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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. ๒๕60  
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. ๒๕60  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. ๒๕60 

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 
รว่มกันลดมลภาวะ  มีสถานที่พักผ่อนและมีพ้ืนที่สีเขียวอย่างเพียงพอ 
1.๖ เมืองพ้ืนที่สร้างสรรค์ : เป็นเมืองที่มีท่ีมีจิตวิญญาณ มีพ้ืนที่
ส าหรับเด็กและเยาวชนในการท ากิจกรรม รวมทั้งประชาชนให้มีความ
ภาคภูมิใจ ช่วยกันบ ารุงรักษาประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ ประเพณี 
วัฒนธรรม และกีฬา 
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-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 112 96.15 20,041,000 99.43 - 
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บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม 
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60 

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. ๒๕60 

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 116 91.15 20,185,000 ๑๐๐ - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๖ - 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕60 
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.๒๕60 พ.ศ.๒๕61 
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 โครงการรณรงค์ป้องกัน
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

-เพื่อลดปริมาณสัตวน์ าโรค 
-เพื่อลดอัตราการป่วยและการ
เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก 
-เพื่อป้องกันและควบคุมแหล่ง
เพาะพันธุ์ยงุลาย 

50,00๐ 
บาท 

-ภายในเขต
เทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กอง
สาธารณสุขฯ 
 (ทต.ปะทวิ) 

            

๓ โครงการให้ความรู้กับ
เยาวชนในการวางแผนและ
เตรียมความพร้อมการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

-เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้  ความ
เข้าใจและวางแผนและเตรียมความ
พร้อม  การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
-เพื่อลดอัตราการตั้งครรภ์ก่อนวัย
อันควร 

25,00๐  
บาท 

-ชุมชน
ภายในเขต
เทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กอง
สาธารณสุขฯ 
 (ทต.ปะทวิ) 

            

 
 
 
 
 



-๗- 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕60 
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.๒๕60 พ.ศ.๒๕61 
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 564,800  
บาท 

-ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
บางสน 

-กองการศึกษา 
(ทต.ปะทวิ) 

            

5 โครงการส่งเสริมอาหาร
เสริม(นม) ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านบางสน 

จ านวน  ๒8๐ วัน 171,280  
บาท 

-ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
บางสน 

-กองการศึกษา 
(ทต.ปะทวิ) 

            

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

จ านวน  ๒6๐ วัน 1,149,720  
บาท 

-ร.ร.อนุบาล
ปะทิวฯ 
 

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

            

7 โครงการส่งเสริมอาหาร
กลางวันของ ร.ร.อนุบาลปะ
ทิว 

จ านวน  ๒0๐ วัน 2,376,000  
บาท 

-ร.ร.อนุบาล
ปะทิวฯ 
 

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

            

8 โครงการเพิ่มไอโอดีน  เพิ่ม
ไอคิว และอีคิว 

เด็กปฐมวัย  ศพด.บ้านบางสน  
จ านวน  83  คน 

3,0๐๐  บาท -ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
บางสน 

-กองการศึกษา 
(ทต.ปะทวิ) 

            

 
 
 



-8- 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕60 
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.๒๕60 พ.ศ.๒๕61 

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 -เด็กปฐมวัย  ศพด.บ้านบางสน  

จ านวน  83  คน 
3,๐๐๐  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.) 

ประชาชน  นักเรียน  อสม.แกน
น าชุมชน  จ านวน  100  คน 

25,๐๐๐ 
บาท 

-ภายในเขต
เทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กอง
สาธารณสุขฯ 
 (ทต.ปะทวิ) 

            

12 โครงการรณรงค์วันงดสบู
บุหรี่โลก  (31 พ.ค.) 

ประชาชน  นักเรียน  อสม.แกน
น าชุมชนภายในเขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

15,๐๐๐ 
บาท 

-ภายในเขต
เทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กอง
สาธารณสุขฯ 
 (ทต.ปะทวิ) 

            

13 โครงการปรับเปลีย่น
พฤติกรรมสุขภาพเด็กวัย
เรียน 

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลปะทิว  
ชั้น  ป.6  จ านวน  100  คน 

18,๐๐๐ 
บาท 

-ภายในเขต
เทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กอง
สาธารณสุขฯ 
 (สปสช.) 

            

 

 

 



-9- 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕60 
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.๒๕60 พ.ศ.๒๕61 

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   

-กอง
สาธารณสุขฯ 
 (ทต.ปะทวิ) 

            

15 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายโุรงพยาบาลปะทิว 

ประชาชนที่อายุ 60 ปีขึน้ไปในเขต
เทศบาลปะทิวรบัผิดชอบ 

19,๐๐๐ 
บาท 

-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 
บาท 

-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. ๒๕60 
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.๒๕60 พ.ศ.๒๕61 

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 

อสม.แกนน าประชาชนจ านวน  
50  คน 
 

14,๐๐๐  
บาท 

- ประชาชน
ในเขต
เทศบาล 

-กอง
สาธารณสุขฯ 
-กองทุน 
สปสช. 

            

19 โครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็ก
วัยเรียน 

- จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้
เก่ียวกับสุขภาพช่องปากเด็ก 
- ตรวจเช็คสุขภาพช่องปากเด็ก   

20,๐๐๐  
บาท 

-แกนน า อสม 
ในเขตพื้นที่
เทศบาล
ต าบลปะทิว   

-กอง
สาธารณสุขฯ 
-กองทุน 
สปสช. 
 

            

20 โครงการอบรมให้ความรู้  
และส่งเสริมสุขภาพ
ผู้ประกอบการ 

-ผู้ประกอบการ  จ านวน  90  
คน 

14,๐๐๐  
บาท 

-ชุมชน
ภายในเขต
เทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กอง
สาธารณสุขฯ 
-กองทุน 
สปสช. 

            

21 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
และพัฒนาศักยภาพ  และ
เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ป่วยเอดส ์

-จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพเบื้องตน้ 
-เพื่อให้ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วย
เอดส์  ตระหนักถึงการดูแล
สุขภาพด้วยตนเอง 

20,๐๐๐  
บาท 

-ชุมชน
ภายในเขต
เทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กอง
สาธารณสุขฯ 
-กองทุน 
สปสช. 

            

 
 



-11- 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕60 
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.๒๕60 พ.ศ.๒๕61 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
22 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 
-อสม.ภายใน
เขต ทต.ปะทิว 

            

23 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้และพัฒนา
ศักยภาพ  อสม.ในการจัด
สุขภาพชุมชนประสบสุข  
ประจ าปี  2560 

-อสม.ชุมชนประสบสุข 
-แกนน าชุมชน  และประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลปะทิว 

7,5๐๐  บาท -ชุมชน
ภายในเขต
เทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กอง
สาธารณสุขฯ 
-อสม.ภายใน
เขต ทต.ปะทิว 

            

24 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้และพัฒนา
ศักยภาพ  อสม.ในการ
จัดการสุขภาพชุมชน
วัดเขาเจดีย์-ตลาดใน  
ประจ าปี 2560 

- 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 

            

25 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้และพัฒนา
ศักยภาพ  อสม.ในการจัด
สุขภาพชุมชนพนูทรัพย์  
ประจ าปี  2560 

-อสม.ชุมชนประสบสุข 
-แกนน าชุมชน  และประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลปะทิว 

7,5๐๐  บาท -ชุมชน
ภายในเขต
เทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กอง
สาธารณสุขฯ 
-อสม.ภายใน
เขต ทต.ปะทิว 

            

 



-12- 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕60 
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.๒๕60 พ.ศ.๒๕61 

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 โครงการฝึกอบรมให้

ความรู้  “วัยใสใส่ใจ
สุขภาพ” 

-นักเรียนชั้น  ป.5 – 6  ร.ร.อนุ
บาลปะทิว  จ านวน  50  คน   
-นักเรียนชั้น  ม.1 – 3  ร.ร.ปะ
ทิววิทยา  จ านวน  100  คน   

15,0๐๐  
บาท 

-ชุมชน
ภายในเขต
เทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กอง
สาธารณสุขฯ 
-อสม.ภายใน
เขต ทต.ปะทิว 

            

27 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้  “กู้ชีพตัว
น้อย” 

-นักเรียนชั้น  ป.6  
ร.ร.อนุบาลปะทิว  
จ านวน  50  คน   
 

55,0๐๐  
บาท 

-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กอง
สาธารณสุขฯ 
-กองทุน 
สปสช. 
(ร.พ.ปะทิว) 

            

28 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ในการป้องกัน
เด็กจมน้ า 

-เด็กนักเรียน  และผู้ปกครอง 
จ านวน  80  คน   
 

15,0๐๐  
บาท 

-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กอง
สาธารณสุขฯ 
-กองทุน 
สปสช. 
(ร.พ.ปะทิว) 
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แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60 
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.๒๕60 พ.ศ.๒๕61 

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 โครงการฝึกอบรมให้

ความรู้รณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติดในเขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

- เยาวชน  นักเรียน  และ
ประชาชนทั่วไป  จ านวน  120  
คน 

40,๐๐๐  บาท -เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กอง
สาธารณสุขฯ 
 (ทต.ปะทวิ) 

            

๒ โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิดภายในตลาด
สดเทศบาล 

-ติดตั้งกล้องวงจรปิด   
จ านวน 8  จุด   

50,๐๐๐  
บาท 

-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กอง
สาธารณสุขฯ 
 (ทต.ปะทวิ) 

            

๓ โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณ
ภัยเทศบาลต าบลปะ
ทิวประจ าป ี

-พนักงาน ลูกจ้าง อาสาสมัคร 
และหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการ
ป้องกันฯ 
   

5๐,๐๐๐  บาท -อาคารป้องกัน
ฯเทศบาลต าบล
ปะทิว 

-งานรักษา
ความสงบ
ส านักปลัด 
(ทต.ปะทวิ) 

            

๔ โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยภายในเขต
เทศบาล 

ประชาชนภายในเขตเทศบาล 100,๐๐๐  
บาท 

 -งานป้องกันฯ  
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(ทต.ปะทวิ) 

            

 
 
 



-14- 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60 
เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

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

ล าดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕60 พ.ศ.๒๕61 

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 โครงการติดตั้งปา้ยเตือน

ภัยต่างๆ 
-ป้ายเตือนภัยและปา้ย
จราจรพื้นที่อพยพ จ านวน 
5 จุด 
 

๕0,๐๐๐  บาท -เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-งานป้องกันฯ  
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(ทต.ปะทวิ) 

            

6 โครงการอบรมการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในครัวเรือน 

-ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลปะทิว จ านวน 50 
คน   

50,๐๐๐  บาท -อาคารป้องกัน
ฯ เทศบาล
ต าบลปะทิว 

-งานป้องกันฯ  
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(ทต.ปะทวิ) 

            

7 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลต่างๆ 

-จัดตั้งศูนยบ์ริการ
ประชาชนช่วงเทศบาล   

23,๐๐๐  บาท -ศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยว 

-งานป้องกันฯ  
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(ทต.ปะทวิ) 

            

8 โครงการป้องกันการ
ทุจริตภาครัฐและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
เทศบาลต าบลปะทิว 

-เยาวชน นักเรียน 
นักศึกษาและประชาชน
ทั่วไป 
-ตู้ ปณ. 15 

3,๐๐๐  บาท -เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(ทต.ปะทิว) 

            

 
 
 
 
 



-15- 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60 
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.๒๕60 พ.ศ.๒๕61 

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 โครงการจัดจ้าง

ปรับปรุงรถดับเพลิง 
จัดจ้างซ่อมแซมปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงสภาพ
รถดับเพลิงเป็นรถบรรทุกน้ า 
6,000  ลิตร 

600,๐๐๐  
บาท 

-อาคาร
ป้องกันฯ 
เทศบาลต าบล
ปะทิว 

งานป้องกันฯ 
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(ทต.ปะทิว) 

            

10 โครงการฝึกอบรม
อาสาป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน 

ฝึกอบรม อปพร. จ านวน 40 
คน 

200,๐๐๐  
บาท 

-อาคาร
ป้องกันฯ 
เทศบาลต าบล
ปะทิว 

-งานป้องกันฯ  
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(ทต.ปะทิว) 

            

11 โครงการให้ความรู้ด้าน
กฎหมายและข้อปฏิบัติ
เก่ียวกับความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง 

แม่ค้าที่จ าหนา่ยสนิค้าในพืน้ที่
ผ่อนผัน,ตลาดสด  รวมทั้ง
ประชาชนทั่วไป 
 

๒๐,๐๐๐ 
บาท 
 

-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

งานเทศกิจ  
ส านักปลัดฯ 
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แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60 
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.๒๕60 พ.ศ.๒๕61 

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 าบล 
ปะทิว 
จ านวน  ๑๐๐  คน 

50,๐๐๐  
บาท 

-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-งานป้องกันฯ  
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(ทต.ปะทิว) 

            

๒ โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่
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. ๒๕60 
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.๒๕60 พ.ศ.๒๕61 
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 
 

-จัดท ารายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปีของ
เทศบาลต าบลปะทิวให้
ประชาชนทราบในรูปแบบ
วารสาร  จ านวน  1,๐๐๐  
เล่ม 

70,๐๐๐  
บาท 

-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-งาน
ประชาสัมพันธ์ 
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(ทต.ปะทิว) 

            

6 โครงการปรับปรุง
เสียงตามสาย
เทศบาลต าบล 
ปะทิว 

-ปรับปรุงและติดตั้งชุดรับเสีง 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 
 

20,๐๐๐  
บาท 

-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-งาน
ประชาสัมพันธ์ 
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(ทต.ปะทิว) 

            

 
 
 
 



-๑8- 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60 
เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

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

ล าดับที่ 
โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอยีดของโครงการ/
กิจกรรม งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.๒560 พ.ศ.๒๕61 
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 

จัดการเรียนการสอนเก่ียวกับ
ประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียน  
เด็กเล็กของ  ศพด.บ้านบางสน  
จ านวน  83  คน 

5,000  
บาท 

-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กองการศึกษา 
(ทต.ปะทวิ) 

            

9 โครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมการเรียนรู้นอก
ห้องเรียนของเด็กเล็ก 

จัดกิจกรรมอบรมนอกสถานที่
ส าหรับเด็กเล็ก ศพด.บ้านบาง
สน  จ านวน  40  คน 

20,๐๐๐  
บาท 

-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กองการศึกษา 
(ทต.ปะทวิ) 
ศพด.บ้านบางสน 

            

10 โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

-ครูผู้ดูแลเด็ก  และบุคลากร
ทางการศึกษา  
-คณะกรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน  
จ านวน  6  คน 

1๐,๐๐๐ 
บาท 
 

-เทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กองการศึกษา 
(ทต.ปะทวิ) 
ศพด.บ้านบางสน 
 

            

11 โครงการส่งเสริม
พัฒนาการของเด็ก
เล็ก 
 

เด็กเล็กของ  ศพด.บ้านบางสน  
คิดเป็นร้อยละ  70 %  ของ
เด็กเล็กทั้งหมด 

31,๐๐๐  
บาท 

-ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
บางสน 

-กองการศึกษา 
-ศพด.บ้านบางสน
(ทต.ปะทวิ) 
 

            

 
 
 
 
 



-19- 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60 
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.๒๕60 พ.ศ.๒๕61 
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 โครงการส่งเสริม
คุณภาพผู้เรียนสู่
มาตรฐานการศึกษา 

-จัดกิจกรรมติวเข้ม  O-NET 
นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6  
จ านวน  180  คน 

40,๐๐๐  
บาท 

-ร.ร.ปะทิว
วิทยา 

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

            

13 โครงการกิจกรรม
เปิดบ้านคุณธรรม 

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลปะ
ทิว 

25,๐๐๐ 
บาท 

-ร.ร.อนุบาล
ปะทิว 

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

            

14 โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 

-นักเรียนทุกคนได้รับการ
ส่งเสริมและร้อยละ  50 มี
ความสามารถพิเศษ 
-นักเรียนมีผลการประเมินไม่
ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของระดับ  
สพป.ชพ.1 

15,๐๐๐ 
บาท 

-ร.ร.อนุบาล
ปะทิว 

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

            

15 โครงการประกัน
คุณภาพภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

-ก าหนดมาตรฐานการศึกษา 
-นิเทศภายใน  ก ากับติดตาม 
-ประเมินคุณภาพ 
-จัดท ารายงานคุณภาพ
การศึกษา  (SAR) 

2,๐๐๐ 
บาท 

-ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
บางสน 

-กองการศึกษา 
-ศพด.บ้านบางสน
(ทต.ปะทวิ) 
 

            

 
 
 



-20- 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60 
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.๒๕60 พ.ศ.๒๕61 
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 โครงการอบรมและ
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อส่งเสริม
ทักษะการเลี้ยงดู
เด็กปฐมวัย 

-จัดอบรมและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่
ผู้ปกครองและบุคลากร
ทางการศึกษา  จ านวน  83  
คน 

15,๐๐๐  
บาท 

-ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
บางสน 

-กองการศึกษา 
-ศพด.บ้านบางสน
(ทต.ปะทวิ) 
 

            

17 โครงการเข้าค่าย
คุณธรรม – 
จริยธรรมนักเรียน 

นักเรียนชั้น  ป.1-6  จ านวน  
460  คน  เข้าค่ายคุณธรรม 
– จริยธรรม 

30,๐๐๐ 
บาท 

-ร.ร.อนุบาล
ปะทิว 

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

            

18 โครงการจัดการเรียน
การสอนวิชาช่าง
ก่อสร้าง-งานปูน 

-จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนวิชาช่างก่อสร้างพ้ืนฐาน 
-ลงมือปฏิบัติงานช่าง
ก่อสร้างและงานปูน 

25,๐๐๐ 
ทต.ปะทิว 

-กศน.อ าเภอ
ปะทิว 

-ส านักปลัดฯ 
 (ทต.ปะทิว)   
-กศน.อ าเภอปะทิว 

            

 
 
 
 
 
 
 
 



-21- 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60 
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.๒๕60 พ.ศ.๒561 
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  จ านวน  40  
คน 
 

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  จ านวน  150  
คน 
 

4๐,๐๐๐  
บาท 

-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-งานวิเคราะห์ฯ 
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(ทต.ปะทิว) 
  

            

 
 
 



-22- 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60 
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.๒๕60 พ.ศ.๒๕๕1 
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 โครงการป้องกันโรค
พิษสุนัขบา้และ
ควบคุมการเพิ่ม
ปริมาณของสุนัขและ
แมว 

-ฉีดวัคซีนโรคพิษสนุัขบ้า 
-.ให้ยาคุมก าเนิดในสุนัข 
-ท าหมันให้สุนัขและแมว 

8๐,๐๐๐  บาท -เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

กองสาธารณสุข 
(ทต.ปะทวิ) 
 

            

๕ โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพผูน้ า
ชุมชน 

คณะกรรมการชุมชน  คณะ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภาพนักงาน
ในเทศบาลต าบลปะทิว  จ านวน  
100  คน 

100,๐๐๐  
บาท 

-เทศบาลต าบล
ปะทิว 

-งานพฒันาชุมชน 
ส านักปลัดเทศบาล 
(ทต.ปะทวิ) 

            

6 โครงการฝึกอบรม
อาชีพให้กลุ่มสตรีและ
ผู้น าชุมชน เพื่อการ
พึ่งพาตนเอง 

ฝึกอบรมอาชีพให้กลุ่มสตรีและ
ผู้น าชุมชนในเขตเทศบาล
ต าบลปะทิว  จ านวน  30  คน 
 

80,๐๐๐  
บาท 

-เทศบาลต าบล
ปะทิว 

-งานพฒันาชุมชน 
ส านักปลัดเทศบาล 
(ทต.ปะทวิ) 

            

 
 
 
 
 
 
 



-23- 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60 
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.๒๕60 พ.ศ.๒๕61 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โครงการเชิดชูรู้ค่า
ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาล 

-ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล  
จ านวน 100  คน 

10๐,๐๐๐  
บาท 

-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-งานพฒันาชุมชน 
ส านักปลัดเทศบาล 
(ทต.ปะทวิ) 

            

8 โครงการสายใยแห่งรัก 
 

-กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 
-กิจกรรมพาน้องเข้าวัดเด็กเล็ก  
ศพด.บ้านบางสน  จ านวน  
83  คน 

 5,0๐๐ 
บาท 
 

-ศพด.บ้านบาง
สน(ทต.ปะทิว) 

-กองการศึกษา 
-ศพด.บ้านบางสน
(ทต.ปะทวิ) 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-24- 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60 
เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
  แนวทางการพัฒนา  ๑.๕  เมืองสิ่งแวดล้อมดี : เป็นเมืองท่ีมีการวางแผน การบริหารจัดการ  โครงสร้างพ้ืนฐานให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ร่วมกันลดมลภาวะ  

                        มีสถานที่พักผ่อนและมีพื้นที่สีเขียวอย่างเพียงพอ 
 

ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕60 พ.ศ.๒๕61 

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 ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ เช่น 
-รถดับเพลิง 
-รถบรรทุกน้ า 
-รถบรรทุกขยะ 
ฯลฯ 

50๐,๐๐๐  
บาท 

-เทศบาล
ต าบลปะทิว 

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

            

๒ โครงการต่อเติมอาคาร
เอนกประสงค์ 

-กั้นห้อง จ านวน 1 ห้อง ใน
การจัดกิจกรรมต่างๆ ของ
กองสาธารณสุข 

60,๐๐๐  
บาท 

-เทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กองสาธารณสุข 
 (ทต.ปะทิว) 
 

            

๓ โครงการขุดลอกท่อ
และรางระบายน้ าใน
เขตเทศบาล 

-ลอกท่อระบายน้ าในเขต
เทศบาล ฯ 
   

99,000 
บาท 

-เขต
เทศบาล  
ต าบลปะทิว 

-กองสาธารณสุข 
 (ทต.ปะทิว) 

            

4 โครงการปรับปรุง
ห้องน้ า-หอ้งส้วม 
ภายในตลาดสด
เทศบาลต าบลปะทิว 

-ปรับปรุงห้องน้ า-ห้องส้วม  
ภายในตลาดสดเทศบาล
ต าบลปะทิว  จ านวน  3  
ห้อง 

100,๐๐๐  
บาท 

-เทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กองสาธารณสุข 
 (ทต.ปะทิว) 
 

            

 
 



-25- 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕60 
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.๒๕60 พ.ศ.๒๕61 
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 โครงการผู้ช าระ
ภาษีดีเด่น 

- จดัท าประกาศเกียรติคุณ
ดีเด่น 
- จัดหาของที่ระลึกให้กับผู้
ช าระภาษี  

๕๐,๐๐๐  
บาท 

-เขต
เทศบาล
ต าบลปะทิว 

-งานแผนที่ภาษี 
กองคลัง 
(ทต.ปะทิว) 

            

6 โครงการปรับปรุง
แผนที่ภาษี 
 

-ปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินให้เป็น
ปัจจุบัน 

๕๐,๐๐๐  
บาท 

-เขต
เทศบาล
ต าบลปะทิว 

-งานแผนที่ภาษี 
กองคลัง 
(ทต.ปะทิว) 

            

7 โครงการปรับปรุง
หลังคาตลาดสด 

-เปลี่ยนหลังคาตลาดสด
เทศบาลฯ จากหลังคา
กระเบื้องเป็นแผ่นเมทัลชีท 
 

70๐,๐๐๐  
บาท 

-ตลาด
เทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กองสาธารณสุข 
 (ทต.ปะทิว) 

            

8 โครงการก่อสร้าง
ห้องเก็บของ 

ก่อสร้างห้องเก็บของ จ านวน 
1 หลัง 

10๐,๐๐๐  
บาท 

-ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
บางสน 

-กองการศึกษา 
-ศพด.บ้านบางสน
(ทต.ปะทิว) 

            

 
 
 
 



-26- 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕60 
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.๒๕60 พ.ศ.๒๕61 
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
รถบรรทุกน้ า 

จัดซื้อรถบรรทุกน้ า (ดีเซล) ขนาด 
6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสบู
ไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี แบบ
บรรทุกน้ า จนุ้ าได้ไมน่้อยกว่า 
6,000 ลิตร น้ าหนักของรถรวม
น้ าหนักบรรทุกไม่ต่ าหว่า 
12,000 กิโลกรัม เป็นราคา
พร้อมปั๊มและอุปกรณ์  จ านวน 1 
คัน 

2,119,000 
ทต.ปะทิว 

-เทศบาล
ต าบลปะทิว 

-งานป้องกันฯ 
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-27- 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕60 
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.๒๕60 พ.ศ.๒๕61 
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 โครงการจัดซื้อ
วัสดุ-ครุภัณฑ์  

1. จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 
จ านวน  1  ชุด   
2. จัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบ
พกพา (โน๊ตบุ๊ค) จ านวน 1 
เครื่อง 
3. จัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์ 
แบบจอ LED COLOR P10 
ขนาดกว้างไม่น้อยกวา่ 1.90 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2.88 
เมตร  สูงไม่น้อยกว่า  3.00 
เมตร  จ านวน  1  ชุด 
4. จัดซื้อเคร่ืองท าลายเอกสาร  
จ านวน  1  ชุด 
 

29,0๐๐  
บาท 
21,0๐๐  
บาท 
 
600,000  
บาท 
 
 
 
 
20,000  
บาท 

-เทศบาล
ต าบลปะทิว 
-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 
 
 
 
 
 
 

-งานการเงนิ กอง
คลัง 
-งานการเงนิ กอง
คลัง 
 
-งานจัดเก็บฯ  กอง
คลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

           



-28- 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕60 
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.๒๕60 พ.ศ.๒๕61 
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  27) 

5. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED สี จ านวน 1 เครื่อง 
6.จัดซื้อชุดผจญเพลิง จ านวน ๔ 
ชุด   
7. จัดซื้อชุดดับเพลิง เครื่องช่วย
หายใจ SCBA จ านวน 1 ชุด 
8. จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ 
VHF/FM ชนิดมือถือ ขนาด  
5 วัตต์ จ านวน 8 เครื่อง 
9. จัดซื้อเคร่ืองรับส่งวิทยุ ระบบ 
VHF/FM ชนิดประจ าที่  
ขนาด 10 วัตต์  
จ านวน 1 เครื่อง 
10. จัดซื้อล าโพงฮอร์นส าหรับ
ตดิตั้งบนรถจ านวน  2  ชุด 

17,0๐๐  
บาท 
 
200,000 
บาท 
150,000  
บาท 
96,000  
บาท 
 
28,000  
บาท 
 
 
8,000 บาท   

-เทศบาล
ต าบลปะทิว 

-งานการเงิน  
กองคลัง 
 
-งานป้องกันฯ 
ส านักปลัดฯ 
 
 

            

 
 
 



-29- 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕60 
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.๒๕60 พ.ศ.๒๕61 
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  
28) 

11. จัดซื้ออุปกรณ์กล้องถ่ายรูป
ดิจิตอล (กล้องดิจิตอล+เลนส์+แฟลช) 
จ านวน  1  ชุด 
12. จัดซื้อไมโครโฟนชนิดไรส้าย  
จ านวน 1 ชุด 
13. จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก  
จ านวน 1 ใบ 
14.จัดซื้อเครื่องรับ-ส่งเสียงตามสายใน
เขตเทศบาลต าบลปะทิว  จ านวน  2  
จุด   

40,0๐๐  
บาท 
 
5,000 บาท 
 
5,000  บาท 
 
90,000 
บาท 
 
 

-เทศบาล
ต าบลปะทิว 
-เขตเทศบาล 

-งาน
ประชาสัมพนัธ์
ส านักปลัดฯ 
 
 
 
 
 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-30- 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕60 
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.๒๕60 พ.ศ.๒๕61 

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  
29) 

15. จัดซื้อวัสดุ สื่อการเรียนการ
สอนเด็กเล็ก 
16. จัดซื้อโต๊ะนักเรียนพร้อม
เก้าอ้ี 
17. จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน 
จ านวน  1 เคร่ือง 
18. จัดซื้อเคร่ืองเล่นกลางแจ้ง  
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาง
สน  จ านวน  1  ชุด 
19. จัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน  
จ านวน  7  ตัว  แบบพนักพิงต่ า 
มีที่ท้าวแขน  ปรับสงูต่ าได้  และ
จัดซื้อเก้าอ้ีผู้บริหาร  จ านวน            
1  ตัว 

50,0๐๐  บาท 
 
10,000 บาท 
 
75,000  บาท 
 
100,000 บาท 
 
 
10,900 บาท 
 

-เทศบาล
ต าบลปะทิว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-กองการศึกษา 
-ศพด.บ้านบางสน 
 
 
-กองสาธารณะสุขฯ 
 
-กองการศึกษา 
-ศพด.บ้านบางสน 
 
-ส านักปลัด 
-กองช่าง 

            

 
 
 
 
 
 



-31- 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕60 
เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
  แนวทางการพัฒนา  ๑.๕  เมืองสิ่งแวดล้อมดี : เป็นเมืองท่ีมีการวางแผน การบริหารจัดการ  โครงสร้างพื้นฐานให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ร่วมกันลดมลภาวะ  

                       มีสถานที่พักผ่อนและมีพื้นที่สีเขียวอย่างเพียงพอ 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ / 
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕60 พ.ศ.๒๕61 

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  
30) 

20. จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ
ส าหรับกล้องวงจรปดิ  ขนาด  
800 VA จ านวน 7 เครื่อง และ
ขนาด 1 KVA จ านวน 1 เครื่อง 
21. จัดซื้อโต๊ะ  ขนาด 120x60 
x50 ซม.โดยผลิตจากเหล็กพ่นสี
ขาวหน้าโตะ๊ปิดด้วยโฟเมก้า 
จ านวน 13 ตัว  พร้อมเก้าอ้ี 
ขนาด 25x28 x54 โครงเก้าอ้ี 
ผลิตจากเหล็กพ่นสีขาวปดิด้วยโฟ
เมก้า จ านวน 78 ตัว 
22. จัดซื้อเครื่องประมวลผล
กลาง  จ านวน  1  ชุด 
23. จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร ์ 
จ านวน  1  ชุด 
24. จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (30 
หน้า/นาที  จ านวน  1  ชุด 

27,8๐๐  บาท 
 
 
 
50,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
10,000 บาท 
 
23,000 บาท 
 
7,300 บาท 
 

-เทศบาล
ต าบลปะทิว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-กองช่าง 
 
 
 
-กองการศึกษา 
-ศพด.บ้านบางสน 
 
 
 
 
 
-กองการศึกษา 
-ศพด.บ้านบางสน 
 
 
-ส านักปลัด 

            

 
 



-32- 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒560 
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.๒๕60 พ.ศ.๒๕61 

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  
31) 

25. จัดซื้อเครื่องออกก าลังกาย
กลางแจ้ง  จ านวน 5 ชุด  (ติดตัง้
บริเวณหน้าสาธารณะ) 
26. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  
จ านวน  1  ชุด 
27. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด  LFD  ขาวด า  (30  
หน้า/นาที)  จ านวน  1  ชดุ 
28. จัดซื้อพัดลมเพดาน  จ านวน  
1  ตัว 
29. จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก  ชนิดมี
พนักพิง  จ านวน  100  ตัว 
30. จัดซื้อเก้าอี้เด็ก  เก้าอ้ีเสริม
เด็ก  รวมโต๊ะทานขา้ว  จ านวน  
8  ตัว 

150,0๐๐  บาท 
 
 
23,000 บาท 
 
7,300 บาท 
 
 
2,000 บาท 
 
26,000 บาท 
 
12,000  บาท 

-เทศบาล
ต าบลปะทิว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-กองช่าง 
 
 
-กองช่าง 
 
-กองช่าง 
 
 
-กองสาธารณะสุขฯ 
 
-ส านักปลัด 
 
-กองสาธารณะสุขฯ 

            

 
 
 
 
 



 
-33- 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕60 
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.๒๕60 พ.ศ.๒๕61 

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  
32) 

31. จัดซื้อป้ายสามเหลี่ยมหยุด
ตรวจ  แบบโปร่ง  จ านวน  4  
ป้าย 
32. จัดซื้อแผงกั้นจราจร  แบบมี
ตะขอเก่ียวสีขาว  แดง  จ านวน  
12  แผง 
33. จัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์หน้า
พลาสติก  ขาเหล็ก  ขนาด  
75x180  ซม.  จ านวน  20  
ตัว 

60,0๐๐  บาท 
 
 
24,000 บาท 
 
 
50,000 บาท 
 
 
 

-เทศบาล
ต าบลปะทิว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-งานป้องกันฯ 
-ส านักปลัด 
 
-งานป้องกันฯ 
-ส านักปลัด 
 
-งานพสัดุ  กองคลัง 

            

 
 
 
 
 
 
 
 



 
-34- 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕60 
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.๒๕60 พ.ศ.๒๕61 

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

สาธารณะ 
 

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

สายเทศบาล 2 (หลังศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาง
สน) 

 

350,000 
บาท 

-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กองช่าง 
(ทต.ปะทวิ) 

            

12 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนเทศบาล 8 – 
ถนนเทศบาล 10 

ก่อสร้างถนน คสล.  ขนาดกวา้ง 
๕.๐๐ เมตร   
ยาว 193 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นผิวจราจร คสล.
ไม่น้อยกว่า 965 ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนที่ก าหนด) 

727,100 
บาท 

-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กองช่าง 
 (ทต.ปะทวิ) 

            

 
 
 
 



-35- 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕60 
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.๒๕60 พ.ศ.๒๕61 
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 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กถนนสาย
เทศบาล 10 

รางระบายน้ า คสล.รูปตวัยู  
ขนาดกว้าง 0.5๐ เมตร ลึก 
0.50 เมตร ยาว 215.00 
เมตร (ตามแบบที่ก าหนด) 

100  เมตร 
315,000 
บาท 

-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กองช่าง 
 (ทต.ปะทวิ) 

            

14 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.รูปตัว
ยู ถนนสายเทศบาล  
2 

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

180 เมตร
567,๐๐๐ 

    บาท 

-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กองช่าง 
(ทต.ปะทวิ) 

            

15 ติดตั้งกล้องวงจรปิด  
CCTV 

ติดตั้งกล้องวงจรปิด  ตามจุด
เสี่ยงในและนอกเขตเทศบาล
ต าบลปะทิว  จ านวน  13  
ตัว 

350,๐๐๐ 
    บาท 

-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กองช่าง 
(ทต.ปะทวิ) 

            

 
 
 
 
 
 
 
 



-36- 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕60 
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.๒๕60 พ.ศ.๒๕61 

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 โครงการสร้างราง

ระบายน้ า  คสล.รูปตัวยู
ถนนสายเทศบาล  13  
(บริเวณบ้านยายลิด) 

ขนาดกว้าง  0.50  เมตร  ลึก
ไม่น้อยกว่า  0.50  เมตร  ยาว  
100   เมตร  (ตามแบบที่
ก าหนด) 

319,200  
บาท 
 
 

-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กองช่าง 
(ทต.ปะทวิ) 

            

17 โครงการปรับปรุง
เครื่องหมายจราจรบน
ผิวทาง 

ตีเส้นจราจรบนผิวทางถนนสาย
ต่างๆ  แทนของเดิมที่ช ารุดและ
เลือนลาง (ตามแบบที่ก าหนด) 

250,000  
บาท 

-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กองช่าง 
(ทต.ปะทวิ) 

            

18 โครงการปรับปรุงไหล่
ทางถนนสายปะทิว-ทา่
แซะ (หน้าไปรษณีย์-
ห้วยอ้ายแพะ) 

เสริมผิวไหล่ทางด้วยแอสฟัลต์    
ติกคอนกรีตขนาดหนา  0.05  
เมตร  มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
1,600  ตารางเมตร  (ตาม
แบบที่ก าหนด) 

397,800  
บาท 

-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กองช่าง 
(ทต.ปะทวิ) 

            

19 โครงการก่อสร้างโรง
จอดรถบริเวณหน้า
อาคารป้องกันและ
บรรเทาสาธารณะภัย 

ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก  
ขนาดกว้าง  5.50  เมตร  ยาว  
16.80  เมตร  (ตามแบบ
แปลนที่ก าหนด) 

120,000  
บาท 

-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กองช่าง 
(ทต.ปะทวิ) 
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แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕60 
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.๒๕60 พ.ศ.๒๕61 

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 โครงการซ่อมแซมฝา

ปิดบ่อพักน้ าและราง
ระบายน้ า  คสล. 

ฝาบิดบ่อพักน้ าแลฝาปิดบ่อ
พักน้ าและรางระบายน้ า  
คสล. ภายในเขตเทศบาลที่
ช ารุด (ตามแบบที่ก าหนด) 

50,000 
บาท 

-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กองช่าง 
(ทต.ปะทิว) 

            

21 โครงการปรับปรุงถนน
สายวัดเขาเจดีย์-ถนน
สายเทศบาล 2 (ต่อ
จากปี 2558) 

ก่อสร้างผิวจราจร  คสล.ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 130 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 
650 ตารางเมตร (ตามแบบที่
ก าหนด) 

489,8๐๐ 
  บาท 

-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กองช่าง 
(ทต.ปะทิว) 

            

22 โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เอนกประสงค์บริเวณ
สวนสาธารณะหลัง
สถานีรถไฟปะทิว 

ขนาดกว้าง  23.00  เมตร  
ยาว  42.00  เมตร  (ตาม
แบบที่ก าหนด) 

405,2๐๐ 
  บาท 

 

-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กองช่าง 
(ทต.ปะทิว) 
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แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕60 
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.๒๕60 พ.ศ.๒๕61 

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 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ า  คสล.รูปตัวยู  
ถนนสายบา้นทองหลาง-
บ้านบางจาก 

-ขนาดกว้าง 050 เมตร  ลึกไม่
น้อยกว่า 0.50 เมตร ยาวรวม 
350 เมตร (ตามแบบที่ก าหนด) 
-สามแยกตลาดใน-หนา้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ ยาว 128.00 
เมตร 
-หน้าศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ-
สะพานเหล็กไฟ ยาว 222.00 
เมตร 

128  เมตร 
406,800 

   บาท 
 

-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กองช่าง             

24 โครงการก่อสร้างที่พัก
ผู้โดยสารบริเวณหน้า
โรงเรียนปะทวิวิทยา 

ขนาดกว้าง  1.80 เมตร  ยาว 
6.00 เมตร (ตามแบบที่
ก าหนด) 

70,000 
   บาท 

 

-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กองช่าง             
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แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕60 
เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
  แนวทางการพัฒนา  ๑.๕  เมืองสิ่งแวดล้อมดี : เป็นเมืองท่ีมีการวางแผน การบริหารจัดการ  โครงสร้างพื้นฐานให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ร่วมกันลดมลภาวะ  

                       มีสถานที่พักผ่อนและมีพื้นที่สีเขียวอย่างเพียงพอ 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕60 พ.ศ.๒๕61 

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 โครงการจ้างเหมาบริการ

ท าความสะอาด 
-จ้างเหมาท าความสะอาด
อาคารส านักงานเทศบาล  และ
อาคารป้องกัน เป็นเงนิ  
108,000  บาท 
-จ้างเหมาท าความสะอาดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสนเป็น
เงิน  108,000  บาท 
-จ้างเหมาท าความสะอาดตลาด  
เป็นเงิน  108,000  บาท ฯลฯ 

324,000 
   บาท 

 

-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-ส านักปลัดฯ 
-กองการศึกษา 
-กอง
สาธารณสุขฯ 

            

26 โครงการจ้างเหมาบริการ
ดูแลสวนสาธารณะ 

-จ้างเหมาบริการดูแล
สวนสาธารณะ  ได้แก่  สวน
สุขภาพ  หน้าสถานีรถไฟ  
สนามบริเวณส านักงาน  สวน
บริเวณศูนย์บริการประชาชน  
และนักท่องเที่ยว  
สวนสาธารณะหลังสถานีรถไฟ  
จ านวน  4  แห่ง  เป็นเงิน  
200,000  บาท 

200,000 
   บาท 

 

-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กองช่าง             

 
 



-40- 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕60 
เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
  แนวทางการพัฒนา  ๑.๕  เมืองสิ่งแวดล้อมดี : เป็นเมืองท่ีมีการวางแผน การบริหารจัดการ  โครงสร้างพ้ืนฐานให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ร่วมกันลดมลภาวะ  

                       มีสถานที่พักผอ่นและมีพื้นที่สีเขียวอย่างเพียงพอ 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕60 พ.ศ.๒๕61 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
27 โครงการท้องถิ่นไทย  รวม

ใจภักดิ์รักพื้นที่สีเขียว 
ปรับปรุงบริเวณที่รกร้าง  ที่
สาธารณะ 

10,000 
   บาท 

 

-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กองสาธารณะ
สุข 

            

28 โครงการติดตั้งกล้องวงจร
ปิดภายในศนูย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านบางสน 

-ติดตั้งกล้องวงจรปิด  จ านวน  
6  จุด 

30,000 
   บาท 

 

-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กองช่าง             

29 โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
บางสน 

-เปลี่ยนหลังคาทางเดิน 
-ก่อสร้างหลังคาทางเดิน 
-ก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล. 
-รื้อถอนอาคาร 
-ปรับพื้นที่พร้อมปลูกผา้ 
-ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์  
ขนาด  10x20  เมตร  (ตาม
แบบที่ก าหนด) 

950,000 
   บาท 

 

-ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

-กองการศึกษา             
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แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕60 
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.๒๕60 พ.ศ.๒๕61 

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

ส านักงานและอาคาร
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

-ทาสีภายนอกอาคาร 
-ซ่อมแซมฝ้าเพดาน 
-เปลี่ยนผนังห้องน้ า 
-ซ่อมแซมหลังคา  (ตาม
รายละเอียดที่ก าหนด) 

400,000 
   บาท 

 

-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-ส านักปลัดฯ             

31 โครงการติดตั้งซุ้มเฉลิม
พระเกียรติแบบส าเร็จรูป
บรเิวณหน้าส านักงานหนา้  
ศพด.บ้านบางสน และ
บริเวณสี่แยกเจริญรัฐ 

ติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ  
จ านวน  3  ซุ้ม 

300,000 
   บาท 

 

-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-ส านักปลัดฯ             

32 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมโต๊ะ
เอนกประสงค์ (โตะ๊รดน้ า
ผู้สูงอายุ) 

ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นผิวหน้า
โต๊ะ  จ านวน  10  ตัว 

20,000 
   บาท 

 

-ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

-กองการศึกษา             

 
 
 
 
 



-42- 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60 
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.๒๕60 พ.ศ.๒๕61 

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 

จัดทีมแข่งขันกีฬาทั้ง 4 
ชุมชน 
 

3๐,๐๐๐  บาท -เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-งานพัฒนา
ชุมชน  
ส านักปลัดฯ 
 

            

 
 



-43- 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60 
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.๒๕60 พ.ศ.๒๕61 

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 โครงการฝึกอบรมการ

ท าขนมไทย 
เยาวชน  นักเรียนโรงเรียนปะ
ทิววิทยา  อายุระหว่าง  12-15  
ปี  จ านวน  30  คน 

  10,0๐๐ 
  บาท 

-เขต
เทศบาล
ต าบลปะทิว 

-งานพัฒนา
ชุมชน 
-ส านักปลัดฯ 
(ทต.ปะทิว) 

            

๖ โครงการเด็กปฐมวัยใส่
ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น 

-กิจกรรมจักสาน 
-กิจกรรมดนตรีไทย 
-กิจกรรมท าขนมไทยเด็กเล็ก  
ศพด.บ้านบางสน  จ านวน  83  
คน 

4,5๐๐  บาท -ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

-กองการศึกษา             

7 โครงการจัดงานตัก
บาตรเทโว  
(วันออกพรรษา) 

ประชาชนในเขตเทศบาล
และบริเวณใกล้เคียง
ประมาณ  300  คน 

๒๐,๐๐๐  
บาท 

-วัดเขาเจดีย์ -กอง
การศึกษา 
(ทต.ปะทิว) 

            

8 โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ 

เด็กและผู้ปกครองในอ าเภอ
ปะทิวและใกล้เคียง  
ประมาณ  1,000  คน 

100,๐๐๐  
บาท 

-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กอง
การศึกษา 
 (ทต.ปะทิว) 

            

 
 
 
 



-44- 

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 โครงการจัดงาน
ประเพณีวัน
เข้าพรรษาและวัน
ส าคัญอ่ืนๆ 

จัดงานวันเข้าพรรษา  และวนั
ส าคัญอ่ืนๆ (ประชาชนทั่วไป  
จ านวน  300  คน) 

25,๐๐๐ 
บาท 

-เขต
เทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กอง
การศึกษา 
 (ทต.ปะทิว) 

            

๑0 โครงการแข่งขันกีฬา
ของนักเรียนเยาวชน
หรือประชาชน 

นักเรียน เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป  จ านวน  
200  คน 
 

7๐,๐๐๐  บาท -เขต
เทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กอง
การศึกษา 
(ทต.ปะทิว) 

            

๑1 โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ 

-นักเรียน  เยาวชน  และ
ประชาชนทั่วไป 
 

150,000   
บาท 

เทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กอง
การศึกษา 
(ทต.ปะทิว) 

            

๑2 โครงการจัดงานวัน
ลอยกระทง 

-จัดงานวันลอยกระทง 
  

15๐,๐๐๐  
บาท 

-เขต
เทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กอง
การศึกษา 
(ทต.ปะทิว) 

            

 
 
 
 
 



-45- 

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. 

13 โครงการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทิดไทองค์
ราชัน 

จัดกิจกรรมในวันพ่อและ
กิจกรรมวันแม่ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน 
(เด็กเล็ก ศพด.บ้านบางสน  
จ านวน  83  คน) 
 

1๐,๐๐๐  
บาท 

-ศพด.บ้าน
บางสน 

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

            

14 โครงการพัฒนา
ศักยภาพกีฬา
ฟุตบอลโรงเรียนปะ
ทิววิทยา  อ าเภอปะ
ทิว  จังหวัดชุมพร 

ฝึกทักษะนักเรียน ภายใน
โรงเรียนปะทิววิทยา จ านวน 
40 คน 
 

30,000   
บาท 

ร.ร.ปะทิว
วิทยา 

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

            

 
 
 
 
 
 
 
 



-46- 

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 โครงการลานดนตรีและ

ศิลปะ 
-จัดลานแสดง
ความสามารถด้าน
ดนตรีและศิลปะใน
สวนสาธารณะ เดือน
ละ 1 ครั้ง 

5๐,000  
บาท 

-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กอง
การศึกษา 
(ทต.ปะทิว) 

            

๑6 โครงการท าบุญวันขึ้นปี
ใหม่ 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลปะ
ทิว และพ้ืนที่
ใกล้เคียง 

  2,5๐๐ 
  บาท 

 

-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

กองการศึกษา             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-47- 

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) 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-48- 

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) 
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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 เด็กเล็ก 
ศพด.บ้านบางสน  
จ านวน  83  คน 
 

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 

            

 
 
 
 

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


