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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. ๒๕๕9  
ขึ้นเพ่ือใช้เป็นคู่มือในการด าเนินงานโครงการงาน  กิจกรรมต่าง ๆ  ที่เทศบาลต าบลปะทิว  ได้ตั้งงบประมาณไว้  
ซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการแผนงาน  โครงการต่าง ๆ  สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ได้ประโยชน์สูงสุด  และสามารถสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างแท้จริง  และยั่งยืนต่อไป 
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ส่วนที ่ ๑  บทน า          
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๑.๒  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9      ๑ 
๑.๓  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9                         ๑ 
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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. ๒๕๕9  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 



- ๒ - 

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. ๒๕๕9 

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 
๑.1 เมืองสุขภาพ : เป็นเมืองที่ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ได้รับ
บริการสาธารณะอย่างสะดวก เพียงพอ 
1.๒ เมืองมั่นคงและปลอดภัย : เป็นเมืองที่มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ปลอดจากคดีอาชญากรรม ยาเสพติด การบุกรุกตัดไม้
ท าลายป่าลดลง 
1.๓ เมืองแห่งการเรียนรู้ : เป็นเมืองที่มุ่งให้ประชาชนมีความรู้คู่
คุณธรรม เน้นการศึกษา การมีงานท า ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร
อย่างเท่าทัน 
1.๔ เมืองครอบครัว ชุมชนเข้มแข็ง : เป็นเมืองที่ชุมชนมีจิตอาสา 
ร่วมมือร่วมใจในการแก้ไขปัญหา พัฒนาชุมชน ครอบครัวอบอุ่น มี
ภูมิคุ้มกันทางสังคม ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
1.๕ เมืองสิ่งแวดล้อมดี : เป็นเมืองที่มีการวางแผน การบริหารจัดการ  
โครงสร้างพื้นฐานให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
ร่วมกันลดมลภาวะ  มีสถานที่พักผ่อนและมีพ้ืนที่สีเขียวอย่างเพียงพอ 
1.๖ เมืองพ้ืนที่สร้างสรรค์ : เป็นเมืองที่มีท่ีมีจิตวิญญาณ มีพ้ืนที่
ส าหรับเด็กและเยาวชนในการท ากิจกรรม รวมทั้งประชาชนให้มีความ
ภาคภูมิใจ ช่วยกันบ ารุงรักษาประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ ประเพณี 
วัฒนธรรม และกีฬา 
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1,037,000 

 
17.48 

 
2.52 

 
 

2.05 
 
 

1.42 
 
 

71.85 
 
 

4.10 

 
-ทต.ปะทิว(กองการศึกษา,กองสาธารณสุขฯ)ว,รร.อนุ
บาลปะทิวฯ อสม.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 100 96.15 25,131,020 99.43 - 
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บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม 
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9 

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 
 
- 

 
- 
- 
- 

0.96 
 
- 

 
- 
- 
- 

30,000 
 
- 

 
- 
- 
- 

0.11 
 
- 

 
 
 
 
- ทต.ปะทิว (ส านักปลัดเทศบาล)   
 

รวม 1 0.96 30,000 0.11 - 
๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการตลาดและสินค้าด้านการเกษตร
อย่างมีคุณภาพ 
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าด้านการเกษตรอย่างทั่วถึง 
๒. สนับสนุนการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพ  กองทุนชุมชน  และ
องค์กรต่าง ๆ ภายในชุมชน 

 
 

1 
- 

 
 

0.96 
- 

 
 

80,000 
- 

 
 

0.31 
- 

 
 
- ทต.ปะทิว (ส านักปลัดเทศบาล)   

 

รวม ๑ 0.96 80,๐๐๐ 0.31 - 
 
 
 
 
 
 



- ๕ - 

บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม 
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9 

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 
 

 
- 
2 

 
- 

1.92 

 
- 

34,000 
 

 
- 

0.13 

 
- 

- กองการศึกษา(ศพด.บ้านบางสน  
- ส านักปลัด งานพัฒนาชุมชน) 

รวม 2 1.92 34,000 0.13 - 
รวมทั้งสิ้น 104 91.15 25,275,020 ๑๐๐ - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๖ - 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕9 
เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
  แนวทางการพัฒนา   ๑.๑  เมืองสุขภาพ : เป็นเมืองท่ีประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ได้รับบริการสาธารณะอย่างสะดวก เพียงพอ 
 

ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
  

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 
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 โครงการให้ความรูเ้ก่ียวกับ
การคุ้มครองผู้บริโภคและ
ประชาสัมพนัธ์เร่ือง
โรคติดต่อหรือโรคที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบนั 

-จัดท าปา้ย 
-ประชาสัมพนัธ ์
-เอกสารแผ่นพับตา่งๆ 
-ประชาชน  ผู้ประกอบการภายใน
เขตเทศบาลฯ 
 

35,0๐๐ บาท -ภายในเขต
เทศบาลต าบล
ปะทิว 

-กอง
สาธารณสุขฯ 
 (ทต.ปะทวิ) 

            

๒ โครงการควบคุมโรค
ไข้เลือดออกและก าจัด
แมลงวัน แมลงสาป หนู ยุง
และสัตวน์ าโรคต่างๆ 

-พ่นสารเคมีก าจัดยงุลายและก าจัด
สัตว์น าโรคให้ลดลง 
-จัดซื้อสารเคมีที่ต้องใช้ 
-ท าปา้ยประชาสัมพันธ ์

50,00๐ 
บาท 

-ภายในเขต
เทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กอง
สาธารณสุขฯ 
 (ทต.ปะทวิ) 

            

๓ โครงการให้ความรู้กับ
เยาวชนในการวางแผนและ
เตรียมความพร้อมการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

-อบรมให้ความรู้กับเยาวชนในการ
วางแผนและเตรียมความพร้อมการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
-เยาวชนในเขตพื้นที่เทศบาล  
จ านวน 100 คน 

25,00๐  
บาท 

-ชุมชน
ภายในเขต
เทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กอง
สาธารณสุขฯ 
 (ทต.ปะทวิ) 

            

 
 
 
 
 



-๗- 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕9 
เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
  แนวทางการพัฒนา   ๑.๑  เมืองสุขภาพ : เป็นเมืองท่ีประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ได้รับบริการสาธารณะอย่างสะดวก เพียงพอ 
 

ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 
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 โครงการส่งเสริมอาหาร
กลางวันของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านบางสน 

จ านวน  ๒8๐ วัน 509,600  
บาท 

-ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
บางสน 

-กองการศึกษา 
(ทต.ปะทวิ) 

            

5 โครงการส่งเสริมอาหาร
เสริม(นม) ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านบางสน 

จ านวน  ๒8๐ วัน 178,360  
บาท 

-ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
บางสน 

-กองการศึกษา 
(ทต.ปะทวิ) 

            

6 โครงการส่งเสริมอาหาร
เสริม(นม)ของ ร.ร.อนุบาล
ปะทิว 

จ านวน  ๒6๐ วัน 1,035,580  
บาท 

-ร.ร.อนุบาล
ปะทิวฯ 
 

-ร.ร.อนุบาล
ปะทิวฯ 
-กองการศึกษา 
(ทต.ปะทวิ) 

            

7 โครงการส่งเสริมอาหาร
กลางวันของ ร.ร.อนุบาลปะ
ทิว 

จ านวน  ๒0๐ วัน 2,276,000  
บาท 

-ร.ร.อนุบาล
ปะทิวฯ 
 

-ร.ร.อนุบาล
ปะทิวฯ 
-กองการศึกษา 
(ทต.ปะทวิ) 

            

8 โครงการเพิ่มไอโอดีน  เพิ่ม
ไอคิว และอีคิว 

เด็กปฐมวัย  ศพด.บ้านบางสน  
จ านวน  89  คน 

3,0๐๐  บาท -ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
บางสน 

-กองการศึกษา 
(ทต.ปะทวิ) 

            

 
 
 



-8- 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕9 
เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
  แนวทางการพัฒนา   ๑.๑  เมืองสุขภาพ : เป็นเมืองท่ีประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ได้รับบริการสาธารณะอย่างสะดวก เพียงพอ 
 

ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 

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 โครงการฟันสวยยิ้มใส -กิจกรรมทาฟูออร์ไรด์ 

-กิจกรรมการแปรงฟัน  
-กิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปาก 

5,๐๐๐  บาท -ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
บางสน 

-กองการศึกษา 
(ทต.ปะทวิ) 

            

10 โครงการรณรงค์วันเอดส์
โลก  (1 ธ.ค.) 

นักเรียน  เยาวชน  แกนน าชุมชน  
อสม.ประชาชน  150  คน 

20,๐๐๐  
บาท 

-ภายในเขต
เทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กอง
สาธารณสุขฯ 
 (ทต.ปะทวิ) 

            

11 โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม 
(วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 
มิ.ย.) 

นักเรียน 25,๐๐๐ 
ทต.ปะทิว 

-ภายในเขต
เทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กอง
สาธารณสุขฯ 
 (ทต.ปะทวิ) 

            

12 โครงการรณรงค์วันงดสบู
บุหรี่โลก  (31 พ.ค.) 

ประชาชน  นักเรียน  อสม.แกน
น าชุมชน 

15,๐๐๐ 
ทต.ปะทิว 

-ภายในเขต
เทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กอง
สาธารณสุขฯ 
 (ทต.ปะทวิ) 

            

13 โครงการปรับเปลีย่น
พฤติกรรมสุขภาพเด็กวัย
เรียน 

นักเรียน 18,๐๐๐ 
ทต.ปะทิว 

-ภายในเขต
เทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กอง
สาธารณสุขฯ 
 (สปสช.) 

            

 

 

 



-9- 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕9 
เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
  แนวทางการพัฒนา   ๑.๑  เมืองสุขภาพ : เป็นเมืองท่ีประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ได้รับบริการสาธารณะอย่างสะดวก เพียงพอ 
 

ล าดับที ่ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 

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 โครงการออกก าลังกายเพื่อ

สุขภาพ 
-น าเต้นแอโรบิก ทุกวนั เวลา 
17.30 – 18.30 น. 

45,๐๐๐  
บาท 

- เทศบาล
ต าบลปะทิว  
จ านวน 100 
คน 

-กอง
สาธารณสุขฯ 
 (ทต.ปะทวิ) 
 

            

15 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายโุรงพยาบาลปะทิว 

ประชาชนที่อายุ 60 ปีขึน้ไปในเขต
เทศบาลปะทิวรบัผิดชอบ 

19,๐๐๐ 
ทต.ปะทิว 

-ชุมชน
ภายในเขต
เทศบาล
ต าบลปะทิว 

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

            

16 โครงการอบรมการดูแล
ตนเองเพื่อป้องกันโรค
หอบหืดและปอดอุดก้ัน
เร้ือรัง 

ผู้มีความเสี่ยงต่อโรคหอบหืดและ
ปอดอุดก้ันเร้ือรัง และประชาชน
ทั่วไป  จ านวน  40 คน 

30,๐๐๐ 
ทต.ปะทิว 

-ชุมชน
ภายในเขต
เทศบาล
ต าบลปะทิว 

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

            

17 โครงการคัดกรอง
เบาหวาน  ความดันโลหิต
สูงภายในเขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองโรค 18,000  
บาท 

-ชุมชน
ภายในเขต
เทศบาล
ต าบลปะทิว 

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

            

 
 



-10- 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕9 
เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
  แนวทางการพัฒนา   ๑.๑  เมืองสุขภาพ : เป็นเมืองท่ีประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ได้รับบริการสาธารณะอย่างสะดวก เพียงพอ 
 

ล าดับที ่ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 

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 โครงการอบรมให้ความรู้  

ตรวจมะเร็งปากมดลูกและ
ตรวจมะเร็งเต้านม 

จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
มะเร็งปากมดลูก  และมะเร็งเต้า
นม   
 

14,๐๐๐  
บาท 

- ประชาชน
ในเขต
เทศบาล 

-กอง
สาธารณสุขฯ 
-กองทุน 
สปสช. 

            

19 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ช่องปากเด็กวัยเรียน 

- จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้
เก่ียวกับสุขภาพช่องปากเด็ก 
- ตรวจเช็คสุขภาพช่องปากเด็ก  
ประถม 

20,๐๐๐  
บาท 

-แกนน า อสม 
ในเขตพื้นที่
เทศบาล
ต าบลปะทิว  
จ านวน 100 
คน 

-กอง
สาธารณสุขฯ 
-กองทุน 
สปสช. 
 

            

20 โครงการวัยเรียนวัยใส  
ห่างไกลโรค 

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้
เก่ียวกับโรคต่างๆ ระดบัชัน้   
ม.1 – ม.3  จ านวน  100  คน 

13,๐๐๐ 
ทต.ปะทิว 

-ชุมชน
ภายในเขต
เทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กอง
สาธารณสุขฯ 
-กองทุน 
สปสช. 
 

            

 
 
 
 
 



-11- 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕9 
เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
  แนวทางการพัฒนา   ๑.๑  เมืองสุขภาพ : เป็นเมืองท่ีประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ได้รับบริการสาธารณะอย่างสะดวก เพียงพอ 
 

ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 

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 โครงการอบรมให้ความรู้  

และส่งเสริมสุขภาพ
ผู้ประกอบการ 

จัดกิจกรรมให้ความรู้กับ
ผู้ประกอบการเก่ียวกับการดูแล
สุขภาพของตนเอง 

14,๐๐๐  
บาท 

-ชุมชน
ภายในเขต
เทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กอง
สาธารณสุขฯ 
-กองทุน 
สปสช. 

            

22 โครงการส่งเสริมสุขภาพ  
และเยี่ยมบ้านผูสู้งอายุ  ผู้
พิการ  ผู้ป่วยเอดส ์

- จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพเบื้องตน้ 
- ตรวจเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ  ผู้
พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  

20,๐๐๐  
บาท 

-ประชาชนใน
เขตเทศบาล 
 

-กอง
สาธารณสุขฯ 
-กองทุน 
สปสช. 

            

23 โครงการพัฒนาศักยภาพ  
อสม.ในการจัดการ
สุขภาพชุมชนสานฝัน    
ประจ าปี 2559 

- อสม.ชุมชนสานฝัน   
- แกนน าชุมชน  และประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลปะทิว   

7,5๐๐ 
ทต.ปะทิว 

-ชุมชน
ภายในเขต
เทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กอง
สาธารณสุขฯ 
-กองทุน 
สปสช. 

            

24 โครงการพัฒนาศักยภาพ  
อสม.ในการจัดการ
สุขภาพชุมชนประสบสุข      
ประจ าปี 2559 

- อสม.ชุมชนประสบสุข   
- แกนน าชุมชน  และประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบลปะทวิ   

7,5๐๐ 
ทต.ปะทิว 

-ชุมชน
ภายในเขต
เทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กอง
สาธารณสุขฯ 
-อสม.ภายใน
เขต ทต.ปะทิว 

            

 
 
 
 
 



-12- 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕9 
เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
  แนวทางการพัฒนา   ๑.๑  เมืองสุขภาพ : เป็นเมืองท่ีประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ได้รับบริการสาธารณะอย่างสะดวก เพียงพอ 
 

ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 

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 โครงการพัฒนา

ศักยภาพ  อสม.ในการ
จัดการสุขภาพชุมชน
วัดเขาเจดีย์-ตลาดใน  
ประจ าปี 2559 

- อสม.ชุมชนวัดเขาเจดีย์-ตลาด
ใน   
- แกนน าชุมชน  และประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบลปะทิว   

7,5๐๐ 
ทต.ปะทิว 

-ชุมชน
ภายในเขต
เทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กอง
สาธารณสุขฯ 
-อสม.ภายใน
เขต ทต.ปะทิว 

            

26 โครงการพัฒนา
ศักยภาพ  อสม.ในการ
จัดการสุขภาพชุมชน
พูนทรัพย์    ประจ าปี 
2559 

- อสม.ชุมชนพูนทรัพย์   
- แกนน าชุมชน  และประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบลปะทิว   

7,5๐๐ 
ทต.ปะทิว 

-ชุมชน
ภายในเขต
เทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กอง
สาธารณสุขฯ 
-อสม.ภายใน
เขต ทต.ปะทิว 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-13- 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9 
เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

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

ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 

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

แก้ไขปัญหายาเสพตดิ
ในเขตเทศบาลต าบล
ปะทิว 

- เยาวชนและประชาชนทั่วไปที่
มีความเสี่ยง 
ต่อปัญหายาเสพติด 

40,๐๐๐  บาท -เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กอง
สาธารณสุขฯ 
 (ทต.ปะทวิ) 

            

๒ โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิดภายในตลาด
สดเทศบาล 

-ติดตั้งกล้องวงจรปิดจ านวน   
8  จุด   

50,๐๐๐  
บาท 

-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-งานรักษา
ความสงบ
ส านักปลัด 
(ทต.ปะทวิ) 

            

๓ โครงการจัดระเบียบรถ
รับส่งนักเรียน 

-จัดระเบียบรถรับส่งนักเรียน  
โดยการปรับปรุงสถานที่จอดรถ
รับส่งนักเรียน 
   

5๐,๐๐๐  บาท -บริเวณซอย
ธนาคารออม
สิน 

-งานรักษา
ความสงบ
ส านักปลัด 
(ทต.ปะทวิ) 

            

๔ โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณ
ภัยเทศบาลต าบลปะ
ทิวประจ าป ี

-พนักงาน ลูกจ้าง อาสาสมัคร 
และหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการ
ป้องกันฯ 
   

50,๐๐๐  
บาท 

-อาคารป้องกัน
ฯเทศบาลต าบล
ปะทิว 

-งานป้องกันฯ  
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(ทต.ปะทวิ) 

            

 
 
 
 



-14- 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9 
เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

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

ล าดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 

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 โครงการช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยภายในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนภายในเขตเทศบาล 
 

100,๐๐๐  
บาท 

-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-งานป้องกันฯ  
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(ทต.ปะทวิ) 

            

6 โครงการติดตั้งปา้ย
เตือนภัยต่างๆ 

-ป้ายเตือนภัยและปา้ยจราจร
พื้นที่อพยพ จ านวน 5 จุด 
 

๕0,๐๐๐  บาท -เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-งานป้องกันฯ  
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(ทต.ปะทวิ) 

            

7 โครงการอบรมการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในครัวเรือน 

-ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลปะทิว จ านวน 50 คน   

50,๐๐๐  บาท -อาคารป้องกัน
ฯ เทศบาล
ต าบลปะทิว 

-งานป้องกันฯ  
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(ทต.ปะทวิ) 

            

8 โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลต่างๆ 

-จัดตั้งศูนยบ์ริการประชาชน
ช่วงเทศบาล   

23,๐๐๐  บาท -ศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยว 

-งานป้องกันฯ  
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(ทต.ปะทวิ) 

            

 
 
 
 
 



-15- 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9 
เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

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

ล าดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 

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 โครงการป้องกันการ

ทุจริตภาครัฐและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดเทศบาลต าบลปะ
ทิว 

-เยาวชน นักเรียน นักศึกษา
และประชาชนทั่วไป 
-ตู้ ปณ. 15 

3,๐๐๐  บาท -เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(ทต.ปะทิว) 

            

10 โครงการจัดจ้าง
ปรับปรุงรถดับเพลิง 

จัดจ้างซ่อมแซมปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงสภาพ
รถดับเพลิงเป็นรถบรรทุกน้ า 
6,000  ลิตร 

600,๐๐๐  
บาท 

-อาคาร
ป้องกันฯ 
เทศบาลต าบล
ปะทิว 

งานป้องกันฯ 
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(ทต.ปะทิว) 

            

11 โครงการฝึกอบรม
อาสาป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน 

ฝึกอบรม อปพร. จ านวน 40 
คน 

200,๐๐๐  
บาท 

-อาคาร
ป้องกันฯ 
เทศบาลต าบล
ปะทิว 

-งานป้องกันฯ  
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(ทต.ปะทิว) 

            

12 โครงการให้ความรู้ด้าน
กฎหมายและข้อปฏิบัติ
เก่ียวกับความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง 

แม่ค้าที่จ าหนา่ยสนิค้าในพืน้ที่
ผ่อนผัน,ตลาดสด  รวมทั้ง
ประชาชนทั่วไป 
 

๒๐,๐๐๐ 
ทต.ปะทิว 
 

-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

งานเทศกิจ  
ส านักปลัดฯ 
 

            

 
 



-16- 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9 
เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

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

ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 

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 

นักเรียนในสถานศึกษา
ภายในเขตเทศบาลต าบลปะ
ทิว 
จ านวน  ๑๐๐  คน 

50,๐๐๐  
บาท 

-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-งานป้องกันฯ  
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(ทต.ปะทิว) 

            

๒ โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมคุณธรรม
จรยิธรรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น 
 

-คณะผู้บริหาร  สมาชิก
สภา  พนักงานส่วนท้องถิ่น 
จ านวน 70 คน 

๑00,๐๐๐  
บาท 

-นอกเขต
เทศบาล
ต าบลปะทิว 

-งานวิเคราะห์
นโยบายและแผน 
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
 (ทต.ปะทิว) 

            

๓ โครงการพัฒนาข้อมูล
อิเล็คทรอนิคและระบบ
เว็บไซด์เทศบาลต าบล
ปะทิว 

-ประชาชนทั่วไป 5,0๐๐  บาท -เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-งาน
ประชาสัมพันธ์ 
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(ทต.ปะทิว) 

            

4 โครงการส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารผ่านสถานีวิทยุ
ชุมชน 

-ประชาชนในเขตและนอก
เขตรับฟังวิทยุชุมชนสัปดาห์
ละ  1  ครั้งๆ ละ  1  
ชั่วโมง 

25,000  
บาท 

-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-งาน
ประชาสัมพันธ์ 
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(ทต.ปะทิว) 

            

 



-๑7- 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9 
เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

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

ล าดับที่ 
โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 
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 
 

-รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปีของเทศบาลต าบลปะ
ทิวให้ประชาชนทราบในเขต 

70,๐๐๐  
บาท 

-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-งาน
ประชาสัมพันธ์ 
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(ทต.ปะทิว) 

            

6 โครงการปรับปรุง
เสียงตามสาย
เทศบาลต าบลปะ
ทิว 

-ติดตั้งชุดรับเสียงเพ่ิม  
จ านวน ๒ จุด  

9๐,๐๐๐  
บาท 

-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-งาน
ประชาสัมพันธ์ 
ส านัก
ปลัดเทศบาล(ทต.
ปะทิว) 

            

7 โครงการติดตั้งโครง
เหล็กป้าย
ประชาสัมพันธ์ 

-ติดโครงเหล็กป้าย
ประชาสัมพันธ์ในเขตเทศบาล  
ขนาด 4x3 เมตร  จ านวน 1 
ป้าย 
 

15,๐๐๐  
บาท 

-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-งาน
ประชาสัมพันธ์ 
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(ทต.ปะทิว) 

            

 
 
 
 
 



-๑8- 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9 
เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

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

ล าดับที่ 
โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 
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 โครงการหนูน้อยใส่ใจ
อาเซียน 

จัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียน
ตลอดจนให้การส่งเสริมทางด้าน
การเรียนการสอนตามความ
เหมาะสม 

5,000  
บาท 

-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กองการศึกษา 
(ทต.ปะทวิ) 

            

9 โครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมการเรียนรู้นอก
ห้องเรียนของเด็กเล็ก 

จัดกิจกรรมอบรมนอกสถานที่
ส าหรับเด็กเล็ก ศพด.บ้านบาง
สน 

20,๐๐๐  
บาท 

-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กองการศึกษา 
(ทต.ปะทวิ) 
ศพด.บ้านบางสน 

            

10 โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

-ครูผู้ดูแลเด็ก  
-คณะกรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน 

1๐,๐๐๐ 
ทต.ปะทิว 
 

-เทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กองการศึกษา 
(ทต.ปะทวิ) 
ศพด.บ้านบางสน 
 

            

11 โครงการส่งเสริม
พัฒนาการของเด็ก
เล็ก 
 

-กิจกรรมแข่งขันกีฬา ศพด. 
-กิจกรรม English for kids 
-กิจกรรมหนูน้อยแอโรบิค 
-กิจกรรมคณิตศาสตร์แสนสนุก 
-กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

31,๐๐๐  
บาท 

-ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
บางสน 

-กองการศึกษา 
-ศพด.บ้านบางสน
(ทต.ปะทวิ) 
 

            

 
 
 
 



-19- 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9 
เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

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

ล าดับ
ที ่

โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12 โครงการชีวิตใหม่
สดใสกว่า 

จัดอบรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  
จ านวน 50 คน 

22,5๐๐ 
ทต.ปะทิว 
 

-การเรียนรู้
นอกสถานที่ 

-กองการศึกษา 
-ศพด.บ้านบางสน
(ทต.ปะทิว) 

            

13 โครงการส่งเสริม
คุณภาพผู้เรียนสู่
มาตรฐานการศึกษา 

-จัดกิจกรรมติวเข้ม  O-NET 
นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 

25,๐๐๐  
บาท 

-ร.ร.ปะทิว
วิทยา 

-ส านักปลัดฯ 
 (ทต.ปะทิว) 
-ร.ร.ปะทิววิทยา 

            

14 โครงการจัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์เครื่องดนตรี
ไทย 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่อง
ดนตรีไทย 

5๐,๐๐๐ 
ทต.ปะทิว 

-ร.ร.อนุบาล
ปะทิว 

-ส านักปลัดฯ 
 (ทต.ปะทิว) 
-ร.ร.อนุบาลปะทิว 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-20- 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9 
เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

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

ล าดับที่ 
โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 
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
ครอบครัวอบอุ่น
ชุมชนเข้มแข็ง 

สมาชิกในครอบครัว
ประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก ปู่ 
ย่า ตา ยาย 
 

3๐,๐๐๐  
บาท 

-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-งานพัฒนาชุมชน 
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(ทต.ปะทิว)  

            

๒ โครงการส ารวจและ
จัดเก็บข้อมูล
พ้ืนฐานของ
ประชาชนในเขต
เทศบาล (เขตเมือง) 

จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน  
ครัวเรือนในเขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

5,๐๐๐  บาท -เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

งานพัฒนา
ชุมชน  
ส านักปลัดฯ 

            

๓ โครงการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลและแผน
ชุมชน 

-จัดประชุมประชาคมโดยการ
รับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน   
 

4๐,๐๐๐  
บาท 

-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-งานวิเคราะห์ฯ 
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(ทต.ปะทิว) 
  

            

 
 
 
 



-21- 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9 
เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

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

ล าดับที่ 
โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 
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
พัฒนาศักยภาพผูน้ า
ชุมชน 

คณะกรรมการชุมชน  คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
ในเทศบาลต าบลปะทิว  

10๐,๐๐๐  
บาท 

-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

งานพฒันาชุมชน  
ส านักปลัดฯ 
 

            

๕ โครงการฝึกอบรม
อาชีพให้กลุ่มสตรีและ
ผู้น าชุมชน เพื่อการ
พึ่งพาตนเอง 

ฝึกอบรมอาชีพให้กลุ่มสตรีและ
ผู้น าชุมชนในเขตเทศบาล
ต าบลปะทิว   
 

80,๐๐๐  
บาท 

-เทศบาลต าบล
ปะทิว 

-งานพฒันาชุมชน 
ส านักปลัดเทศบาล 
(ทต.ปะทวิ) 

            

๖ โครงการเชิดชูรู้ค่า
ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาล 

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 
จ านวน  100  คน 

10๐,๐๐๐  
บาท 

-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-งานพฒันาชุมชน 
ส านักปลัดเทศบาล 
(ทต.ปะทวิ) 

            

7 โครงการสายใยแห่งรัก -กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 
-กิจกรรมพาน้องเข้าวัด 

5,0๐๐ 
ทต.ปะทิว 
 

-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กองการศึกษา 
-ศพด.บ้านบางสน
(ทต.ปะทวิ) 

            

 
 
 
 
 
 
 



-22- 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9 
เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
  แนวทางการพัฒนา  ๑.๕  เมืองสิ่งแวดล้อมดี : เป็นเมืองท่ีมีการวางแผน การบริหารจัดการ  โครงสร้างพ้ืนฐานให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ร่วมกันลดมลภาวะ  

                        มีสถานที่พักผ่อนและมีพื้นที่สีเขียวอย่างเพียงพอ 
 

ล าดับที่ 
โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 
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 โครงการ
บ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ 

1. บ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ เช่น 
-รถดับเพลิง 
-รถบรรทุกน้ า 
-รถบรรทุกขยะ 
ฯลฯ 

50๐,๐๐๐  
บาท 

-เทศบาล
ต าบลปะทิว 

-งานป้องกันฯ 
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
-กองสาธารณสุข 
 (ทต.ปะทิว) 
 

            

๒ โครงการต่อเติม
อาคาร
เอนกประสงค์ 

-กั้นห้อง จ านวน 1 ห้อง ใน
การจัดกิจกรรมต่างๆ ของ
กองสาธารณสุข 

60,๐๐๐  
บาท 

-เทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กองสาธารณสุข 
 (ทต.ปะทิว) 
 

            

๓ โครงการขุดลอกท่อ
และรางระบายน้ า
ในเขตเทศบาล 

-ลอกท่อระบายน้ าในเขต
เทศบาล ฯ 
   

99,000 
บาท 

-เขต
เทศบาล  
ต าบลปะทิว 

-กองสาธารณสุข 
 (ทต.ปะทิว) 

            

 
 
 
 
 
 



-23- 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕9 
เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
  แนวทางการพัฒนา  ๑.๕  เมืองสิ่งแวดล้อมดี : เป็นเมืองท่ีมีการวางแผน การบริหารจัดการ  โครงสร้างพ้ืนฐานให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ร่วมกันลดมลภาวะ  

                       มีสถานที่พักผอ่นและมีพื้นที่สีเขียวอย่างเพียงพอ 
 

ล าดับที่ 
โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 
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 าระ
ภาษีดีเด่น 

- จัดท าประกาศเกียรติคุณ
ดีเด่น 
- จัดหาของที่ระลึกให้กับผู้
ช าระภาษี  

๕๐,๐๐๐  
บาท 

-เขต
เทศบาล
ต าบลปะทิว 

-งานแผนที่ภาษี 
กองคลัง 
(ทต.ปะทิว) 

            

5 โครงการปรับปรุง
แผนที่ภาษี 
 

-ปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินให้เป็น
ปัจจุบัน 

๕๐,๐๐๐  
บาท 

-เขต
เทศบาล
ต าบลปะทิว 

-งานแผนที่ภาษี 
กองคลัง 
(ทต.ปะทิว) 

            

6 โครงการปรับปรุง
หลังคาตลาดสด 

-เปลี่ยนหลังคาตลาดสด
เทศบาลฯ 
 

70๐,๐๐๐  
บาท 

-ตลาด
เทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กองสาธารณสุข 
 (ทต.ปะทิว) 

            

7 โครงการก่อสร้าง
ห้องเก็บของ 

ก่อสร้างห้องเก็บของ จ านวน 
1 หลัง 

10๐,๐๐๐  
บาท 

-ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
บางสน 

-กองการศึกษา 
-ศพด.บ้านบางสน
(ทต.ปะทิว) 

            

 
 
 
 
 



-24- 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕9 
เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
  แนวทางการพัฒนา  ๑.๕  เมืองสิ่งแวดล้อมดี : เป็นเมืองท่ีมีการวางแผน การบริหารจัดการ  โครงสร้างพ้ืนฐานให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ร่วมกันลดมลภาวะ  

                       มีสถานที่พักผ่อนและมีพื้นที่สีเขียวอย่างเพียงพอ 
 

ล าดับที่ 
โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 
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 โครงการจัดซื้อ
รถบรรทุกน้ า 

จัดซื้อรถบรรทุกน้ า (ดีเซล) 
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซี
ซี แบบบรรทุกน้ า จุน้ าได้ไมน่้อย
กว่า 6,000 ลิตร น้ าหนักของ
รถรวมน้ าหนักบรรทุกไม่ต่ าหวา่ 
12,000 กิโลกรัม เป็นราคา
พร้อมปั๊มและอุปกรณ์  จ านวน 
1 คัน 

2,119,000 
ทต.ปะทิว 

-เทศบาล
ต าบลปะทิว 

-งานป้องกันฯ 
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-25- 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕9 
เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
  แนวทางการพัฒนา  ๑.๕  เมืองสิ่งแวดล้อมดี : เป็นเมืองท่ีมีการวางแผน การบริหารจัดการ  โครงสร้างพ้ืนฐานให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ร่วมกันลดมลภาวะ  

                       มีสถานที่พักผ่อนและมีพื้นที่สีเขียวอย่างเพียงพอ 

ล าดับที่ 
โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 
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 โครงการจัดซื้อ
วัสดุ-ครุภัณฑ์  

1. จัดซื้อเครื่องเจียร์มือถือ  
ขนาดเล็ก  ไม่เกิน 4 นิ้ว  
จ านวน 1 ตัว   
2. จัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์
แบบจอ LED COLOR P 10 
ขนาดกว้างไม่น้อยกวา่ 1.90 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2.88 
เมตร สูงไม่น้อยกว่า 3.00 
เมตร จ านวน 1 ชุด 
3. จัดซื้อเคร่ืองท าลายเอกสาร  
จ านวน  1  ชุด 
4. จัดซื้อเคร่ืองส ารองไฟ   
จ านวน  10  ชุด 
 

5,8๐๐  บาท 
 
 
520,0๐๐  
บาท 
 
 
 
 
20,000  
บาท 
30,000  
บาท 
 
 

-เทศบาล
ต าบลปะทิว 
 
-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 
 
 
 
 
-เทศบาล
ต าบลปะทิว 
-เทศบาล
ต าบลปะทิว 
 
 
 

-กองสาธารณสุขฯ 
 
 
-งานแผนที่ภาษีฯ  
กองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

           

 
 
 
 
 



-26- 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕9 
เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
  แนวทางการพัฒนา  ๑.๕  เมืองสิ่งแวดล้อมดี : เป็นเมืองท่ีมีการวางแผน การบริหารจัดการ  โครงสร้างพ้ืนฐานให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ร่วมกันลดมลภาวะ  

                       มีสถานที่พักผ่อนและมีพื้นที่สีเขียวอย่างเพียงพอ 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 โครงการจัดซื้อ
วัสดุ-ครุภัณฑ์  
(ต่อจากหน้า  25) 

5. จัดซื้อชุดผจญเพลิง   
จ านวน 4  ชุด 
6. จัดซื้อชุดดับเพลิง เครื่องช่วย
หายใจ SCBA จ านวน 1 ชุด 
7. จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ 
VHF/FM ชนิดมือถือ ขนาด  
5 วัตต์ จ านวน 8 เครื่อง 
8. จัดซื้อเคร่ืองรับส่งวิทยุ ระบบ 
VHF/FM ชนิดประจ าที่  
ขนาด 10 วัตต์  
จ านวน 1 เครื่อง 
9. จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED 
TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 
1,920 x 1,080 พิกเซล ขนาด 
40 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง 

200,0๐๐  
บาท 
150,000 
บาท 
96,000  
บาท 
 
28,000  
บาท 
 
 
26,000  
บาท 

-เทศบาล
ต าบลปะทิว 

-งานป้องกันฯ
ส านักปลัดฯ 
 

            

 
 
 
 



-27- 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕9 
เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
  แนวทางการพัฒนา  ๑.๕  เมืองสิ่งแวดล้อมดี : เป็นเมืองท่ีมีการวางแผน การบริหารจัดการ  โครงสร้างพ้ืนฐานให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ร่วมกันลดมลภาวะ  

                       มีสถานที่พักผ่อนและมีพื้นที่สีเขียวอย่างเพียงพอ 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 โครงการจัดซื้อ
วัสดุ-ครุภัณฑ ์
(ต่อจากหน้า  
26) 

10. จัดซื้อล าโพงฮอร์นส าหรับติดตั้ง
บนรถจ านวน  2 ชุด 
11. จัดซื้ออุปกรณ์แฟลชอิเล็กทรอนิค
ส าหรับกล้องถ่ายรูปดจิิตอล 
12. จัดซื้ออุปกรณ์ส ารอง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
13. จัดซื้อไมโครโฟนชนิดไรส้าย  
จ านวน 1 ชุด 
14. จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก  
จ านวน 1 ใบ 
15.จัดซื้อโทรทัศน์สี  ชนิดจอ LED 
ขนาด 40 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง  เป็น
เงิน  17,000  บาท พร้อมอุปกรณ์
ประกอบ  เช่น สายไฟที่ยึดติดโทรทัศน์  
เป็นเงิน  9,000  บาท 

8,0๐๐  บาท 
 
5,000 บาท 
 
3,000  บาท 
 
5,000 บาท 
 
5,000 บาท 
 
26,000 
บาท 

-เทศบาล
ต าบลปะทิว 
 
 
 
 
 
 
 
 
-เขตเทศบาล 

-งานป้องกันฯ 
ส านักปลัดฯ 
-งาน
ประชาสัมพนัธ์
ส านักปลัดฯ 
 
 
 
 
 
-กองสาธารณสุข
ฯ 
 

            

 
 
 
 
 



-28- 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕9 
เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
  แนวทางการพัฒนา  ๑.๕  เมืองสิ่งแวดล้อมดี : เป็นเมืองท่ีมีการวางแผน การบริหารจัดการ  โครงสร้างพ้ืนฐานให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ร่วมกันลดมลภาวะ  

                       มีสถานที่พักผ่อนและมีพื้นที่สีเขียวอย่างเพียงพอ 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 

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

จัดซื้อวัสดุ-
ครุภัณฑ์ 
(ต่อจากหน้า  
27) 

16. จัดซื้อวัสดุ สื่อการเรียนการ
สอนเด็กเล็ก 
17. จัดซื้อโต๊ะนักเรียนพร้อม
เก้าอ้ี 
18. จัดซื้อเครื่องเล่นกลางแจ้ง
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาง
สน จ านวน 1 ชุด 
19. จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศชนดิ
แขวนผนังพร้อมติดตั้งขนาด  
12,000 BTU  จ านวน 1 เครื่อง  
(ตามมาตรฐานครุภัณฑ)์ 
 

50,0๐๐  บาท 
 
10,000 บาท 
 
100,000  บาท 
 
 
18,000 บาท 
 
 

-เทศบาล
ต าบลปะทิว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-กองการศึกษา 
-ศพด.บ้านบางสน 
 
 
 
 
 
-งานรักษาความสงบ 
-ส านักปลัดฯ 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 



-29- 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕9 
เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
  แนวทางการพัฒนา  ๑.๕  เมืองสิ่งแวดล้อมดี : เป็นเมืองท่ีมีการวางแผน การบริหารจัดการ  โครงสร้างพ้ืนฐานให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ร่วมกันลดมลภาวะ  

                       มีสถานที่พักผ่อนและมีพื้นที่สีเขียวอย่างเพียงพอ 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 

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 โครงการขยายเขตไฟฟ้า

สาธารณะถนนสาย
เทศบาล 1 
ถนนสายเทศบาล 13 
และถนนสายวดัเขา
เจดีย-์ถนนสายเทศบาล 
๒ (หลังศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านบางสน) 

ปักเสาพาดสายไฟฟา้แรงต่ า
พร้อมติดตั้งโคมไฟฟา้สาธารณะ 
ได้แก ่
1. ถนนสายเทศบาล 1  
2. ถนนสายเทศบาล 13  
3. ถนนสายวัดเขาเจดีย์-ถนน

สายเทศบาล 2 (หลังศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาง
สน) 

 

350,000 
บาท 

-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กองช่าง 
(ทต.ปะทวิ) 

            

11 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนเทศบาล 8 – 
ถนนเทศบาล 10 

ก่อสร้างถนน คสล.  ขนาดกวา้ง 
๕.๐๐ เมตร   
ยาว 200 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นผิวจราจร คสล.
ไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร (ตาม
แบบแปลนที่ก าหนด) 

670,000 
บาท 

-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กองช่าง 
ขอรับเงินอุดหนุน 
อบจ. 
(ทต.ปะทวิ) 

            

 
 
 
 



-30- 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕9 
เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
  แนวทางการพัฒนา  ๑.๕  เมืองสิ่งแวดล้อมดี : เป็นเมืองท่ีมีการวางแผน การบริหารจัดการ  โครงสร้างพ้ืนฐานให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ร่วมกันลดมลภาวะ  

                       มีสถานที่พักผ่อนและมีพื้นที่สีเขียวอย่างเพียงพอ 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กถนนสาย
เทศบาล 10 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูป
ตัวยู  ขนาดกวา้ง 0.5๐ เมตร 
ลึก 0.50 เมตร ยาว 435.00 
เมตร (ตามแบบที่ก าหนด) 

220  เมตร 
770,000 
บาท 

-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

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

            

13 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.รูปตัว
ยู ถนนสายเจริญรัฐ
ซอย 1 (ข้างสวน
สุขภาพ) 

ขนาดกว้าง 0.5๐ เมตร ลึกไม่
น้อยกว่า 0.50 เมตร ยาว 
304 เมตร (ตามแบบที่
ก าหนด) 

152 เมตร
532,๐๐๐ 

    บาท 

-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กองช่าง 
(ทต.ปะทวิ) 

            

14 โครงการจัดระเบียบ
การจราจร 

-ตีเส้นจราจรบนผิวจราจร 
-ติดตั้งปา้ยชื่อถนน  ปา้ยเตือน  
และปา้ยแนะน าสถานที่ต่าง ๆ 
-ติดตั้งกระจกโค้ง  สัญญาณ
ไฟจราจรและไฟกระพริบสี
เหลืองอ าพันหรือสีแดงบริเวณ
จุดเสี่ยง 

๑๐๐,๐๐๐ 
    บาท 

-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กองช่าง 
(ทต.ปะทวิ) 

            

 
 
 
 



-31- 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕9 
เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
  แนวทางการพัฒนา  ๑.๕  เมืองสิ่งแวดล้อมดี : เป็นเมืองท่ีมีการวางแผน การบริหารจัดการ  โครงสร้างพ้ืนฐานให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ร่วมกันลดมลภาวะ  

                       มีสถานที่พักผ่อนและมีพื้นที่สีเขียวอย่างเพียงพอ 
 

ล าดับที่ 
โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 
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 โครงการย้าย
ระบบการ
จ าหน่าย
กระแสไฟฟ้า 

ย้ายระบบจ าหน่ายไฟฟ้าออกจากผิว
จราจร 
-ถนนสายบา้นทองหลาง-บ้านบางจาก 
(สี่แยกเจริญรัฐ-สามแยกตลาดใน) 
จ านวน 7 ต้น 
-ถนนสายประชานิยม  (สามแยกตลาด
สด - สามแยกบุญกูล) 
-ถนนสายเทศบาล 10 

500,000  
บาท 
 
 

-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กองช่าง 
(ทต.ปะทวิ) 

            

16 โครงการขยาย
เขตการจ่าย
น้ าประปา 

วางท่อจ่ายน้ าประปา 
-ถนนสายเทศบาล 1 
-ถนนสายเทศบาล 12 
-ถนนสายเทศบาล 13 

200,000  
บาท 

-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กองช่าง 
(ทต.ปะทวิ) 

            

 
 
 
 
 
 
 
 



-32- 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕9 
เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
  แนวทางการพัฒนา  ๑.๕  เมืองสิ่งแวดล้อมดี : เป็นเมืองท่ีมีการวางแผน การบริหารจัดการ  โครงสร้างพ้ืนฐานให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ร่วมกันลดมลภาวะ  

                       มีสถานที่พักผ่อนและมีพื้นที่สีเขียวอย่างเพียงพอ 
 

ล าดับที่ 
โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

17 โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ า 
คสล.รูปตัวยู
ถนนสาย
เทศบาล 7 

ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกไม่นอ้ยกว่า  
0.50 เมตร ยาว 316.00 เมตร (ตาม
แบบที่ก าหนด) 

158 เมตร
553,๐๐๐ 

    บาท 

-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กองช่าง 
(ทต.ปะทิว) 

            

18 โครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด
ภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านบางสน 

ติดตั้งกล้องวงจรปิด  จ านวน 6 จุด ๓๐,๐๐๐ 
   บาท 

 

-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กองการศึกษา 
-ศพด.บ้านบาง
สน                                                                                                                                                                                                                                                                

            

19 โครงการย้าย
ระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้า 

-ย้ายระบบจ าหน่ายไฟฟ้าถนนสาย
บ้านทองหลาง-บ้านบางจาก (หน้า
แปลงเพาะพันธุ์ยาง) จ านวน 7 ต้น 
-ย้ายระบบจ าหน่ายไฟฟ้าถนนสาย
ประชานิยม จ านวน 9 ต้น 

1,500,000 
บาท 

-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กองช่าง 
(ทต.ปะทิว) 

            

 
 
 
 



-33- 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕9 
เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
  แนวทางการพัฒนา  ๑.๕  เมืองสิ่งแวดล้อมดี : เป็นเมืองท่ีมีการวางแผน การบริหารจัดการ  โครงสร้างพ้ืนฐานให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ร่วมกันลดมลภาวะ  

                       มีสถานที่พักผ่อนและมีพื้นที่สีเขียวอย่างเพียงพอ 
 

ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 

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 โครงการขยายผิว

จราจรบริเวณสี่แยก
เจริญรัฐ (หน้าแปลง
เพาะพันธุ์ยางและหน้า
ห้างเทสโก้โลตัส) 

ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาด 1.80 เมตร 
หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร 
ยาวรวม 120 เมตร 

235,600 
บาท 

-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กองช่าง 
(ทต.ปะทิว) 

            

21 โครงการขยายเขตผิว
จราจรถนนเทศบาล 7 

-ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก  
ขนาดหนาไม่น้อยกว่า 0.15 
เมตร  
ยาว 145 เมตร มีพ้ืนที่ 231 
ตารางเมตร   

138,000  
บาท 

-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กองช่าง 
(ทต.ปะทิว) 

            

22 โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิดภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
บางสน 

-ติดตั้งกล้องวงจรปิด จ านวน 
6 จุด  

30,000  
บาท 

-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

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

            

 
 
 



-34- 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕9 
เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
  แนวทางการพัฒนา  ๑.๕  เมอืงสิ่งแวดล้อมดี : เป็นเมืองท่ีมีการวางแผน การบริหารจัดการ  โครงสร้างพ้ืนฐานให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ร่วมกันลดมลภาวะ  

                       มีสถานที่พักผ่อนและมีพื้นที่สีเขียวอย่างเพียงพอ 
 

ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 

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 โครงการท้องถิ่นไทย

รวมใจภักดิ์ รักพ้ืนที่สี
เขียว 

บริเวณท่ีรกร้าง ที่สาธารณะ 10,000 
บาท 

-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กอง
สาธารณสุข 
(ทต.ปะทิว) 

            

24 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.รูปตัว
ยูถนนปะทิว 
-ท่าแซะ (วัดเขาเจดีย์-
หัวยอ้ายแพะ) 

ขนาดกว้าง 0.50 เมตร  ลึกไม่
น้อยกว่า  0.50 เมตร  ยาว 
220 เมตร (ตามแบบท่ี
ก าหนด) 

713,7๐๐ 
  บาท 

-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กองช่าง 
(ทต.ปะทิว) 

            

25 โครงการก่อสร้างโรง
จอดรถบริเวณหน้า
อาคารป้องกันและ
บรรเทาสาธารณะภัย   

ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก  
ขนาดกว้าง  5.50  เมตร  
ยาว  16.80  เมตร  (ตาม
แบบแปลนที่ก าหนด) 

120,0๐๐ 
  บาท 

 

-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กองช่าง 
(ทต.ปะทิว) 

            

 
 
 
 
 
 
 



-35- 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕9 
เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
  แนวทางการพัฒนา  ๑.๕  เมืองสิ่งแวดล้อมดี : เป็นเมืองท่ีมีการวางแผน การบริหารจัดการ  โครงสร้างพ้ืนฐานให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ร่วมกันลดมลภาวะ  

                       มีสถานที่พักผ่อนและมีพื้นที่สีเขียวอย่างเพียงพอ 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

26 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังสายประชาอุทิศ 
(ร้านครัวศิลา) 

ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดผิวจราจร 5.00 เมตร 
ยาว 80 เมตร หนาไมน่้อย 0.15 
เมตร (ตามแบบที่ก าหนด) 

294,100 
บาท 

-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กองช่าง 
(ทต.ปะทวิ) 

            

27 โครงการปรับปรุงถนน
ปะทิว-ทา่แซะ  

เสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติก 
คอนกรีตขนาดยาวรวม 2,420 
เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร 
(ตามแบบที่ก าหนด) จ านวน 3 ช่วง 
ดังนี ้
ช่วงที่ 1 เขตเทศบาล - ป้อมต ารวจ 
ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 
1,110 เมตร หนา 0.05 เมตร 
ช่วงที่ 2 ป้อมต ารวจ - ห้วยอ้าย
แพะ ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 
390 เมตร หนา 0.05 เมตร  
ช่วงที่ 3 ห้วยอ้ายแพะ – สี่แยก
เจริญรัฐ ขนาดกว้าง 8.00 เมตร 
ยาว 920 เมตร หนา 0.05 เมตร 

7,767,98๐ 
บาท 

 

-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กองช่าง 
-ขอรับเงิน
อุดหนุน 
(ทต.ปะทวิ) 

            

 
 



-36- 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕9 
เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
  แนวทางการพัฒนา  ๑.๕  เมืองสิ่งแวดล้อมดี : เป็นเมืองท่ีมีการวางแผน การบริหารจัดการ  โครงสร้างพ้ืนฐานให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ร่วมกันลดมลภาวะ  

                       มีสถานที่พักผ่อนและมีพื้นที่สีเขียวอย่างเพียงพอ 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2๘ การจ้างเหมา
บริการ 

- จ้างเหมาท าความสะอาดอาคาร
ส านักงานเทศบาล  และอาคารป้องกัน  
เป็นเงิน  108,000  บาท 
- จ้างเหมาท าความสะอาดศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กบ้านบางสน ฯลฯ  เป็นเงิน  
108,000  บาท   
- จ้างเหมาบริการดูแลสวนสาธารณะ  
ได้แก่  สวนสุขภาพหน้าสถานีรถไฟ  
สนามบริเวณส านักงาน  สวนบริเวณ
ศูนย์บริการประชาชน และ
นักท่องเที่ยว  สวนสวนสาธารณะหลัง
สถานีรถไฟ  จ านวน  4  แห่ง  เป็นเงิน  
240,000  บาท 
- จ้างเหมากวาดตลาด  ท าความสะอาด
ห้องน้ า ฯลฯ  เปน็เงิน  108,000  
บาท 

ฯลฯ 

564,000 
   บาท 

 

-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-ส านักปลัดฯ 
-กองการศึกษา 
-กองช่าง 
-กองสาธารณสุขฯ 

            

 
 
 



-37- 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9 
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 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 

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 โครงการปกป้อง

สถาบันส าคัญของชาติ
เพ่ือเสริมสร้างความ
สมานฉันท์ 

ด าเนินการจัดกิจกรรม
ประกาศเจตนารมณ์ปกป้อง
สถาบันร่วมกันทุกภาคส่วน 
 

๕๐,๐๐๐  บาท -เทศบาล
ต าบลปะทิว 
 

-ส านักปลัด 
 (ทต.ปะทิว) 
 

            

๒ โครงการเตรียมและรับ
เสด็จในโอกาสต่างๆ 

-เตรียมการรับเสด็จในโอกาส
ต่างๆ ในเขตเทศบาลต าบล
ปะทิว ให้เกิดความคล่องตัว 
   

200,๐๐๐  
บาท 

-ส านักงาน
เทศบาล
ต าบลปะทิว 
 

-ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(ทต.ปะทิว) 
 

            

๓ โครงการจัดงานวัน
ส าคัญอ่ืนๆ ที่ทาง
ราชการก าหนดขึ้น
เป็นกรณีพิเศษ 

-สามารถปฏิบัติตามนโยบาย
ต่างๆ ของรัฐบาลและวัน
ส าคัญอ่ืนๆ ที่ทางราชการ
ก าหนดขึ้นเป็นกรณีพิเศษฯ 
 

25,๐๐๐  
บาท 

-นอกเขต
เทศบาล
ต าบลปะทิว 

-ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(ทต.ปะทิว) 
 

            

๔ โครงการกีฬาชุมชน
สัมพันธ์ 

จดัทีมแข่งขันกีฬาทั้ง 4 
ชุมชน 
 

3๐,๐๐๐  บาท -เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-งานพัฒนา
ชุมชน  
ส านักปลัดฯ 
 

            

 
 



-38- 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9 
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 าดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 

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 โครงการเด็กปฐมวัยใส่

ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-กิจกรรมจักสาน 
-กิจกรรมดนตรีไทย 
-กิจกรรมท าขนมไทย 

  4,5๐๐ 
  บาท 

-ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
บ้านบางสน 

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

            

๖ โครงการจัดงานตัก
บาตรเทโว  
(วันออกพรรษา) 

ประชาชนในเขตเทศบาล
และบริเวณใกล้เคียง 

๒๐,๐๐๐  
บาท 

-วัดเขาเจดีย์ -กอง
การศึกษา 
(ทต.ปะทิว) 

            

7 โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ 

เด็กและผู้ปกครองในอ าเภอ
ปะทิวและใกล้เคียง 

100,๐๐๐  
บาท 

-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กอง
การศึกษา 
 (ทต.ปะทิว) 

            

8 โครงการจัดงาน
ประเพณีวัน
เข้าพรรษาและวัน
ส าคัญอ่ืนๆ 

จัดงานวันเข้าพรรษา  และวนั
ส าคัญอ่ืนๆ 

25,๐๐๐ 
บาท 

-เขต
เทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กอง
การศึกษา 
 (ทต.ปะทิว) 

            

 
 
 
 



-39- 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9 
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 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 
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 โครงการแข่งขันกีฬา
ของนักเรียนเยาวชน
หรือประชาชน 

นักเรียน เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปมีสุขภาพที่ดี 
 

7๐,๐๐๐  บาท -เขต
เทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กอง
การศึกษา 
(ทต.ปะทิว) 

            

๑0 โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ 

-จัดงานสงกรานต์ 
 

150,000   
บาท 

เทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กอง
การศึกษา 
(ทต.ปะทิว) 

            

๑1 โครงการจัดงาน
ประจ าปีวัดเขาเจดีย์ 

-จัดงานประจ าปีวัดเขาเจดีย์ 
 

10๐,000  
บาท 

-วัดเขาเจดีย์ -วัดเขาเจดีย์ 
-กอง
การศึกษา 
 

            

๑2 โครงการจัดงานวัน
ลอยกระทง 

-จัดงานวันลอยกระทง 
  

15๐,๐๐๐  
บาท 

-เขต
เทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กอง
การศึกษา 
(ทต.ปะทิว) 

            

13 โครงการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทิดไทองค์
ราชัน 

จัดกิจกรรมในวันพ่อและ
กิจกรรมวันแม่ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน 
 

1๐,๐๐๐  
บาท 

-ศพด.บ้าน
บางสน 

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

            

 



-40- 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9 
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 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 

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 โครงการ “เทิดพระเกียรติ

พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์
เธอ พระองค์เจ้าอาภากร
เกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพร
เขตอุดมศักดิ์และงานกาชาด
จังหวัดชุมพร ประจ าปี 
2559” 

ส่วนราชการ,
ภาคเอกชนต่างๆ 
ภายในจังหวัด 
 

1๐,๐๐๐  
บาท 

-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

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

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-41- 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9 
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 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 

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 โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐ

พิธีและวันส าคัญต่างๆ 
ประจ าปี 2559   

จัดงานรัฐพิธีและวัน
ส าคัญต่างๆ 

10,๐๐๐  บาท -อ าเภอปะทิว -อ าเภอปะทิว 
-ส านักปลัด 
(ทต.ปะทิว) 

            

๑6 โครงการพัฒนาศักยภาพ
กีฬาฟุตบอลโรงเรียนปะทิว
วิทยา  อ าเภอปะทิว  
จังหวัดชุมพร 

ฝึกทักษะนักเรียน 
ภายในโรงเรียนปะ
ทิววิทยา จ านวน 
40 คน 
 

30,000   
บาท 

ร.ร.ปะทิว
วิทยา 

-ส านักปลัดฯ 
 (ทต.ปะทิว) 
-ร.ร.ปะทิว
วิทยา 

            

๑7 โครงการลานดนตรีและ
ศิลปะ 

-จัดลานแสดง
ความสามารถด้าน
ดนตรีและศิลปะใน
สวนสาธารณะ เดือน
ละ 1 ครั้ง 

5๐,000  
บาท 

-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กอง
การศึกษา 
(ทต.ปะทิว) 

            

18 โครงการท าบุญวันขึ้นปี
ใหม่ 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลปะ
ทิว และพ้ืนที่
ใกล้เคียง 

  2,5๐๐ 
  บาท 

 

-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

กองการศึกษา             

 
 



-42- 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9 
เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

๒. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ 
 

ล าดับที่ 
โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 

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 โครงการปรับปรุงภูมิ

ทัศน์บริเวณ
ศูนย์บริการ
ประชาชนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 
 

ประดับตกแต่งไม้
ดอกไม้ ประดับและ
ไฟประดับ 

30,000 
บาท 

-ณ ศูนย์บริการ
ประชาชนฯ 

 

-งานรักษาความ
สงบ 
ส านักปลัดเทศบาล 
(ทต.ปะทิว) 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-43- 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9 
เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการตลาดและสินค้าด้านการเกษตรอย่างมีคุณภาพ 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 

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

และจัดระเบียบ
พ้ืนที่ผ่อนผัน 

-พ้ืนทีใ่นเขต
เทศบาลที่ประกาศ
เป็นจุดผ่อนผันถนน
ประชานิยม, ถนน
เจริญรัฐ  (เฉพาะวัน
อังคาร) 
 

80,000 บาท -เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-งานรักษาความสงบ 
ส านักปลัดเทศบาล 
(ทต.ปะทิว) 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-44- 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9 
เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

๔. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมวิถีพอเพียง 
  

ล าดับ
ที ่

โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 

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 โครงการเศรษฐกิจ

พอเพียงในเด็ก
ปฐมวัย 

-กิจกรรมปลูกผักสวน
ครัวรั้วกินได้ 
-กิจกรรมออมทรัพย์
เพื่ออนาคต 
 

4,000 บาท -เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กองการศึกษา 
-ศพด.บ้านบางสน                                                                                                                                                                                                                                                                

            

2 โครงการวิถีชุมชนวิถี
พอเพียง 

- 70% ของ
ครัวเรือนในเขต
เทศบาลต าบลปะทิว 

30,000 บาท -เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-งานพฒันาชุมชน 
-ส านักปลัดฯ 

            

 
 
 
 

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


