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ค าน า 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘  ก าหนดให้ท้องถิ่นจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดยุทธศาสตร์  และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่ง
แสดงถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายของการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  และแผนพัฒนาอ าเภอ  และระเบียบได้ก าหนดให้จัดท าแผนพัฒนาสามปี  
ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียด
แผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณในแต่ละปี  นอกจากนี้  ยังได้ก าหนดให้จัดท า  
“แผนการด าเนินงาน”  ซึ่งเป็นเอกสารที่รวบรวมแผนงาน  โครงการ  กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ  เพ่ือให้ทราบกิจกรรมการพัฒนาในพ้ืนที่ด าเนินการ  
โดยก าหนดให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณ  นั้น 

 เทศบาลต าบลปะทิว  จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕7  
ขึ้นเพ่ือใช้เป็นคู่มือในการด าเนินงานโครงการงาน  กิจกรรมต่าง ๆ  ที่เทศบาลต าบลปะทิว  ได้ตั้งงบประมาณไว้  
ซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการแผนงาน  โครงการต่าง ๆ  สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ได้ประโยชน์สูงสุด  และสามารถสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างแท้จริง  และยั่งยืนต่อไป 
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ส่วนที่ ๑ 
บทน า 

 



1.  บทน า 

 เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้
ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จึงต้องวางแผนเพ่ือให้การใช้ทรัพยากรรายได้ทั้งที่จัดเก็บเอง  และที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลที่มีอยู่อย่างจ ากัด
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดมีความโปร่งใส  ตรวจสอบได้  สามารถจัดบริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่น
อย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผลสูงสุด ยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรในความรับผิดชอบ  ดังนั้น  เทศบาล
ต าบลปะทิว  จึงต้องจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7  ขึ้น  โดยรวบรวมแผนงานโครงการ  
และกิจกรรมที่ด าเนินการทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาล  ซึ่งจะท าให้แนวทางในการด าเนินงานของเทศบาล ฯ  มีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติตามแผนงาน  โครงการที่ก าหนด  เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนพัฒนาต่าง ๆ  ลดความ
ซ้ าซ้อนของโครงการ  มีการประสานและบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้องอีกท้ังยังง่าย
ต่อการควบคุม  ติดตาม  และประเมินผล 

๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 - เพ่ือแสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจน  และแสดง
ถึงการด าเนินงานจริง 
 - เพ่ือเป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงาน  ที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 - เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 - เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

๓.  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ขั้นตอนที่  ๑  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
        โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน ของเทศบาลต าบลปะทิว  เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ  
กิจกรรม  ที่จะมีการด าเนินการจริงในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลปะทิว  และโครงการ  กิจกรรม ที่หน่วยงาน
อ่ืนจะเข้ามาด าเนินการในพื้นที่โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่  และตรวจสอบได้จาก
แผนการด าเนินงานพัฒนาจังหวัด  อ าเภอ  หรือ  กิ่งอ าเภอแบบบูรณาการ 
 ขั้นตอนที่  ๒  การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
        คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น   จัดท าร่างแผนการด าเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลปะทิว  ที่ได้ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์
และการพัฒนาของท้องถิ่น 
 ขั้นตอนที่  ๓  การประกาศแผนการด าเนินงาน 
           ๓.๑  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปะทิว  น าร่างแผนการด าเนินงาน
เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓.๒  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พิจารณาร่างแผนการด าเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๓.๓  เมื่อผู้บริหารท้องถิ่น  ให้ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานแล้วให้ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน
และปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
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๔.  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
 ๑.  ชว่ยให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนา  และกิจกรรมที่จะด าเนินการจริง
ทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น 
 ๒.  แสดงความสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 ๓.  ชว่ยให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนและท าให้สะดวกง่ายต่อการปฏิบัติ 
 ๔.  ช่วยให้การอ านวยการ  การแบ่งงาน  การประสานงาน  การตรวจสอบติดตาม  และควบคมุงาน
เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ ๒ 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
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บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม 
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕7 

เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 
 

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง 
 

จ านวน
โครงการ 

ที่ด าเนินการ 

ร้อยละของ 
โครงการ
ทั้งหมด 

  จ านวนงบ 
ประมาณ (บาท) 

ร้อยละของ
งบประมาณ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
๑. เมืองสุขภาพ : เป็นเมืองที่ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ได้รับ
บริการสาธารณะอย่างสะดวก เพียงพอ 
๒. เมืองมั่นคงและปลอดภัย : เป็นเมืองที่มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ปลอดจากคดีอาชญากรรม ยาเสพติด การบุกรุกตัดไม้
ท าลายป่าลดลง 
๓. เมืองแห่งการเรียนรู้ : เป็นเมืองที่มุ่งให้ประชาชนมีความรู้คู่
คุณธรรม เน้นการศึกษา การมีงานท า ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร
อย่างเท่าทัน 
๔. เมืองครอบครัว ชุมชนเข้มแข็ง : เป็นเมืองที่ชุมชนมีจิตอาสา 
ร่วมมือร่วมใจในการแก้ไขปัญหา พัฒนาชุมชน ครอบครัวอบอุ่น มี
ภูมิคุ้มกันทางสังคม ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
๕. เมืองสิ่งแวดล้อมดี : เป็นเมืองที่มีการวางแผน การบริหารจัดการ  
โครงสร้างพื้นฐานให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
ร่วมกันลดมลภาวะ  มีสถานที่พักผ่อนและมีพ้ืนที่สีเขียวอย่างเพียงพอ 
๖. เมืองพ้ืนที่สร้างสรรค์ : เป็นเมืองที่มีท่ีมีจิตวิญญาณ มีพ้ืนที่ส าหรับ
เด็กและเยาวชนในการท ากิจกรรม รวมทั้งประชาชนให้มีความ
ภาคภูมิใจ ช่วยกันบ ารุงรักษาประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ ประเพณี 
วัฒนธรรม และกีฬา 
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13.22 
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10.85 
 
 

28.92 
 
 

18.08 

 
2,322,000 

 
606,000 

 
 

502,200 
 
 

660,000 
 
 

9,671,443 
 
 

863,000 

 
15.85 

 
4.15 

 
 

3.44 
 
 

4.52 
 
 

66.14 
 
 

5.90 

 
-ทต.ปะทิว(กองการศึกษา,กองสาธารณสุขฯ)ว,รร.อนุ
บาลปะทิวฯ ชุมชนทั้ง ๔ ชุมชนในเขตทต.ปะทิว 
-ทต.ปะทิว(ส านักปลัดฯ,กองสาธารณสุขฯ) 
 
 
-ทต.ปะทิว(กองการศึกษา,ส านักปลัดฯ) 
 
 
-ทต.ปะทิว(ส านักปลัดฯ,กองสาธารณสุขฯ)     
 
 
-ทต.ปะทิว (กองคลัง,ส านักปลัดฯ,กองสาธารณสุขฯ,
กองช่าง,กองการศึกษา) รร.อนุบาลปะทิวฯ 
 
-ทต.ปะทิว (กองการศึกษา,ส านักปลัดเทศบาล) 
รร.อนุบาลปะทิวฯ,อ าเภอปะทิว 

รวม 83 100 14,624,643 100 - 
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บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม 
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕7 

เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 
 

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง 
 

จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินการ 

ร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ร้อยละของ
งบประมาณ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

๒. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ 
๑. ส่งเสริมอาชีพและการเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน 
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานในงานด้านการท่องเที่ยว 
๓. อนุรักษ์  ฟื้นฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔. ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมในชุมชนให้มีความเป็น
ระเบียบสวยงาม  และปราศจากมลพิษ 
๕. ส่งเสริมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและทั่วถึง 

 
- 
- 
- 
1 
 
- 

 
- 
- 
- 

1.18 
 
- 

 
- 
- 
- 

30,000 
 
- 

 
- 
- 
- 

0.20 
 
- 

 
 
 
 
- ทต.ปะทิว (ส านักปลัดเทศบาล)   
 

รวม 1 100 30,000 100 - 
๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการตลาดและสินค้าด้านการเกษตร
อย่างมีคุณภาพ 
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าด้านการเกษตรอย่างทั่วถึง 
๒. สนับสนุนการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพ  กองทุนชุมชน  และ
องค์กรต่าง ๆ ภายในชุมชน 

 
 

1 
- 

 
 

1.18 
- 

 
 

80,000 
- 

 
 

0.53 
- 

 
 
- ทต.ปะทิว (ส านักปลัดเทศบาล)   

 

รวม ๑ 100 80,๐๐๐ 100 - 
 
 
 
 
 
 



- ๕ - 

บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม 
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕7 

เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
ร้อยละของ

โครงการทั้งหมด 
จ านวนงบ 

ประมาณ(บาท) 
ร้อยละของ
งบประมาณ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

๔. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมวิถีพอเพียง 
๑. ส่งเสริมวิถีชุมชนที่ใกล้ชิดศาสนาและรักษาไว้ซึ่งประเพณีท้องถิ่น 
๒. ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ชีวติอย่างพอเพียง 
 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 

รวม - - - - - 
รวมทั้งสิ้น 85 ๑๐๐ 14,734,643 ๑๐๐ - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๖ - 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕7 
เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
  แนวทางการพัฒนา   ๑.๑  เมืองสุขภาพ : เป็นเมืองท่ีประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ได้รับบริการสาธารณะอย่างสะดวก เพียงพอ 
 

ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
 (ผลผลิต / งบประมาณ) พื้นที่ หน่วยด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕6 พ.ศ.๒๕๕7 
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 โครงการให้ความรู้
เกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
ประชาสัมพันธ์เรื่อง
โรคติดต่อหรือโรคที่
เกิดข้ึนในปัจจุบัน 

-จัดท าป้าย 
-ประชาสัมพันธ์ 
-เอกสารแผ่นพับต่างๆ 
-ประชาชน  ผู้ประกอบการภายในเขต
เทศบาลฯ 
งบประมาณ ๕0,0๐๐ บาท 

-ภายในเขต
เทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กองสาธารณสุขฯ 
 (ทต.ปะทิว) 

            

๒ โครงการควบคุมโรค
ไข้เลือดออกและก าจัด
แมลงวัน แมลงสาป หนู 
ยุงและสัตว์น าโรคต่างๆ 

-พ่นสารเคมีก าจัดยุงลายและก าจัด
สัตว์น าโรคให้ลดลง 
-จัดซื้อสารเคมีที่ต้องใช้ 
-ท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
งบประมาณ ๑00,00๐ บาท 

-ภายในเขต
เทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กองสาธารณสุขฯ 
 (ทต.ปะทิว) 

            

๓ โครงการพัฒนางานด้าน
สาธารณสุขมูลฐานในเขต
เทศบาล  จ านวน ๔ 
ชุมชน 

-อาสาสมัครสาธารณสุข   
-ประชาชนภายในเขตเทศบาลต าบลปะ
ทิว  จ านวน ๔ ชุมชน 
งบประมาณ  40,00๐  บาท 

-ชุมชน
ภายในเขต
เทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กองสาธารณสุขฯ 
-ชุมชนภายในเขต
เทศบาลต าบลปะทิว 
(ทต.ปะทิว) 

            

 
 
 
 
 



-๗- 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕7 
เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
  แนวทางการพัฒนา   ๑.๑  เมืองสุขภาพ : เป็นเมืองท่ีประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ได้รับบริการสาธารณะอย่างสะดวก เพียงพอ 
 

ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
 (ผลผลิต / งบประมาณ) พื้นที่ หน่วยด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕6 พ.ศ.๒๕๕7 
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
เนื่องในวันส าคัญด้าน
สาธารณสุขฯ 

-จัดกิจกรรมวันเอดส์โลก (๑ ธ.ค.)ทุกปี 
-จัดกิจกรรมวันแห่งความรัก (๑4 ก.พ.) 
-จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก (5 มิ.ย.)ทุก
ปี 
-จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิ.ย.)
ทุกปี 
-จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (๓๑ พ.ค.)
ทุกปี 
-จัดกิจกรรมวันคุ้มครองผู้บริโภค 
-จัดกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ ด้าน
สาธารณสุขฯ 
งบประมาณ  50,0๐๐  บาท  

-ภายในเขต
เทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กองสาธารณสุขฯ 
 (ทต.ปะทิว) 
 

            

๕ โครงการส่งเสริมอาหาร
กลางวันของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านบางสน 

-เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
บางสน จ านวน 71 คน จ านวน 250 วัน 
งบประมาณ  195,00๐  บาท 

-ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
บางสน 
 

-กองการศึกษา 
(ทต.ปะทิว) 

            

 
 
 
 



-8- 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕7 
เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
  แนวทางการพัฒนา   ๑.๑  เมืองสุขภาพ : เป็นเมืองท่ีประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ได้รับบริการสาธารณะอย่างสะดวก เพียงพอ 
 

ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
 (ผลผลิต / งบประมาณ) พื้นที่ หน่วยด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕6 พ.ศ.๒๕๕7 
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 โครงการส่งเสริม
อาหารเสริม(นม)ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านบางสน 

-เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
บางสนจ านวน 71 คน จ านวน 250 วัน 
งบประมาณ  69,000  บาท 

-ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
บางสน 

-กองการศึกษา 
(ทต.ปะทิว) 

            

7 โครงการส่งเสริม
อาหารเสริม(นม) ของ 
ร.ร.อนุบาลปะทิว 

-เด็กนักเรียนของ ร.ร.อนุบาลปะทิว 
(โรงเรียนในสังกัด สพฐ.) จ านวน 554 คน 
จ านวน 264 วัน  
งบประมาณ  540,000  บาท 

-ร.ร.อนุบาล
ปะทิวฯ 
 

-ร.ร.อนุบาลปะทิวฯ 
-กองการศึกษา 
(ทต.ปะทิว) 

            

8 โครงการส่งเสริม
อาหารกลางวันของร.
ร.อนุบาลปะทิว 

-เด็กนักเรียนของ ร.ร.อนุบาลปะทิว 
(โรงเรียนในสังกัด สพฐ.) จ านวน 554 คน 
จ านวน 2 ภาคเรียนการศึกษาที่ 2/2556 
และ1/2557  ภายในปีงบประมาณ 
2557 
งบประมาณ  1,220,000  บาท 

-ร.ร.อนุบาล
ปะทิวฯ 
 

-ร.ร.อนุบาลปะทิวฯ 
-กองการศึกษา 
(ทต.ปะทิว) 

            

9 โครงการเพิ่มไอโอดีน  
เพ่ิมไอคิว และอีคิว 

-เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
บางสน 
งบประมาณ  5,0๐๐  บาท 

-ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
บางสน 

-กองการศึกษา 
(ทต.ปะทิว) 

            

 

 



-9- 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕7 
เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
  แนวทางการพัฒนา   ๑.๑  เมืองสุขภาพ : เป็นเมืองท่ีประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ได้รับบริการสาธารณะอย่างสะดวก เพียงพอ 
 

ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
 (ผลผลิต / งบประมาณ) พื้นที่ หน่วยด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕6 พ.ศ.๒๕๕7 
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 โครงการอบรมให้ความรู้
เรื่องโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

อบรมให้ความรู้กลุ่มเป้าหมาย  แกน
น า  อสม  ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบล
ปะทิว  จ านวน 100 คน 
งบประมาณ  28,๐๐๐  บาท 

-แกนน า  อสม  
ในเขตพ้ืนที่
เทศบาลต าบลปะ
ทิว  จ านวน 100 
คน 

-กองสาธารณสุขฯ 
 (ทต.ปะทิว) 
 

            

11 โครงการให้ความรู้กับ
เยาวชนในการวางแผน
และเตรียมความพร้อม
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน
ควร 

-อบรมให้ความรู้กับเยาวชนในการ
วางแผนและเตรียมความพร้อมการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
-เยาวชนในเขตพ้ืนที่เทศบาล  
จ านวน 100 คน 
งบประมาณ  25,๐๐๐  บาท 

-เยาวชนในเขต
พ้ืนที่เทศบาล  
จ านวน 100 คน 
 

-กองสาธารณสุขฯ 
 (ทต.ปะทิว) 

            

 

 

 
 
 
 
 



-10- 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕7 
เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
  แนวทางการพัฒนา  ๑.๒  เมืองม่ันคงและปลอดภัย : เป็นเมืองที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปลอดจากคดีอาชญากรรม ยาเสพติด การบุกรุกตัดไม้ท าลายป่าลดลง 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
 (ผลผลิต / งบประมาณ) พื้นที่ หน่วยด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕6 พ.ศ.๒๕๕7 
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 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในเขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

- เข้าค่ายพักแรมอบรมให้
ความรู้เยาวชนและประชาชน
ทั่วไปที่มีความเสี่ยง 
ต่อปัญหายาเสพติด 
งบประมาณ  80,๐๐๐  บาท 

-เขตเทศบาลต าบล
ปะทิว 

-กองสาธารณสุขฯ 
 (ทต.ปะทิว) 

            

๒ โครงการจัดระเบียบ
รถรับส่งนักเรียน 

-จัดระเบียบรถรับส่งนักเรียน  
โดยการปรับปรุงสถานที่จอดรถ
รับส่งนักเรียน 
งบประมาณ  50,๐๐๐  บาท 

-บริเวณซอย
ธนาคารออมสิน 

-งานเทศกิจ 
ส านักปลัดเทศบาล 
(ทต.ปะทิว) 

            

๓ โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยเทศบาลต าบล
ปะทิวประจ าปี 

-พนักงาน  ลูกจ้าง   อาสาสมัคร 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันฯ 
งบประมาณ  5๐,๐๐๐  บาท 

-อาคารป้องกันฯ
เทศบาลต าบลปะทิว 

-งานป้องกันฯ  
ส านักปลัดเทศบาล 
(ทต.ปะทิว) 

            

๔ โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยภายใน
เขตเทศบาล 

-ประชาชนภายในเขตเทศบาล 
งบประมาณ  100,๐๐๐ บาท 

-เขตเทศบาลต าบล
ปะทิว 

-งานป้องกันฯ  
ส านักปลัดเทศบาล 
(ทต.ปะทิว) 

            

 
 
 
 



-11- 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕7 
เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
  แนวทางการพัฒนา  ๑.๒  เมืองม่ันคงและปลอดภัย : เป็นเมืองที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปลอดจากคดีอาชญากรรม ยาเสพติด การบุกรุกตัดไม้ท าลายป่าลดลง 
 

ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
 (ผลผลิต / งบประมาณ) พื้นที่ หน่วยด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕6 พ.ศ.๒๕๕7 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๕ โครงการติดตั้งป้าย
เตือนภัยต่างๆ 

- ป้ายเตือนภัยและป้ายจราจร,
พ้ืนที่อพยพ  จ านวน  ๕  จุด 
งบประมาณ  ๕0,๐๐๐  บาท 

-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-งานป้องกนัฯ  
ส านักปลัดเทศบาล 
(ทต.ปะทิว) 

            

6 โครงการอบรมการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในครัวเรือน 

-ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
ปะทิว จ านวน ๕๐ คน 
งบประมาณ  ๕0,๐๐๐  บาท 

-อาคาร
ป้องกันฯ
เทศบาลต าบล
ปะทิว 

-งานป้องกันฯ  
ส านักปลัดเทศบาล 
(ทต.ปะทิว) 

            

7 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลต่างๆ 

จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน
ช่วงเทศกาล 
งบประมาณ  ๒3,๐๐๐  บาท 

-ศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยว 

-งานป้องกันฯ  
ส านักปลัดเทศบาล 
(ทต.ปะทิว) 

            

8 โครงการป้องกันการ
ทุจริตภาครัฐและการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
เทศบาลต าบลปะทิว 

เยาวชน นักเรียน นักศึกษา  
และประชาชนทั่วไป 
งบประมาณ  3,๐๐๐  บาท 

-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-งานบริหารทั่วไปฯ 
ส านักปลัดเทศบาล 
(ทต.ปะทิว) 

            

9 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน 

-ฝึกอบรม อปพร.  
จ านวน  50  คน 
งบประมาณ  ๒00,๐๐๐ บาท 

-อาคาร
ป้องกันฯ
เทศบาลต าบล
ปะทิว 

-งานป้องกันฯ  
ส านักปลัดเทศบาล 
(ทต.ปะทิว) 

            

 
 



-12- 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕7 
เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
  แนวทางการพัฒนา   ๑.๓  เมืองแห่งการเรียนรู้ : เป็นเมืองท่ีมุ่งให้ประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรม เน้นการศึกษา การมีงานท า ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าทัน 
 

ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
 (ผลผลิต / งบประมาณ) พื้นที่ หน่วยด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕6 พ.ศ.๒๕๕7 
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 โครงการอบรมการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในสถานศึกษา 

นักเรียนในสถานศึกษาภายใน
เขตเทศบาลต าบลปะทิว 
จ านวน  ๑๐๐  คน 
งบประมาณ  50,๐๐๐  บาท 

-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-งานป้องกันฯ  
ส านักปลัดเทศบาล 
(ทต.ปะทิว) 

            

๒ โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น 
 

-คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  
พนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 
70 คน 
งบประมาณ  ๑00,๐๐๐  บาท 

-นอกเขต
เทศบาลต าบล
ปะทิว 

-งานวิเคราะห์
นโยบายและแผน 
ส านักปลัดเทศบาล 
 (ทต.ปะทิว) 
 

            

๓ โครงการพัฒนาระบบ
เว็บไซด์เทศบาลต าบล
ปะทิว 

-ประชาชนและผู้สนใจสามารถ
รับทราบข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
งบประมาณ  4,7๐๐  บาท 

-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-งานประชาสัมพันธ์ 
ส านักปลัดเทศบาล 
(ทต.ปะทิว) 

            

4 โครงการส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ของเทศบาลต าบลปะทิว
สู่ชุมชนทางสถานีวิทยุ
ชุมชน 

-ประชาชนในเขตเทศบาลและ
ผู้รับฟังวิทยุชุมชน 91.5 MHz 
งบประมาณ  20,0๐๐  บาท 

-ประชาชนใน
เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-งานประชาสัมพันธ์ 
ส านักปลัดเทศบาล 
(ทต.ปะทิว) 

            

 
 



-๑3- 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕7 
เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
  แนวทางการพัฒนา   ๑.๓  เมืองแห่งการเรียนรู้ : เป็นเมืองท่ีมุ่งให้ประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรม เน้นการศึกษา การมีงานท า ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าทัน 
 

ล าดับที่ 
โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
 (ผลผลิต / งบประมาณ) พื้นที่ หน่วยด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕6 พ.ศ.๒๕๕7 
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 โครงการรายงานผล
การปฏิบัติงาน
ประจ าปีเทศบาล
ต าบลปะทิว 
 

-รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลปะทิวในรูปแบบของปฏิทิน 
งบประมาณ  8๐,๐๐๐  บาท 

-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-งานประชาสัมพันธ์ 
ส านักปลัดเทศบาล 
(ทต.ปะทิว) 

            

6 โครงการปรับปรุง
เสียงตามสาย
ภายในเขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-เพ่ิมชุดรับเสียงจ านวน 2 จุด
งบประมาณ  9๐,๐๐๐  บาท 

-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-งานประชาสัมพันธ์ 
ส านักปลัดเทศบาล
(ทต.ปะทิว) 
 

            

7 โครงการติดตั้งโครง
เหล็กป้าย
ประชาสัมพันธ์ 

-ติดโครงเหล็กป้ายประชาสัมพันธ์ใน
เขตเทศบาล  ขนาด 4x3 เมตร  
จ านวน 1 ป้าย 
งบประมาณ  15,๐๐๐  บาท 

-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-งานประชาสัมพันธ์ 
ส านักปลัดเทศบาล 
(ทต.ปะทิว) 
 

            

8 โครงการให้ความรู้
ด้านกฎหมายและ
ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของ
บ้านเมือง 

-ให้ความรู้ด้านกฎหมายและข้อ
ปฏิบัตกับแม่ค้าที่จ าหน่ายสินค้าใน
พ้ืนที่ผ่อนผัน,ตลาดสด  รวมทั้ง
ประชาชนทั่วไป 
งบประมาณ  2๐,๐๐๐  บาท 

-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-งานเทศกิจ 
ส านักปลัดเทศบาล 
(ทต.ปะทิว) 
 

            

 



-๑4- 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕7 
เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
  แนวทางการพัฒนา   ๑.๓  เมืองแห่งการเรียนรู้ : เป็นเมืองที่มุ่งให้ประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรม เน้นการศึกษา การมีงานท า ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าทัน 
 

ล าดับที่ 
โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
 (ผลผลิต / งบประมาณ) พื้นที่ หน่วยด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕6 พ.ศ.๒๕๕7 
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 โครงการก้าวแรก
ของความส าเร็จ  
 

-เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาบ้านบางสน  
จ านวน  5๐  คน 
งบประมาณ  5๐,๐๐๐  บาท 

-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กองการศึกษา 
(ทต.ปะทิว) 

            

10 โครงการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
บางสน 

-เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
บางสนทุกคน 
งบประมาณ  2๐,๐๐๐  บาท 

-การเรียนรู้นอก
สถานที่ 

-กองการศึกษา 
-ศพด.บ้านบางสน
(ทต.ปะทิว) 
 

            

11 โครงการทัศนศึกษา
ดูงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กน่าอยู่ 

-พนักงาน ผู้ดูแลเด็ก คณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน 
งบประมาณ  2๐,๐๐๐  บาท 

-อบรมและ
ศึกษาดูงานนอก
เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กองการศึกษา 
-ศพด.บ้านบางสน
(ทต.ปะทิว) 
 

            

12 โครงการ (English 
for kids ) 

-เด็กเล็กของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก
บ้านบางสน 
งบประมาณ  5,๐๐๐  บาท 

-ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กบ้านบาง
สน 
 

-กองการศึกษา 
-ศพด.บ้านบางสน
(ทต.ปะทิว) 
 

            

 
 
 
 



-๑5- 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕7 
เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
  แนวทางการพัฒนา   ๑.๓  เมืองแห่งการเรียนรู้ : เป็นเมืองท่ีมุ่งให้ประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรม เน้นการศึกษา การมีงานท า ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าทัน 
 

ล าดับที่ 
โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
 (ผลผลิต / งบประมาณ) พื้นที่ หน่วยด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕6 พ.ศ.๒๕๕7 
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 โครงการสายใย
แห่งรัก 

-จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านหนู 
-จัดกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-จัดกิจกรรมเล่านิทานให้น้องฟัง
งบประมาณ  7,5๐๐  บาท 

-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กองการศึกษา 
-ศพด.บ้านบางสน 
(ทต.ปะทิว) 

            

14 โครงการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทิดไท้องค์ราชัน 

เด็กเล็กของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านบาง
สน  จัดกิจกรรมอย่างน้อยเดือนละ 2 
ครั้ง 
งบประมาณ  1๐,๐๐๐  บาท 

-ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กบ้าน
บางสน 

-กองการศึกษา 
-ศพด.บ้านบางสน
(ทต.ปะทิว) 
 

            

15 โครงการส่งเสริม
พัฒนาการของ
เด็กเล็ก 
 

-จัดกิจกรรมหนูน้อยแอโรบิค 
-จัดกิจกรรมปลูกผักสวนครัวด้วยตัวหนู 
-จัดกิจกรรมพาน้องเข้าวัด 
-จัดกิจกรรมท าขนมไทยเด็กเล็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสนทุกคน 
งบประมาณ  1๐,๐๐๐  บาท 

-ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กบ้าน
บางสน 

-กองการศึกษา 
-ศพด.บ้านบางสน
(ทต.ปะทิว) 
 

            

 
 
 
 
 
 



-๑6- 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕7 
เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

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

ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
 (ผลผลิต / งบประมาณ) พื้นที่ หน่วยด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕6 พ.ศ.๒๕๕7 
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 โครงการเสริมสร้าง
ครอบครัวอบอุ่นชุมชน
เข้มแข็ง 

-จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ครอบครัวอบอุ่นสมาชิกใน
ครอบครัวประกอบด้วย พ่อ แม่ 
ลูก ปู่ ย่า ตา ยาย 
งบประมาณ  3๐,๐๐๐  บาท 

-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-งานพัฒนาชุมชน 
ส านักปลัดเทศบาล 
(ทต.ปะทิว) 
  

            

๒ โครงการป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าและควบคุมการ
เพ่ิมปริมาณของสุนัข
และแมว 

-ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า 
-ให้ยาคุมก าเนิดในสุนัข 
-ท าหมันให้สุนัขและแมว
งบประมาณ  8๐,๐๐๐  บาท 

-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กองสาธารณสุข ฯ 
(ทต.ปะทิว) 
  

            

๓ โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลและแผนชุมชน 

-จัดประชุมประชาคมโดยการรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชน   
งบประมาณ  4๐,๐๐๐  บาท 

-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-งานวิเคราะห์ฯ 
ส านักปลัดเทศบาล 
(ทต.ปะทิว) 
  

            

๔ โครงการจัดงานวัน
เทศบาล 

-จัดอบรมและแสดงนิทรรศการ
ทางวิชาการ 
งบประมาณ  3๐,๐๐๐  บาท 

-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-ส านักปลัดเทศบาล 
(ทต.ปะทิว) 
 

            

 
 
 



-๑7- 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕7 
เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

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

ล าดับที่ 
โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
 (ผลผลิต / งบประมาณ) พื้นที่ หน่วยด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕6 พ.ศ.๒๕๕7 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๕ โครงการปกป้อง
สถาบันส าคัญของ
ชาติเพ่ือเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์      

-ด าเนินการจัดกิจกรรมประกาศ
เจตนารมณ์ปกป้องสถาบัน
ร่วมกันทุกภาคส่วน 
งบประมาณ  5๐,๐๐๐  บาท 

-เทศบาลต าบลปะ
ทิว 

-ส านักปลัดเทศบาล 
 (ทต.ปะทิว) 
 

            

๖ โครงการเตรียมและ
รับเสด็จในโอกาส
ต่าง ๆ 

-เตรียมการรับเสด็จในโอกาส
ต่าง ๆ ในเขตเทศบาลต าบลปะ
ทิว ให้เกิดความคล่องตัว 
งบประมาณ  200,๐๐๐  บาท 

-เขตเทศบาลต าบล
ปะทิว 

-ส านักปลัดเทศบาล 
 (ทต.ปะทิว) 
 

            

๗ โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพผู้น า
ชุมชน 

-คณะกรรมการชุมชน  คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
ในเทศบาลต าบลปะทิว  
งบประมาณ  100,๐๐๐  บาท 

-เรียนรู้แนวคิด
ใหม่ๆ จากชุมชน
อ่ืน สถานที่อ่ืนมา
เป็นแบบอย่างใน
การปฏิบัติงาน 

-งานพัฒนาชุมชน 
ส านักปลัดเทศบาล 
(ทต.ปะทิว) 
 

            

๘ โครงการฝึกอบรม
อาชีพให้กลุ่มสตรี
และผู้น าชุมชน เพ่ือ
การพ่ึงพาตนเอง 
 

-ฝึกอบรมอาชีพให้กลุ่มสตรีและ
ผู้น าชุมชนในเขตเทศบาลต าบล
ปะทิว   
งบประมาณ  8๐,๐๐๐  บาท 

-เขตเทศบาลต าบล
ปะทิว 

-งานพัฒนาชุมชน 
ส านักปลัดเทศบาล 
(ทต.ปะทิว) 
 

            

 



-๑8- 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕7 
เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

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

ล าดับที่ 
โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
 (ผลผลิต / งบประมาณ) พื้นที่ หน่วยด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕6 พ.ศ.๒๕๕7 
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 โครงการเชิดชูรู้ค่า
ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาล 

-ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 
จ านวน  100  คน 
งบประมาณ  5๐,๐๐๐  บาท 

-เทศบาลต าบลปะ
ทิว 

-งานพัฒนาชุมชน 
ส านักปลัดเทศบาล 
(ทต.ปะทิว) 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑9- 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕7 
เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
  แนวทางการพัฒนา  ๑.๕  เมืองสิ่งแวดล้อมดี : เป็นเมืองท่ีมีการวางแผน การบริหารจัดการ  โครงสร้างพ้ืนฐานให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ร่วมกันลดมลภาวะ  

                        มีสถานที่พักผ่อนและมีพื้นที่สีเขียวอย่างเพียงพอ 
 

ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
 (ผลผลิต / งบประมาณ) พื้นที่ หน่วยด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕6 พ.ศ.๒๕๕7 
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 โครงการบ ารุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ์ 

1. บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
เช่น 
-รถดับเพลิง 

-รถบรรทุกน้ า 

-รถบรรทุกขยะ 
ฯลฯ 
งบประมาณ  50๐,๐๐๐  บาท 
2. ซ่อมแซมปรับปรุงเครื่องเสียงใน
ตลาดสดเทศบาล 
งบประมาณ  1๐,๐๐๐  บาท 

-เทศบาลต าบล
ปะทิว 

-งานป้องกันฯ 
ส านักปลัดเทศบาล 
-กองสาธารณสุข 
 (ทต.ปะทิว) 
 

            

๒ โครงการต่อเติม
อาคารเอนกประสงค์ 

-กั้นห้อง จ านวน 1 ห้อง ในการจัด
กิจกรรมต่างๆ ของกองสาธารณสุข 
งบประมาณ  60,๐๐๐  บาท 

-เทศบาลต าบล
ปะทิว 

-กองสาธารณสุข 
 (ทต.ปะทิว) 
 

            

๓ โครงการขุดลอกท่อ
และรางระบายน้ าใน
เขตเทศบาล 

-ลอกท่อระบายน้ าในเขตเทศบาล ฯ 
งบประมาณ  99,000 บาท  

-เขตเทศบาล  
ต าบลปะทิว 

-กองสาธารณสุข 
 (ทต.ปะทิว) 

            

 
 



-20- 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕7 
เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
  แนวทางการพัฒนา  ๑.๕  เมืองสิ่งแวดล้อมดี : เป็นเมืองท่ีมีการวางแผน การบริหารจัดการ  โครงสร้างพ้ืนฐานให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ร่วมกันลดมลภาวะ  

                       มีสถานที่พักผ่อนและมีพื้นที่สีเขียวอย่างเพียงพอ 
 

ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
 (ผลผลิต / งบประมาณ) พื้นที่ หน่วยด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕6 พ.ศ.๒๕๕7 
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 โครงการผู้ช าระภาษี
ดีเด่น 

- จัดท าประกาศเกียรติคุณดีเด่น 
- จัดหาของที่ระลึกให้กับผู้ช าระ
ภาษ ี
งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐  บาท 

-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-งานแผนที่ภาษี 
กองคลัง 
(ทต.ปะทิว) 

            

5 โครงการปรับปรุงแผน
ที่ภาษี 
 

-ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน 
งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐  บาท 

-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-งานแผนที่ภาษี 
กองคลัง 
(ทต.ปะทิว) 

            

6 โครงการปรับปรุง
หลังคาตลาดสด 

-เปลี่ยนหลังคาตลาดสดเทศบาลฯ 
งบประมาณ  70๐,๐๐๐  บาท 

-ตลาด
เทศบาลต าบล
ปะทิว 

-กองสาธารณสุข 
 (ทต.ปะทิว) 

            

7 โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาง
สน 

-ปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งภายในและ
ภายนอกอาคารตลอดจนตัวอาคาร 
งบประมาณ  10๐,๐๐๐  บาท 

-ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
บางสน 

-กองการศึกษา 
-ศพด.บ้านบางสน
(ทต.ปะทิว) 

            

8 โครงการเด็กรุ่นใหม่ใส่
ใจคัดแยกขยะ 

เด็กเล็ก  ผู้ปกครอง  ของศูนย์
พัฒนาบ้านบางสน 
งบประมาณ  3,๐๐๐  บาท 

-ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
บางสน 

-กองการศึกษา 
-ศพด.บ้านบางสน
(ทต.ปะทิว) 

            

 



-21- 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕7 
เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
  แนวทางการพัฒนา  ๑.๕  เมืองสิ่งแวดล้อมดี : เป็นเมืองท่ีมีการวางแผน การบริหารจัดการ  โครงสร้างพ้ืนฐานให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ร่วมกันลดมลภาวะ  

                       มีสถานที่พักผ่อนและมีพื้นที่สีเขียวอย่างเพียงพอ 
 

ล าดับที่ 
โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
 (ผลผลิต / งบประมาณ) พื้นที่ หน่วยด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕6 พ.ศ.๒๕๕7 
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 โครงการก่อสร้าง
ทางลาดส าหรับ
คนพิการ 

ก่อสร้างทางลาดส าหรับคนพิการ ขนาด
กว้าง 1.50 เมตร ยาว 4.75 เมตร 
งบประมาณ  26,397  บาท 

-เทศบาล
ต าบลปะทิว 

-งานพัฒนาชุมชน 
ส านักปลัดเทศบาล 
(ทต.ปะทวิ) 

            

10 โครงการต่อเติม
ห้องเก็บพัสดุ 

-กั้นห้องเก็บพัสดุ ขนาด กว้าง 4 เมตร 
ยาว 8 เมตร 
งบประมาณ  10๐,๐๐๐  บาท 

-เทศบาล
ต าบลปะทิว 

-งานพัสดุ 
กองคลัง 
(ทต.ปะทิว) 

            

11 โครงการจัดซื้อ
วัสดุ-ครุภัณฑ ์

1. จัดซื้อเครื่องเจียร์มือถือ  ขนาดเล็ก  
ไมเ่กิน 4 นิ้ว  จ านวน 1 ตัว   
งบประมาณ  5,8๐๐  บาท 
2. จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน   
จ านวน 1 ตัว   
งบประมาณ  90,0๐๐  บาท 
3. จัดซื้อถังขยะ ขนาด 120 ลิตร 
งบประมาณ  200,0๐๐  บาท 
4. จัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์แบบป้ายไฟ
วิ่ง (LED TEXT MOVING) 
จ านวน  ๑  ชุด 
งบประมาณ  100,0๐๐  บาท 

-เทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กองสาธารณสุข 
-งานแผนที่ภาษี 
กองคลัง 
(ทต.ปะทิว) 

            

 



-22- 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕7 
เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
  แนวทางการพัฒนา  ๑.๕  เมืองสิ่งแวดล้อมดี : เป็นเมืองท่ีมีการวางแผน การบริหารจัดการ  โครงสร้างพ้ืนฐานให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ร่วมกันลดมลภาวะ  

                       มีสถานที่พักผ่อนและมีพื้นที่สีเขียวอย่างเพียงพอ 
 

ล าดับที่ 
โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
 (ผลผลิต / งบประมาณ) พื้นที่ หน่วยด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕6 พ.ศ.๒๕๕7 
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. จัดซื้อเครื่องดับเพลิงเอนกประสงค์
ชนิดผงเคมีแห้งขนาด 15 LBS พร้อมตู้
ท่อเดี่ยว ส าหรับใส่เครื่องดับเพลิง 
จ านวน  30  ชุด 
งบประมาณ  120,0๐๐  บาท 
6. จัดซื้อชุดผจญเพลิง 
จ านวน  ๔  ชุด 
งบประมาณ  200,0๐๐  บาท 
7. จัดซื้อชุดดับเพลิง เครื่องช่วยหายใจ  
SCBA จ านวน ๑ ชุด 
งบประมาณ  150,0๐๐  บาท 
8. จัดซื้อโทรทัศน์สี  ชนิดจอ LCD ขนาด 
40 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง  เป็นเงิน  
17,000  บาท พร้อมอุปกรณ์ประกอบ  
เช่น สายไฟที่ยึดติดโทรทัศน์  เป็นเงิน  
10,000  บาท 
งบประมาณ  27,0๐๐  บาท 

-เทศบาล
ต าบลปะทิว 

-งานป้องกันฯ 
ส านักปลัดเทศบาล 
-กองสาธารณสุข 
(ทต.ปะทิว) 

            

 
 



-23- 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕7 
เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
  แนวทางการพัฒนา  ๑.๕  เมืองสิ่งแวดล้อมดี : เป็นเมืองท่ีมีการวางแผน การบริหารจัดการ  โครงสร้างพ้ืนฐานให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ร่วมกันลดมลภาวะ  

                       มีสถานที่พักผ่อนและมีพื้นที่สีเขียวอย่างเพียงพอ 
 

ล าดับที่ 
โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
 (ผลผลิต / งบประมาณ) พื้นที่ หน่วยด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕6 พ.ศ.๒๕๕7 
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. จัดซื้อล าโพงฮอร์นส าหรับติดตั้งบนรถ
จ านวน  2 ชุด 
งบประมาณ  8,0๐๐  บาท 
10. จัดซื้อไมโครโฟนชนิดไร้สาย จ านวน 1 ชุด 
งบประมาณ  5,0๐๐  บาท 
11. จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จ านวน ๑ ตู้  
งบประมาณ  15,0๐๐  บาท 
12. จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล  ตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์ จ านวน  ๑  เครื่อง 
งบประมาณ  15,0๐๐  บาท 
13. จดัซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน 1 เครื่อง 
งบประมาณ  50,0๐๐  บาท 
14. จัดซื้อเครื่องเล่นซีดีพร้อมล าโพงขยาย
เสียง (เครื่องเล่นสเตอริโอ) จ านวน ๑ ตัว 
งบประมาณ  10,0๐๐  บาท 
15. จัดซื้อวัสดุ สื่อการเรียนการสอนเด็กเล็ก 
งบประมาณ  50,0๐๐  บาท 

-เทศบาล
ต าบลปะทิว 

-งานป้องกนัฯ 
-งานประชาสัมพันธ์ 
ส านักปลัดเทศบาล 
-กองการศึกษา 
-ศพด.บ้านบางสน 
(ทต.ปะทิว) 

            

 
 



-24- 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕7 
เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
  แนวทางการพัฒนา  ๑.๕  เมืองสิ่งแวดล้อมดี : เป็นเมืองท่ีมีการวางแผน การบริหารจัดการ  โครงสร้างพ้ืนฐานให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ร่วมกันลดมลภาวะ  

                       มีสถานที่พักผ่อนและมีพื้นที่สีเขียวอย่างเพียงพอ 
 

ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
 (ผลผลิต / งบประมาณ) พื้นที่ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕6 พ.ศ.๒๕๕7 
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. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน
ผนังพร้อมติดตั้ง ขนาด 36,000 BTU  
จ านวน 2 เครื่อง 
งบประมาณ  87,0๐๐  บาท 
17. จัดซื้อเครื่องเล่นกลางแจ้ง ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน จ านวน 1 ชุด 
งบประมาณ  100,0๐๐  บาท 
18. จัดซื้อเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง 
พร้อมป้ายแสดงวิธีใช้ 
งบประมาณ  200,0๐๐  บาท 

-เทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กอง
การศึกษา 
-ศพด.บ้าน
บางสน 
-กอง
สาธารณสุข 
(ทต.ปะทิว) 

            

12 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะถนนสายเทศบาล 
13 ถนนสายเทศบาล 1 
(สายเข้าประปา) และถนน
สายวัดเขาเจดีย์-ถนนสาย
เทศบาล ๒ (หลังส านักงาน
เกษตรและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านบางสน) 

4. ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
3201 
งบประมาณ  100,0๐๐  บาท 

-เขต
เทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กองช่าง 
(ทต.ปะทิว) 

            

 



-25- 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕7 
เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
  แนวทางการพัฒนา  ๑.๕  เมืองสิ่งแวดล้อมดี : เป็นเมืองท่ีมีการวางแผน การบริหารจัดการ  โครงสร้างพ้ืนฐานให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ร่วมกันลดมลภาวะ  

                       มีสถานที่พักผ่อนและมีพื้นที่สีเขียวอย่างเพียงพอ 
 

ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
 (ผลผลิต / งบประมาณ) พื้นที่ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕6 พ.ศ.๒๕๕7 
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 โครงการปรับปรุงถนน
สายปะทิว-ท่าแซะ 
(หน้าไปรษณีย์ปะทิว) 

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
ผิวจราจร ๙.๔๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร  
หนาไม่น้อยกว่า ๐.๒๐ เมตร 
งบประมาณ  788,566  บาท 

-เขต
เทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กองช่าง 
 (ทต.ปะทิว) 

            

14 โครงการปรับปรุงถนน
สายเจริญรัฐ (สี่แยกเจริญ
รัฐ-หน้าส านักงาน
สาธารณสุข) 

-วางท่อระบายน้ า  ขนาด Ø ๐.๖๐ x 
๑.๐๐ เมตร ยาว ๒22 เมตร พร้อมบ่อพัก
น้ า คสล.ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร ลึกไม่
น้อยกว่า 1.20 เมตร  
จ านวน ๒๓ บ่อ 
-ปูผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดหนา 0.05 เมตร ยาว 438 เมตร มี
พ้ืนที่ผิว หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร  มี
พ้ืนทีผ่ิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 4,248 ตารางเมตร  
-ก่อสร้างทางเท้า ขนาดกว้าง ๑.20 เมตร  
ยาว ๑๘0 เมตร 
งบประมาณ  2,922,13๐  บาท 

-เขต
เทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กองช่าง 
(ทต.ปะทิว) 

            

 
 



-26- 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕7 
เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
  แนวทางการพัฒนา  ๑.๕  เมืองสิ่งแวดล้อมดี : เป็นเมืองท่ีมีการวางแผน การบริหารจัดการ  โครงสร้างพ้ืนฐานให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ร่วมกันลดมลภาวะ  

                       มีสถานที่พักผ่อนและมีพื้นที่สีเขียวอย่างเพียงพอ 
 

ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
 (ผลผลิต / งบประมาณ) พื้นที่ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕6 พ.ศ.๒๕๕7 
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 โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านบางสน 

-ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาด 
8.00 x  20.00 เมตร จ านวน 1 หลัง 
งบประมาณ  857,170  บาท 

-เทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กองช่าง 
 (ทต.ปะทิว) 

            

16 โครงการจัดระเบียบ
การจราจร 
 

-ตีเส้นจราจร 
-ติดตั้งป้ายเตือน ป้ายบังคับและปา้ยนะน า
สถานท่ีต่าง ๆ 
งบประมาณ  100,000  บาท 
-ติดตั้งป้ายช่ือถนนท่ียังไม่มปี้ายช่ือถนน จ านวน 
6 ป้าย 
-ถนนเทศบาล 12 (แปลงยาง-วัดเขาฯ) 
-ถนนเทศบาล 13 (เลียบวัดสุวรรณฯ) 
-ถนนเทศบาล 14 (เลียบทางรถไฟ) 
-ถนนเทศบาล 15 (เจรญิรัฐ ซอย 1) 
-ถนนเทศบาล 16 (วัดเขาฯ-เทศบาล 2) 
-ถนนเทศบาล 17 (เลียบวัดเขาฯ) 
งบประมาณ  85,000  บาท 
 

-เขต
เทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กองช่าง 
(ทต.ปะทิว) 
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แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕7 
เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
  แนวทางการพัฒนา  ๑.๕  เมืองสิ่งแวดล้อมดี : เป็นเมืองท่ีมีการวางแผน การบริหารจัดการ  โครงสร้างพ้ืนฐานให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ร่วมกันลดมลภาวะ  

                       มีสถานที่พักผ่อนและมีพื้นที่สีเขียวอย่างเพียงพอ 
 

ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
 (ผลผลิต / งบประมาณ) พื้นที่ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕6 พ.ศ.๒๕๕7 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  -ติดตั้งไฟกระพริบสีเหลืองบริเวณทางแยก 
จ านวน 6 จุด 
-สามแยกตลาดสด จ านวน 3 ชุด 
-สามแยกบญุกูล จ านวน 2 ชุด 
-สี่แยกหน้าสถานรีถไฟ จ านวน 4 ชุด 
-ถนนเทศบาล 7 จ านวน 1 ชุด 
-ถนนเทศบาล 9 จ านวน 2 ชุด 
-ถนนเทศบาล 2 จ านวน 2 ชุด 
งบประมาณ  100,000  บาท 
 

-เขต
เทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กองช่าง 
(ทต.ปะทิว) 

            

17 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.ถนนสาย
เทศบาล 12 

-ก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล.รูปตัววี   
ขนาดหนา ๐.15 เมตร กว้าง 0.5๐ 
เมตร  ยาว 187 เมตร 
งบประมาณ  255,780  บาท 

-เขต
เทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กองช่าง 
(ทต.ปะทิว) 

            

18 โครงการขยายผิวจราจร
บริเวณสี่แยกเจริญรัฐ 
(หน้าแปลงเพาะพันธ์ยาง
และหน้าห้างเทสโก้
โลตัส) 

-ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาด 1.80 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 
0.15 เมตร ยาวรวม 120 เมตร 
งบประมาณ  235,600  บาท 

-เขต
เทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กองช่าง 
(ทต.ปะทิว) 
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แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕7 
เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
  แนวทางการพัฒนา  ๑.๕  เมืองสิ่งแวดล้อมดี : เป็นเมืองท่ีมีการวางแผน การบริหารจัดการ  โครงสร้างพ้ืนฐานให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ร่วมกันลดมลภาวะ  

                       มีสถานที่พักผ่อนและมีพื้นที่สีเขียวอย่างเพียงพอ 
 

ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
 (ผลผลิต / งบประมาณ) พื้นที่ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕6 พ.ศ.๒๕๕7 
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 โครงการขยายเขตผิว
จราจรถนนเทศบาล 7 

-ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร  
ยาว 145 เมตร มีพ้ืนที่ 231 ตารางเมตร 
งบประมาณ  138,000  บาท 

-เขต
เทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กองช่าง 
(ทต.ปะทิว) 

            

20 โครงการแยกขยะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

-จัดท าที่เก็บและแยกขยะ จ านวน 4 ชุด 
งบประมาณ  48,000  บาท 

-เขต
เทศบาล
ต าบลปะทิว 

-ส านักปลัด 
(ทต.ปะทิว) 
-ร.ร.อนุบาล
ปะทิว 

            

21 โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิดภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาง
สน 

-ติดตั้งกล้องวงจรปิด จ านวน 6 จุด
งบประมาณ  30,000  บาท 

-เขต
เทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กอง
การศึกษา 
-ศพด.บ้าน
บางสน 
(ทต.ปะทิว) 

            

22 โครงการก่อสร้างฝาปิด
รางระบายน้ า คสล. 
ถนนเทศบาล  6 

-ก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ า คสล.ขนาด 
0.50 x 0.50 เมตร  หนา 0.10 เมตร  
จ านวน  170 ฝา 
งบประมาณ  60,000  บาท 

-เขต
เทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กองช่าง 
(ทต.ปะทิว) 

            

 
 



-29- 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕7 
เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
  แนวทางการพัฒนา  ๑.๕  เมืองสิ่งแวดล้อมดี : เป็นเมืองท่ีมีการวางแผน การบริหารจัดการ  โครงสร้างพ้ืนฐานให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ร่วมกันลดมลภาวะ  

                       มีสถานที่พักผ่อนและมีพื้นที่สีเขียวอย่างเพียงพอ 
 

ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
 (ผลผลิต / งบประมาณ) พื้นที่ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕6 พ.ศ.๒๕๕7 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

23 โครงการปรับปรุงซุ้ม
เฉลิมพระเกียรติหน้า
ไปรษณีย์ปะทิว 

-ปรับปรุงตกแต่งซุ้มโดยใช้ไฟเบอร์เป็น
วัสดุหลัก 
งบประมาณ  800,000  บาท 

-เขต
เทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กองช่าง 
(ทต.ปะทิว) 

            

24 โครงการท้องถิ่นไทย 
รวมใจภักดิ์ รักพ้ืนที่สี
เขียว 

-บริเวณท่ีรกร้าง  ที่สาธารณะ 
งบประมาณ  20,000  บาท 

-เขต
เทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กอง
สาธารณสุข 
(ทต.ปะทิว) 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-30- 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕7 
เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
  แนวทางการพัฒนา  ๑.๖  เมืองพื้นที่สร้างสรรค์ : เป็นเมืองท่ีมีที่มีจิตวิญญาณ มีพื้นที่ส าหรับเด็กและเยาวชนในการท ากิจกรรม รวมทั้งประชาชนให้มีความภาคภูมิใจ ช่วยกัน 

    บ ารุงรักษาประวัติศาสตร์  ศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและกีฬา 
 

ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
 (ผลผลิต / งบประมาณ) พื้นที่ หน่วยด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕6 พ.ศ.๒๕๕7 
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 โครงการแข่งขันกีฬา
ของนักเรียน เยาวชน 
หรือประชาชน 

-นักเรียน เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปมีสุขภาพที่ดี 
งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐  บาท 

-ลานกีฬา
อเนกประสงค์  
รร.อนุบาลฯ 
 

-กองการศึกษา 
 (ทต.ปะทิว) 
 

            

๒ โครงการกีฬาชุมชน
สัมพันธ์ 

-จัดทีมแข่งขันกีฬาทั้ง ๔ ชุมชน 
งบประมาณ  30,๐๐๐  บาท 

-ส านักงาน
เทศบาลต าบล
ปะทิว 
 

-งานพัฒนาชุมชน 
ส านักปลัดเทศบาล 
(ทต.ปะทิว) 
 

            

๓ โครงการจัดกิจกรรม
งานเทิดพระเกียรติ
เสด็จในกรมหลวง
ชุมพรเขตอุดมศักดิ์
และงานกาชาด 
ประจ าปี 2556 

-ส่วนราชการ ภาคเอกชนต่างๆ 
ภายในจังหวัด 
งบประมาณ  1๐,๐๐๐  บาท 

-นอกเขต
เทศบาลต าบล
ปะทิว 

-อ าเภอปะทิว 
-ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(ทต.ปะทิว) 
 

            

๔ โครงการจัดกิจกรรม
งานรัฐพิธีอ าเภอปะทิว 

-ส่วนราชการ,ภาคเอกชนต่างๆ 
ภายในอ าเภอร่วมจัดพิธีวันจักรี
,วันเฉลิมฯ และวันปิยมหาราช 
งบประมาณ  2๐,๐๐๐  บาท 

-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-อ าเภอปะทิว 
-ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(ทต.ปะทิว) 

            

 



-31- 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕7 
เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
  แนวทางการพัฒนา  ๑.๖  เมืองพื้นที่สร้างสรรค์ : เป็นเมืองท่ีมีที่มีจิตวิญญาณ มีพื้นที่ส าหรับเด็กและเยาวชนในการท ากิจกรรม รวมทั้งประชาชนให้มีความภาคภูมิใจ ช่วยกัน 

    บ ารุงรักษาประวัติศาสตร์  ศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและกีฬา 
 

ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
 (ผลผลิต / งบประมาณ) พื้นที่ หน่วยด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕6 พ.ศ.๒๕๕7 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๕ โครงการแข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านบางสน 

-เด็กเล็กได้ร่วมกิจกรรมกีฬาให้
ร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ 
ปราศจากโรค 
งบประมาณ  8,๐๐๐  บาท 

-ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
บ้านบางสน 

-กองการศึกษา 
-ศพด.บ้านบางสน 
(ทต.ปะทิว) 

            

๖ โครงการจัดงานตัก
บาตรเทโว  
(วันออกพรรษา) 

-หน่วยงานภาครัฐ เอกชน
ประชาชน ร่วมงานตักบาตรเทโว 
(วันออกพรรษา) 
งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท 

-วัดเขาเจดีย์ -กองการศึกษา 
 (ทต.ปะทิว) 
 

            

7 โครงการจัดงานวัน
ส าคัญอ่ืนๆ ที่ทาง
ราชการก าหนดขึ้น
เป็นกรณีพิเศษ 

-สามารถปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ
ของรัฐบาลและวันส าคัญอ่ืนๆ ที่
ทางราชการก าหนดขึ้นเป็นกรณี
พิเศษฯ 
งบประมาณ  ๒5,๐๐๐  บาท 

-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(ทต.ปะทิว) 

            

8 โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 
 

-เด็กและผู้ปกครองในอ าเภอปะ
ทิวและใกล้เคียง 
งบประมาณ  ๔๐,๐๐๐ บาท 

-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กองการศึกษา 
 (ทต.ปะทิว) 
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แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕7 
เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
  แนวทางการพัฒนา  ๑.๖  เมืองพื้นที่สร้างสรรค์ : เป็นเมืองท่ีมีที่มีจิตวิญญาณ มีพื้นที่ส าหรับเด็กและเยาวชนในการท ากิจกรรม รวมทั้งประชาชนให้มีความภาคภูมิใจ ช่วยกัน 

    บ ารุงรักษาประวัติศาสตร์  ศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและกีฬา 
 

ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
 (ผลผลิต / งบประมาณ) พื้นที ่ หน่วยด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕6 พ.ศ.๒๕๕7 
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 โครงการจัดงานวัน
เข้าพรรษา 

-จัดงานวันเข้าพรรษา 
งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐  บาท 

-วัดเขาเจดีย์ -กองการศึกษา 
(ทต.ปะทิว) 

            

๑0 โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ 

-จัดงานสงกรานต์ 
งบประมาณ  150,000   บาท  

-วัดเขาเจดีย์ -กองการศึกษา 
(ทต.ปะทิว) 

            

๑1 โครงการจัดงาน
ประจ าปีวัดเขาเจดีย์ 

-จัดงานประจ าปีวัดเขาเจดีย์ 
งบประมาณ  20๐,000  บาท  

-วัดเขาเจดีย์ -กองการศึกษา 
(ทต.ปะทิว) 

            

๑2 โครงการจัดงานวัน
ลอยกระทง 

-จัดงานวันลอยกระทง 
งบประมาณ  15๐,๐๐๐  บาท 

-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กองการศึกษา 
(ทต.ปะทิว) 

            

13 โครงการกิจกรรมเปิด
บ้านคุณธรรม 
โรงเรียนดีศรีต าบล 

-นักเรียนโรงเรียนอนุบาลปะทิว 
จัดกิจกรรมน าเสนอผลงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  
งบประมาณ  3๐,๐๐๐  บาท 

-ร.ร.อนุบาลปะ
ทิว 

-ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(ทต.ปะทิว) 
-ร.ร.อนุบาลปะทิว 

            

14 โครงการเข้าค่าย
คุณธรรม-จริยธรรม 
นักเรียน 

-นักเรียนโรงเรียนอนุบาลปะทิว 
ชั้น ป.1 – ป.6 
งบประมาณ  5๐,๐๐๐  บาท 

-ร.ร.อนุบาลปะ
ทิว 

-ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(ทต.ปะทิว) 
-ร.ร.อนุบาลปะทิว 
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แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕7 
เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
  แนวทางการพัฒนา  ๑.๖  เมืองพื้นที่สร้างสรรค์ : เป็นเมืองท่ีมีที่มีจิตวิญญาณ มีพื้นที่ส าหรับเด็กและเยาวชนในการท ากิจกรรม รวมทั้งประชาชนให้มีความภาคภูมิใจ ช่วยกัน 

    บ ารุงรักษาประวัติศาสตร์  ศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและกีฬา 
 

ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
 (ผลผลิต / งบประมาณ) พื้นที่ หน่วยด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕6 พ.ศ.๒๕๕7 
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 โครงการลานดนตรี
และศิลปะ 

-จัดลานแสดงความสามารถด้าน
ดนตรีและศิลปะในสวนสาธารณะ 
เดือนละ 1 ครั้ง 
งบประมาณ  5๐,๐๐๐  บาท 

-สวนสาธารณะ -กองการศึกษา 
(ทต.ปะทิว) 
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แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕7 
เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ 
แนวทางการพัฒนา  ๒.๔  ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมในชุมชนให้มีความเป็นระเบียบสวยงาม  และปราศจากมลพิษ 
 

ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
 (ผลผลิต / งบประมาณ) พื้นที่ หน่วยด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕๔ พ.ศ.๒๕๕๕ 
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 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณศูนย์บริการ
ประชาชนในช่วงเทศกาล
ปีใหม่ 

-ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
ศูนย์บริการประชาชน 
งบประมาณ  30,000 บาท  

-ณ ศูนย์บริการ
ประชาชนฯ 

 

-งานเทศกิจ 
ส านักปลัดเทศบาล 
(ทต.ปะทิว) 
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แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕7 
เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการตลาดและสินค้าด้านการเกษตรอย่างมีคุณภาพ 
แนวทางการพัฒนา  ๓.1  ส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าด้านการเกษตรอย่างท่ัวถึง 
 

ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
 (ผลผลิต / งบประมาณ) พื้นที่ หน่วยด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕๔ พ.ศ.๒๕๕๕ 
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 โครงการปรับปรุง
และจัดระเบียบพ้ืนที่
ผ่อนผัน 

-พ้ืนทีใ่นเขตเทศบาลที่
ประกาศเป็นจุดผ่อนผันถนน
ประชานิยม, ถนนเจริญรัฐ  
(เฉพาะวันอังคาร) 
งบประมาณ  80,000 บาท  

-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-งานเทศกิจ 
ส านักปลัดเทศบาล 
(ทต.ปะทิว) 
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แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕7 
เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่  ๔. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมวิถีพอเพียง 

 
  - ไม่มี - 

 
 
 

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


