  
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ขั้นตอนที่ ๒  การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน   

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดย
พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลแล้วเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นพิจารณา โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน 2 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 บทนำ 
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 ขั้นตอนที่ ๓  การประกาศแผนการดำเนินงาน   
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการ
ดำเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  

๔.  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 
  แผนการดำเนินงานแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน/โครงการ พัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการ
จริงของปีงบประมาณ จึงเป็นประโยชน์และมีความสำคัญต่อองค์กรในภาพรวม เพราะแผนการดำเนินงานเกิด
จากการวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาที่มีอยู่จริง และแนวทางแก้ไขปัญหา ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าแผนการดำเนินงานมีประโยชน์ต่อองค์กร ดังนี้ 
  ๑. สามารถนำแผนงาน/โครงการไปปฏิบัติได้จริง เป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับแผนพัฒนา
ในระดับต่างๆ ของเทศบาล   
  ๒. การแบ่งงานความรับผิดชอบมีความชัดเจน เกิดความคล่องตัว ลดความซ้ำซ้อนในการ
ทำงาน 
  ๓. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลกับประชาชนในการร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
  4 .สามารถจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน/โครงการ ในตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้ตามความต้องการและครอบคลุมทุกพื้นที่ 
  5. เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยให้การบริหารจัดการพัฒนาเทศบาลได้บรรลุวัตถุประสงค์                   
และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
  6. เกิดการประสานบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน  
  7. เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเม่ือสิ้นปี
มีความสะดวกยิ่งข้ึน 
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ส่วนที่ ๒ 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
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บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ 

แผนการดำเนนิงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63 
เทศบาลตำบลปะทิว  อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา 
 

จำนวน
โครงการ 

ที่
ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของ 

โครงการทั้งหมด 

จำนวนงบ 
ประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วย 
ดำเนินการ 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
๑.1 เมืองสุขภาพ : เป็นเมืองที่ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ได้รับ
บริการสาธารณะอย่างสะดวก เพียงพอ 
1.๒ เมืองมั่นคงและปลอดภัย : เป็นเมืองที่มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ปลอดจากคดีอาชญากรรม ยาเสพติด การบุกรุกตัด
ไม้ทำลายป่าลดลง 
1.๓ เมืองแห่งการเรียนรู้ : เป็นเมืองที่มุ่งให้ประชาชนมีความรู้คู่
คุณธรรม เน้นการศึกษา การมีงานทำ ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร
อย่างเท่าทัน 
1.๔ เมืองครอบครัว ชุมชนเข้มแข็ง : เป็นเมืองที่ชุมชนมีจิตอาสา 
ร่วมมือร่วมใจในการแก้ไขปัญหา พัฒนาชุมชน ครอบครัวอบอุ่น มี
ภูมิคุ้มกันทางสังคม ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
1.๕ เมืองสิ่งแวดล้อมดี : เป็นเมืองที่มีการวางแผน การบริหาร
จัดการ  โครงสร้างพื้นฐานให้ตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชน ร่วมกันลดมลภาวะ  มีสถานที่พักผ่อนและมีพ้ืนที่สีเขียว
อย่างเพียงพอ 
1.๖ เมืองพ้ืนที่สร้างสรรค์ : เป็นเมืองที่มีท่ีมีจิตวิญญาณ มีพ้ืนที่
สำหรับเด็กและเยาวชนในการทำกิจกรรม รวมทั้งประชาชนให้มี
ความภาคภูมิใจ ช่วยกันบำรุงรักษาประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ 
ประเพณี วัฒนธรรม และกีฬา 
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3.74 

 
3.29 

 
 

63.38 
 
 

5.52 
 
 

13.20 
 
 
 

10.87 

 
-ทต.ปะทิว(กองการศึกษา,กองสาธารณสุขฯ)ว,รร.อนุ
บาลปะทวิฯ อสม.ชุมชนทั้ง ๔ ชมุชนในเขต ทต.ปะทิว 
-ทต.ปะทิว(สำนักปลัดฯ,กองสาธารณสุขฯ) 
 
 
-ทต.ปะทิว(กองการศึกษา,สำนักปลัดฯ) 
 
 
-ทต.ปะทิว(สำนักปลัดฯ,กองสาธารณสุขฯ)     
 
 
-ทต.ปะทิว (กองคลัง,สำนักปลัดฯ,กองสาธารณสุขฯ,
กองช่าง,กองการศึกษา) รร.อนุบาลปะทิวฯ 
 
 
-ทต.ปะทิว (กองการศึกษา,สำนักปลัดเทศบาล) 
รร.อนุบาลปะทิวฯ,อำเภอปะทิว 

รวม 53 100 5,346,950 100 - 



 - ๔ - 

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63 

เทศบาลตำบลปะทิว  อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 
 

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา 
 

จำนวน
โครงการ 

ที่ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของ 

โครงการทั้งหมด 

จำนวนงบ 
ประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วย 
ดำเนินการ 

๒. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ 
๑. ส่งเสริมอาชีพและการเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน 
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานในงานด้านการ
ท่องเที่ยว 
๓. อนุรักษ์  ฟื้นฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔. ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมในชุมชนให้มีความ
เป็นระเบียบสวยงาม  และปราศจากมลพิษ 
๕. ส่งเสริมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและ
ทั่วถึง 

 
- 
- 
- 
- 
 
- 

 
- 
- 
- 
- 
 
- 

 
- 
- 
- 
- 
 
- 

 
- 
- 
- 
- 
 
- 

 
 
 
 
- 
 

รวม - - - - - 
๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการตลาดและสินค้าด้าน
การเกษตรอย่างมีคุณภาพ 
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าด้านการเกษตรอย่างทั่วถึง 
๒. สนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพ  กองทุนชุมชน  
และองค์กรต่าง ๆ ภายในชุมชน 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

รวม - - - - - 
 
 
 
 



- ๕ - 

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63 

เทศบาลตำบลปะทิว  อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 
 

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา 
 

จำนวน
โครงการ 

ที่ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของ 

โครงการทั้งหมด 

จำนวนงบ 
ประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วย 
ดำเนินการ 

๔. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมวิถีพอเพียง 
๑. ส่งเสริมวิถีชุมชนที่ใกล้ชิดศาสนาและรักษาไว้ซึ่งประเพณี
ท้องถิ่น 
๒. ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ชีวติอย่างพอเพียง 
 

 
- 
  
- 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
 

 
- 
 
- 

 
- 

 
- 

รวม - - - - - 
รวมทั้งสิ้น 53 100 5,346,950 100 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๖ - 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน  ประจำปงีบประมาณ   พ.ศ. ๒๕63 
เทศบาลตำบลปะทิว  อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
  แนวทางการพัฒนา   ๑.๑  เมืองสุขภาพ : เป็นเมืองที่ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ได้รับบริการสาธารณะอย่างสะดวก เพียงพอ 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ.๒๕63 
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 โครงการอบรมให้
ความรู้เก่ียวกับการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

อบรมให้ความรู้กับประชาชน  
ผูป้ระกอบการภายในเขตเทศบาลฯ 

25,0๐๐ บาท -ภายในเขต
เทศบาลตำบล
ปะทิว 

-กอง
สาธารณสุขฯ 
 (ทต.ปะทวิ) 

            

๒ โครงการรณรงค์
ป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

-พ่นสารเคมีกำจัดยุงลายและกำจัดสัตว์
นำโรคให้ลดลง 
-จัดซ้ือสารเคมีท่ีต้องใช้ 
-ทำป้ายประชาสัมพันธ์ 

50,00๐ บาท -ภายในเขต
เทศบาล
ตำบลปะทิว 

-กอง
สาธารณสุขฯ 
 (ทต.ปะทวิ) 

            

3 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เอดส์โลก   
(1 ธ.ค.) 

นักเรียน  เยาวชน  แกนนำชุมชน   
อสม.ประชาชน จำนวน 150  คน 

15,๐๐๐  บาท -ภายในเขต
เทศบาลตำบล
ปะทิว 

-กอง
สาธารณสุขฯ 
 (ทต.ปะทวิ) 

            

4 โครงการออกกำลัง
กายเพื่อสุขภาพ 

- นำเต้นแอโรบิก  ทุกวัน  เวลา 
17.30–18.30 น. 

50,๐๐๐  บาท - เทศบาล
ตำบลปะทิว   

-กอง
สาธารณสุขฯ 
 (ทต.ปะทวิ) 

            

 
 
 
 
 



-๗- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงานประจำปงีบประมาณ   พ.ศ. ๒๕63 
เทศบาลตำบลปะทิว  อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
  แนวทางการพัฒนา   ๑.๑  เมืองสุขภาพ : เป็นเมืองที่ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ได้รับบริการสาธารณะอย่างสะดวก เพียงพอ 
 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ  
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ.๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้รณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
เขตเทศบาลตำบล
ปะทิว  

อบรมให้ความรู้กับเยาวชน  นักเรียน
และประชาชนท่ัวไปจำนวน 120 คน 

30,๐๐๐ บาท -ภายในเขต
เทศบาลตำบล
ปะทิว 

-กอง
สาธารณสุขฯ 
 (ทต.ปะทวิ) 

            

6 โครงการอบรมให้
ความรู้การจัดการขยะ
ชุมชน 

--ฝึกอบรมประชาชนในเขตเทศบาล
ตำบลปะทิว 
-แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ด้านการ
จัดการขยะ 

30,๐๐๐ บาท -ชุมชน
ภายในเขต
เทศบาล
ตำบลปะทิว 

-กอง
สาธารณสุขฯ 
-กองทุน 
สปสช. 
 (รพ.ปะทิว) 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-8- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงานประจำปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63 
เทศบาลตำบลปะทิว  อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
  แนวทางการพัฒนา  ๑.๒  เมืองมั่นคงและปลอดภัย : เป็นเมืองที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปลอดจากคดีอาชญากรรม ยาเสพติด การบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าลดลง 
 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ  

งบประมาณ  
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ.๒๕63 
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 โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยภายในเขต
เทศบาล 

-ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ต่างๆ  เชน่  ค่าประสบ
ภัยตามระเบียบฯ   

5๐,๐๐๐ บาท -อาคารป้องกันฯ
เทศบาลตำบล 
ปะทิว 

-งานป้องกันฯ 
สำนักปลัด 
(ทต.ปะทวิ) 

            

๒ โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลต่างๆ 

จัดต้ังศูนย์บริการ
ประชาชนช่วงเทศกาล 
 

23,๐๐๐  บาท -เขตเทศบาล
ตำบลปะทิว 

-งานป้องกันฯ  
สำนัก
ปลัดเทศบาล 
(ทต.ปะทวิ) 

            

๓ โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในสถานศึกษา 

อบรมให้ความรู้กับนักเรียน
ในสถานศึกษาภายในเขต
เทศบาลตำบลปะทิว 
จำนวน  ๑๐๐  คน 

50,๐๐๐ บาท -อาคารป้องกันฯ 
เทศบาลตำบล 
ปะทิว 

-งานป้องกันฯ  
สำนัก
ปลัดเทศบาล 
(ทต.ปะทวิ) 

            

4 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตำบลปะทิว 

พนักงาน  ลูกจ้าง   
อาสาสมัคร และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
การป้องกันฯ 

50,๐๐๐  บาท -อาคารป้องกันฯ 
เทศบาลตำบล 
ปะทิว 

-งานป้องกันฯ  
สำนัก
ปลัดเทศบาล 
(ทต.ปะทวิ) 

            

5 โครงการป้องกันการ
ทุจริตและการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของ
เทศบาลตำบลปะทิว 

-ตู้ ปณ. 15 3,๐๐๐  บาท -เขตเทศบาล
ตำบลปะทิว 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 
(ทต.ปะทวิ) 

            

 



-9- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงานประจำปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63 
เทศบาลตำบลปะทิว  อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
  แนวทางการพัฒนา   ๑.๓  เมืองแห่งการเรียนรู้ : เป็นเมืองที่มุ่งให้ประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรม เน้นการศึกษา การมีงานทำ ประชาชนได้รับข้อมูลขา่วสารอย่างเท่าทัน 
 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  

งบประมาณ  
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ.๒๕63 
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 โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และพัฒนา
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
 

ฝึกอบรมให้ความรู้กับ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

๑20,๐๐๐  บาท -นอกเขต
เทศบาล
ตำบลปะทิว 

-งานบุคลากร
ปลัดเทศบาล 
 (ทต.ปะทวิ) 

            

๒ โครงการพัฒนาข้อมูล 
อิเล็กทรอนิกและระบบ
เว็บไซด์เทศบาลตำบล
ปะทิว 

เช่าพื้นที่ในการจัดเก็บ
ข้อมูลของเว็บไซต์ 

5,0๐๐  บาท -เขตเทศบาล
ตำบลปะทิว 

-งาน
ประชาสัมพนัธ ์
สำนัก
ปลัดเทศบาล 
(ทต.ปะทวิ) 

            

๓ โครงการอบรมบทบาท
ของผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
บทบาทหนา้ที่ของผู้บริหาร
และสมาชิกสภาฯ 

12,๐๐๐ บาท -เทศบาล
ตำบลปะทิว 

งานวิเคราะห์ฯ 
สำนัก
ปลัดเทศบาล 
(ทต.ปะทวิ) 

            

 
 
 
 
 



-๑0- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงานประจำปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63 
เทศบาลตำบลปะทิว  อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
  แนวทางการพัฒนา   ๑.๓  เมืองแห่งการเรียนรู้ : เป็นเมืองที่มุ่งให้ประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรม เน้นการศึกษา การมีงานทำ ประชาชนได้รับข้อมูลขา่วสารอย่างเท่าทัน 
 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ  

งบประมาณ  
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ.๒๕63 
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 โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

-ครูผู้ดูแลเด็ก  และบุคลากร
ทางการศึกษา 
-คณะกรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน  

15,๐๐๐ บาท 
 

-เทศบาล
ตำบลปะทิว 

-กองการศึกษา 
(ทต.ปะทวิ) 
ศพด.บ้านบางสน 
 

            

5 โครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมการเรียนรู้นอก
ห้องเรียนของเด็กเล็ก  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
บางสน 
 

จัดกิจกรรมอบรมนอก
สถานท่ีสำหรับเด็กเล็ก 
ศพด.บ้านบางสน    

10,๐๐๐ บาท -นอกเขต
เทศบาล
ตำบลปะทิว 

-กองการศึกษา 
-ศพด.บ้านบาง
สน(ทต.ปะทิว) 
 

            

6 โครงการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทิดไทองค์ราชัน  

-จัดกิจกรรมในวันพ่อและ
กิจกรรมวันแม่ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน  
(เด็กเล็ก ศพด.บ้านบางสน 

15,๐๐๐ บาท -ศพด.บ้าน
บางสน(ทต.
ปะทิว 

 กองการศึกษา 
 (ทต.ปะทวิ) 
-ศพด.บ้านบางสน
(ทต.ปะทวิ 

            

 
 
 
 
 
 
 



-๑1- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงานประจำปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63 
เทศบาลตำบลปะทิว  อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
  แนวทางการพัฒนา   ๑.๓  เมืองแห่งการเรียนรู้ : เป็นเมืองที่มุ่งให้ประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรม เน้นการศึกษา การมีงานทำ ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าทัน 
 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ  

งบประมาณ  
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ.๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โครงการส่งเสริม
พัฒนาการของเด็ก
เล็ก 

เด็กเล็กของ ศพด.บ้านบาง
สน 
-กิจกรรมแข่งขันกีฬาสี 
-กิจกรรมหนูน้อย
วิทยาศาสตร์ 
-กิจกรรมคณิตศาสตร์แสน
สนุก  
-กิจกรรมหนูน้อยแอโรบิค 

31,๐๐๐ บาท -ศพด.บ้าน
บางสน(ทต.
ปะทิว 

 กองการศึกษา 
 (ทต.ปะทวิ) 
-ศพด.บ้านบางสน
(ทต.ปะทวิ 

            

8 โครงการสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

-ค่าอาหารกลางวันของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน 
-ค่าพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา 
-ค่าจัดการเรียนการสอน 
-ค่าหนังสือเรียน 
-ค่าอุปกรณ์การเรียน 
-ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

649,950 บาท -เขตเทศบาล
ตำบลปะทิว 

-กองการศึกษา 
(ทต.ปะทวิ) 
ศพด.บ้านบาง
สน 

            

9 โครงการส่งเสริมการ
ประชาสัมพนัธ์ข้อมูล
ข่าวสารผา่นสถานี
วิทยุชุมชน 

ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ 
ผ่านทางสถานีวิทยุชุมชน  
สัปดาห์ละ 1 ครั้งๆ ละ 1 
ชั่วโมง 

25,000 บาท -เขตเทศบาล
ตำบลปะทิว 

-งาน
ประชาสัมพนัธ ์
สำนัก
ปลัดเทศบาล 
(ทต.ปะทวิ) 

            

 



-๑2- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงานประจำปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63 
เทศบาลตำบลปะทิว  อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
  แนวทางการพัฒนา   ๑.๓  เมืองแห่งการเรียนรู้ : เป็นเมืองที่มุ่งให้ประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรม เน้นการศึกษา การมีงานทำ ประชาชนได้รับข้อมูลขา่วสารอย่างเท่าทัน 
 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  

งบประมาณ  
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.๒562 พ.ศ.๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 โครงการรายงานผล
การปฏิบัติงาน
ประจำปีของเทศบาล 

จัดทำรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจำปีของ
เทศบาลตำบลปะทิวให้
ประชาชนในเขตทราบ ใน
รูปแบบวารสาร  จำนวน  
1,000 เล่ม 

70,000 บาท -เขตเทศบาล
ตำบลปะทิว 

-งาน
ประชาสัมพนัธ ์
สำนัก
ปลัดเทศบาล 
(ทต.ปะทวิ) 

            

11 โครงการค่ายทักษะ
ชีวิตเยาวชน  คน
พอเพียง  คนดีศรีปะ
ทิว 

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลปะ
ทิวฯ ชั้น ป.1-6 จำนวน 
413 คน 

30,๐๐๐  บาท โรงเรียน
อนุบาลปะทิว 
(บางสนพพิิธ
ราษฎร์บำรุง) 

กองการศึกษา 
อุดหนุนโรงเรียน
อนุบาลปะทิว 
(บางสนพพิิธ
ราษฎร์บำรุง) 

            

12 โครงการอาหาร
กลางวันของเด็ก
นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลปะทิว (บางสน
พิพิธราษฎร์บำรุง) 

จำนวน  ๒๐๐ วัน 2,336,๐๐๐  
บาท   

โรงเรียน
อนุบาลปะทิว 
(บางสนพพิิธ
ราษฎร์บำรุง) 

กองการศึกษา 
อุดหนุนโรงเรียน
อนุบาลปะทิว 
(บางสนพพิิธ
ราษฎร์บำรุง) 

            

13 โครงการเปิดบ้าน
คุณธรรมวิถีพุทธ  วิถี
ไทย  วิถีพอเพียง 

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลปะ
ทิวฯ ชั้น ป.1-6  

15,๐๐๐  บาท โรงเรียน
อนุบาลปะทิว 
(บางสนพพิิธ
ราษฎร์บำรุง) 

กองการศึกษา 
อุดหนุนโรงเรียน
อนุบาลปะทิว 
(บางสนพพิิธ
ราษฎร์บำรุง) 

            

 



-13- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงานประจำปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63 
เทศบาลตำบลปะทิว  อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
  แนวทางการพัฒนา   ๑.๓  เมืองแห่งการเรียนรู้ : เป็นเมืองที่มุ่งให้ประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรม เน้นการศึกษา การมีงานทำ ประชาชนได้รับข้อมูลขา่วสารอย่างเท่าทัน 
 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  

งบประมาณ  
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ.๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

14 โครงการอบรมและ
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อส่งเสริม
ทักษะการเลี้ยงดู
เด็กปฐมวัย 

-จัดอบรมและการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ให้แก่ผู้ปกครองและ
บุคลากรทางการศึกษา 

15,๐๐๐  บาท -ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
บางสน 

-กองการศึกษา 
-ศพด.บ้านบางสน
(ทต.ปะทวิ) 
 

            

15 โครงการส่งเสริม
คุณภาพผู้เรียนสู่
มาตรฐาน
การศึกษา 

นักเรียนโรงเรียนปะทิววิทยา 
ชั้น ม.3 และ ม.6 

40,๐๐๐  บาท โรงเรียนปะทวิ
วิทยา 

กองการศึกษา 
อุดหนุนโรงเรียน
ปะทิววทิยา 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-14- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงานประจำปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63 
เทศบาลตำบลปะทิว  อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
  แนวทางการพัฒนา   ๑.๔  เมืองครอบครัว ชุมชนเข้มแข็ง : เป็นเมืองที่ชุมชนมีจิตอาสา ร่วมมือร่วมใจในการแก้ไขปัญหา พัฒนาชุมชน ครอบครัวอบอุ่น มีภูมิคุ้มกันทางสังคม   
                                  ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ  

งบประมาณ  
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ.๒563 
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 โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดทำ
แผนพัฒนาเทศบาล
และแผนชุมชน 

จัดประชุมประชาคมโดย
การรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน   

25,๐๐๐ บาท -เขตเทศบาล
ตำบลปะทิว 

-งานวิเคราะห์ฯ 
สำนักปลัดเทศบาล 
(ทต.ปะทวิ) 
  

            

๒ โครงการฝึกอบรม
อาชีพให้กลุ่มสตรีและ
ผู้นำชุมชน เพื่อการ
พึ่งพาตนเอง 

ฝึกอบรมอาชีพให้กลุ่ม
สตรีและผู้นำชุมชนในเขต
เทศบาลตำบลปะทิว  
จำนวน 30 คน 

40,๐๐๐ บาท -เทศบาล
ตำบลปะทิว 

-งานพฒันาชุมชน 
สำนักปลัดเทศบาล 
(ทต.ปะทวิ) 

            

๓ โครงการฝึกอบรม
ปฏิบัติธรรมนำสุขผู้
สูงวัย 

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 
จำนวน  100  คน 

8๐,๐๐๐ บาท -เขตเทศบาล
ตำบลปะทิว 

-งานพฒันาชุมชน 
สำนักปลัดเทศบาล 
(ทต.ปะทวิ) 

            

4 โครงการเสริมสร้าง
ครอบครัวอบอุ่น
ชุมชนเข้มแข็ง 

สมาชิกในครอบครัว
ประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก 
ปู่ ย่า ตา ยาย จำนวน 
40 คน 
 

25,๐๐๐ บาท -เขตเทศบาล
ตำบลปะทิว 

-งานพฒันาชุมชน 
สำนักปลัดเทศบาล 
(ทต.ปะทวิ) 

            

 
 
 



-15- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงานประจำปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63 
เทศบาลตำบลปะทิว  อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
  แนวทางการพัฒนา   ๑.๔  เมืองครอบครัว ชุมชนเข้มแข็ง : เป็นเมืองที่ชุมชนมีจิตอาสา ร่วมมือร่วมใจในการแก้ไขปัญหา พัฒนาชุมชน ครอบครัวอบอุ่น มีภูมิคุ้มกันทางสังคม   
                                  ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ  

งบประมาณ  
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ.๒563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการท้องถิ่นไทย 
รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่
สีเขียว 

ปรับปรุงบริเวณท่ีรกร้าง 
ท่ีสาธารณะ 

1๐,๐๐๐ บาท -เขตเทศบาล
ตำบลปะทิว 

-กองสาธารณสุขฯ 
 (ทต.ปะทวิ) 

            

6 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เรื่องโรคติดต่อ
และโรคอุบัติใหม่ 

-ประชาชนท่ัวไปในเขต
เทศบาลตำบลปะทิว 
-แจกแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ 

2๐,๐๐๐ บาท -เขตเทศบาล
ตำบลปะทิว 

-กองสาธารณสุขฯ 
 (ทต.ปะทวิ) 

            

7 โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสนุัขบ้า 

-สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์ 
-ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า 
 

7๐,๐๐๐ บาท -เขตเทศบาล
ตำบลปะทิว 

-กองสาธารณสุขฯ 
 (ทต.ปะทวิ) 

 
 

           

8 โครงการอบรมให้
ความรู้กับเยาวชนใน
การวางแผนและ
เตรียมความพร้อม
การตั้งครรภ์ก่อนวัย
อันควร 

-อบรมให้ความรู้กับ
เยาวชนในการวางแผน
และเตรียมความพร้อม
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน
ควร 
-เยาวชนในเขตพื้นท่ี
เทศบาล  จำนวน 100 คน 

25,๐๐๐ บาท -เขตเทศบาล
ตำบลปะทิว 

-กองสาธารณสุขฯ 
 (ทต.ปะทวิ) 

            

 
 
   
 



-16- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงานประจำปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63 
เทศบาลตำบลปะทิว  อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
  แนวทางการพัฒนา  ๑.๕  เมืองสิ่งแวดล้อมดี : เป็นเมืองที่มีการวางแผน การบริหารจัดการ  โครงสร้างพื้นฐานให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ร่วมกันลดมลภาวะ  

                        มีสถานที่พักผ่อนและมีพื้นที่สีเขียวอย่างเพียงพอ 
 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  

งบประมาณ  
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ.๒๕63 
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
แผนที่ภาษ ี
 

ปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินให้เป็น
ปัจจุบนั 

3๐,๐๐๐ บาท -เขตเทศบาล
ตำบลปะทิว 

-งานแผนที่ภาษ ี
กองคลัง 
(ทต.ปะทวิ) 

            

2 โครงการผู้ชำระภาษี
ดีเด่น 

จัดทำประกาศเกียรติคุณ
ดเีด่น และจัดหาของที่
ระลึกให้กับผู้ชำระภาษี  

2๐,๐๐๐ บาท -เขตเทศบาล
ตำบลปะทิว 

-งานแผนที่ภาษ ี
กองคลัง 
(ทต.ปะทวิ) 

            

3 โครงการปรับปรุง
ทางเท้า  คสล. ถนน
สายบา้นทองหลาง-
บ้านบางจาก (สี่แยก
เจริญรัฐ-สามแยก
ตลาดใน) (ด้านทิศ
ใต้) 

ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 264 
เมตร (ตามแบบแปลนท่ี
กำหนด) 

556,๐๐๐ บาท -เขตเทศบาล
ตำบลปะทิว 

-งานเคหะและ
ชุมชน 
(ทต.ปะทวิ) 

            

4 โครงการขุดลอกท่อ
และรางระบายน้ำใน
เขตเทศบาล 

ลอกท่อระบายน้ำในเขตเทศบาล 
ฯ ปีละ 1 ครั้ง 

100,๐๐๐ บาท -เขตเทศบาล
ตำบลปะทิว 

-กองสาธารณสุขฯ 
 (ทต.ปะทวิ) 

            

 
 
 



-17- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงานประจำปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63 
เทศบาลตำบลปะทิว  อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
  แนวทางการพัฒนา  ๑.๖  เมืองพื้นที่สร้างสรรค์ : เป็นเมืองที่มีที่มีจิตวิญญาณ มีพื้นที่สำหรับเด็กและเยาวชนในการทำกิจกรรม รวมทั้งประชาชนใหม้ีความภาคภูมิใจ ช่วยกัน 

    บำรุงรักษาประวัติศาสตร์  ศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและกีฬา 
 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ  

งบประมาณ  
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ.๒๕63 
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 โครงการจัดงานวัน
สำคัญของชาติ  และ
วันสำคัญอ่ืนๆ  ที่ทาง
ราชการกำหนดขึ้น
เป็นกรณีพิเศษ  

สามารถปฏิบัติตามนโยบาย
ต่างๆของรัฐบาลและวัน
สำคัญอื่นๆ ท่ีทางราชการ
กำหนดขึ้นเป็นกรณีพิเศษฯ 

8๐,๐๐๐ บาท -เทศบาล
ตำบลปะทิว 
 

-สำนักปลัด 
 (ทต.ปะทวิ) 
 

            

๒ โครงการเตรียมและ
รับเสด็จในโอกาส
ต่างๆ 

เตรียมการรับเสด็จในโอกาส
ต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบล
ปะทิว ให้เกิดความคล่องตัว 

30,๐๐๐ บาท -สำนักงาน
เทศบาล
ตำบลปะทิว 
 

-สำนักปลัด 
(ทต.ปะทวิ) 
 

            

๓ โครงการปกป้อง
สถาบนัสำคัญของชาติ
เพื่อเสริมสร้างความ
สมานฉนัท ์

ดำเนินการจัดกิจกรรม
ประกาศเจตนารมณ์
ปกป้องสถาบันร่วมกัน
ทุกภาคส่วน 

10,๐๐๐ บาท -นอกเขต
เทศบาล
ตำบลปะทิว 

-สำนักปลัด 
(ทต.ปะทวิ) 
 

            

 
 
 
 
 
 
 



-18- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงานประจำปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63 
เทศบาลตำบลปะทิว  อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
  แนวทางการพัฒนา  ๑.๖  เมืองพื้นที่สร้างสรรค์ : เป็นเมืองที่มีที่มีจิตวิญญาณ มีพ้ืนที่สำหรับเด็กและเยาวชนในการทำกิจกรรม รวมทั้งประชาชนใหม้ีความภาคภูมิใจ ช่วยกัน 

    บำรุงรักษาประวัติศาสตร์  ศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและกีฬา 
 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ  

งบประมาณ  
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ.๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๔ โครงการจัดกิจกรรม
งาน  พระราชพิธี  
รัฐพิธี  พิธีการต่างๆ  
วันสำคัญหรือการ
ดำเนินงานตาม
นโยบายรัฐบาล และ
การสั่งการของ
จังหวัดชุมพร  
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 

จัดงานพระราชพิธี  รัฐพิธี  
พิธีการต่างๆ  วันสำคัญตาม
นโยบายรัฐบาลและการสั่ง
การของจังหวัดชุมพร ฯลฯ 

40,๐๐๐ บาท -ที่ว่าการ
อำเภอปะทิว 

-สำนักปลัด 
(ทต.ปะทวิ) 
อุดหนุนที่ว่า
การอำเภอปะ
ทิว 

            

5 โครงการเด็กปฐมวัย
ใส่ใจภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

-กิจกรรมจักสาน 
-กิจกรรมดนตรีไทย 
-กิจกรรมทำขนมไทย 
เด็กเล็ก ศพด.บ้านบางสน   

3,5๐๐ บาท -เขตเทศบาล
ตำบลปะทิว 

-กอง
การศึกษา 
(ทต.ปะทวิ) 
ศพด.บ้านบาง
สน 

            

 
 
 
 
 



 -19- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงานประจำปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63 
เทศบาลตำบลปะทิว  อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
  แนวทางการพัฒนา  ๑.๖  เมืองพื้นที่สร้างสรรค์ : เป็นเมืองที่มีที่มีจิตวิญญาณ มีพ้ืนที่สำหรับเด็กและเยาวชนในการทำกิจกรรม รวมทั้งประชาชนใหม้ีความภาคภูมิใจ ช่วยกัน 

    บำรุงรักษาประวัติศาสตร์  ศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและกีฬา 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ  

งบประมาณ  
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ.๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๖ โครงการจัดงาน
ประเพณีตักบาตรเทโว  
(วันออกพรรษา) 

ประชาชนในเขตเทศบาล
และบริเวณใกล้เคียง  
ประมาณ 300 คน 

45,๐๐๐  บาท -วัดเขาเจดีย์ -กอง
การศึกษา 
-งานการศาสนา
วัฒนธรรมทอ้งถิน่ 
(ทต.ปะทวิ) 

            

7 โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ  

เด็กและผู้ปกครองใน
อำเภอปะทิวและใกล้เคียง   

100,๐๐๐  บาท -เขตเทศบาล
ตำบลปะทิว 

-กอง
การศึกษา 
-งานกีฬาและ
นันทนาการ 
 (ทต.ปะทวิ) 

            

8 โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาชุมชน
สัมพันธ ์

จัดทีมแข่งขันกีฬาท้ัง ๔ 
ชุมชน 

25,๐๐๐ บาท -เขตเทศบาล
ตำบลปะทิว 

-งานพฒันา
ชุมชน  
-งานกีฬาและ
นันทนาการ 
สำนักปลัดฯ 

            

 
 
 
 
 
 



-20- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงานประจำปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63 
เทศบาลตำบลปะทิว  อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
  แนวทางการพัฒนา  ๑.๖  เมืองพื้นที่สร้างสรรค์ : เป็นเมืองที่มีที่มีจิตวิญญาณ มีพ้ืนที่สำหรับเด็กและเยาวชนในการทำกิจกรรม รวมทั้งประชาชนใหม้ีความภาคภูมิใจ ช่วยกัน 

    บำรุงรักษาประวัติศาสตร์  ศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและกีฬา 
 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ.๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 โครงการจัดงาน
ประเพณีวัน
เข้าพรรษาและวัน
สำคัญอ่ืนๆ 

จัดงานวันเข้าพรรษา  และวัน
สำคัญอื่นๆ  (ประชาชนท่ัวไป 
ประมาณ 300 คน) 

40,๐๐๐ บาท -เขตเทศบาล
ตำบลปะทิว 

-กอง
การศึกษา 
-งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

 (ทต.ปะทวิ) 

            

10 โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป 

นักเรียน เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป   

5๐,๐๐๐ บาท -เขตเทศบาล
ตำบลปะทิว 

-กอง
การศึกษา 
-งานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 (ทต.ปะทวิ) 

            

๑1 โครงการจัดงาน
ประเพณีวันสงกรานต ์

-นักเรียน  เยาวชน  และ
ประชาชนทั่วไป 
 

80,000 บาท เทศบาล
ตำบลปะทิว 

-กอง
การศึกษา 
-งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

 (ทต.ปะทวิ) 

            

 
 
 
 



-21- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงานประจำปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63 
เทศบาลตำบลปะทิว  อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
  แนวทางการพัฒนา  ๑.๖  เมืองพื้นที่สร้างสรรค์ : เป็นเมืองที่มีที่มีจิตวิญญาณ มีพ้ืนที่สำหรับเด็กและเยาวชนในการทำกิจกรรม รวมทั้งประชาชนใหม้ีความภาคภูมิใจ ช่วยกัน 

    บำรุงรักษาประวัติศาสตร์  ศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและกีฬา 
 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ.๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑2 โครงการจัดงานวัน
ลอยกระทง 

-นักเรียน  เยาวชน  และ
ประชาชนท่ัวไป   
 
  

4๐,๐๐๐ บาท -เขตเทศบาล
ตำบลปะทิว 

-กองการศึกษา 
-งานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 (ทต.ปะทวิ) 

            

13 โครงการพัฒนา
ศักยภาพกีฬา
ฟุตบอลโรงเรียนปะ
ทิววิทยา   

นักเรียนโรงเรียนปะทิววิทยา 
จำนวน 40 คน  
 

30,000 บาท ร.ร.ปะทิววิทยา -กองการศึกษา 
-งานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 (ทต.ปะทวิ) 
อุดหนุน ร.ร.ปะ
ทิววิทยา 

            

14 โครงการลานดนตรี
และศิลปะ 

-จัดลานแสดงความสามารถด้าน
ดนตรีและศิลปะใน
สวนสาธารณะ เดือนละ 1 ครั้ง 
(นักเรียน  เยาวชน  ประมาณ 
100 คน) 

5,000 บาท -เขตเทศบาล
ตำบลปะทิว 

-กองการศึกษา 
(ทต.ปะทวิ) 

            

 
 
 
 
 



-22- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงานประจำปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63 
เทศบาลตำบลปะทิว  อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
  แนวทางการพัฒนา  ๑.๖  เมืองพื้นที่สร้างสรรค์ : เป็นเมืองที่มีที่มีจิตวิญญาณ มีพ้ืนที่สำหรับเด็กและเยาวชนในการทำกิจกรรม รวมทั้งประชาชนใหม้ีความภาคภูมิใจ ช่วยกัน 

    บำรุงรักษาประวัติศาสตร์  ศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและกีฬา 
 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕62 พ.ศ.๒๕63 
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 โครงการทำบญุวัน
ขึ้นปีใหม่ 

ประชาชนในเขตเทศบาล
ตำบลปะทิว และพื้นท่ี
ใกล้เคียง  ประมาณ  300 คน 

2,5๐๐ บาท 
 

-เขตเทศบาล
ตำบลปะทิว 

-กองการศึกษา 
-งานศาสนา
วัฒนธรรมทอ้งถิน่ 

 (ทต.ปะทวิ) 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-23- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงานประจำปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63 
เทศบาลตำบลปะทิว  อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

๒. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ 
 

- ไม่มี - 

๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการตลาดและสินค้าด้านการเกษตรอย่างมีคุณภาพ 
 

- ไม่มี - 
 

๔. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมวิถีพอเพียง 
  

- ไม่มี - 
 

 
----------------------------------------- 


