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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 าแผนพัฒนาสี่ปี  
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. ๒๕62  
ขึ้นเพ่ือใช้เป็นคู่มือในการด าเนินงานโครงการงาน  กิจกรรมต่าง ๆ  ที่เทศบาลต าบลปะทิว  ได้ตั้งงบประมาณไว้  
ซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการแผนงาน  โครงการต่าง ๆ  สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ได้ประโยชน์สูงสุด  และสามารถสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างแท้จริง  และยั่งยืนต่อไป 

 
 

 
 

 ส านักงานเทศบาลต าบลปะทิว 
 ตุลาคม  ๒๕61 
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สารบัญ 

 
                    หน้า 
ค าน า                                        ก 
สารบัญ                                        ข 

ส่วนที ่ ๑  บทน า          
๑.๑  บทน า                                          ๑ 
๑.๒  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62      ๑ 
๑.๓  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62                         ๑ 
๑.๔  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62                ๒ 

ส่วนที ่ ๒  บัญชีโครงการ/กิจกรรม         
๒.๑  บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62  ๓ 
๒.๒  บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62    ๖ 
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ส่วนที่ ๑ 
บทน า 

 



1.  บทน า 

 แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมาย  เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา  และ
กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ซึ่งจะท าให้
แนวทางการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นๆ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน
มากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการท างานต่างๆ  มีการจ าแนกรายละเอียดซึ่งจะท าให้การติดตาม
ประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น  โดยแผนการด าเนินงานมีลักษณะดังนี้ 
 1.  เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา  และมีลักษณะเป็นแผนด าเนินการที่ระบุปฏิบัติ 
 2.  เป็นแผนที่แสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียด  กิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจน
และแสดงถึงการด าเนินงานจริงในปีงบประมาณนั้น 
 3.  เป็นแผนที่จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว 
 4.  เป็นแผนที่รวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
 แผนการด าเนินการเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อควบคุม
การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงาน
และประเมินผลเมื่อสิ้นปี  มีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  โดยสามารถแยกได้ดังนี้ 

 1. เพื่อให้ทราบโครงการ/กิจกรรม  ที่จะด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้นๆ 

 2.  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน  ประสานงาน  และติดตามประเมินผลการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นๆ 

 3.  เพ่ือส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลกับประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
  4. เพื่อพัฒนายกระดับขีดความสามารถ เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานท้องถิ่นใน
การตอบสนองความต้องการของประชาชน 

๓.  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ขั้นตอนที่ ๑  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่
จะมีการด าเนินการจริงในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นเอง และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอ่ืนจะเข้ามาด าเนินในพ้ืนที่โดยข้อมูลดังกล่าวอาจ
ตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพ้ืนที่  และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการการพัฒนาจังหวัด/อ าเภอ                        
แบบบูรณาการ  
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ขั้นตอนที่ ๒  การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน   

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนการด าเนินงานโดย
พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลแล้วเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นพิจารณา โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน 2 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 บทน า 
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 ขั้นตอนที่ ๓  การประกาศแผนการด าเนินงาน   
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น น าร่างแผนการด าเนินงานเสนอ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการด าเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการ
ด าเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  

๔.  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
  แผนการด าเนินงานแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน/โครงการ พัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการ
จริงของปีงบประมาณ จึงเป็นประโยชน์และมีความส าคัญต่อองค์กรในภาพรวม เพราะแผนการด าเนินงานเกิด
จากการวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาที่มีอยู่จริง และแนวทางแก้ไขปัญหา ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าแผนการด าเนินงานมีประโยชน์ต่อองค์กร ดังนี้ 
  ๑. สามารถน าแผนงาน/โครงการไปปฏิบัติได้จริง เป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับแผนพัฒนา
ในระดับต่างๆ ของเทศบาล   
  ๒. การแบ่งงานความรับผิดชอบมีความชัดเจน เกิดความคล่องตัว ลดความซ้ าซ้อนในการ
ท างาน 
  ๓. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลกับประชาชนในการร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
  4 .สามารถจัดล าดับความส าคัญของแผนงาน/โครงการ ในตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้ตามความต้องการและครอบคลุมทุกพื้นที่ 
  5. เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยให้การบริหารจัดการพัฒนาเทศบาลได้บรรลุวัตถุประสงค์                   
และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
  6. เกิดการประสานบูรณาการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน  
  7. เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเมื่อสิ้นปี
มีความสะดวกยิ่งข้ึน 
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ส่วนที่ ๒ 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
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บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62 
เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา 
 

จ านวน
โครงการ 

ที่
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของ 

โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบ 
ประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วย 
ด าเนินการ 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
๑.1 เมืองสุขภาพ : เป็นเมืองที่ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ได้รับ
บริการสาธารณะอย่างสะดวก เพียงพอ 
1.๒ เมืองมั่นคงและปลอดภัย : เป็นเมืองที่มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ปลอดจากคดีอาชญากรรม ยาเสพติด การบุกรุกตัด
ไม้ท 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 การบริหาร
จัดการ  โครงสร้างพื้นฐานให้ตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชน ร่วมกันลดมลภาวะ  มีสถานที่พักผ่อนและมีพ้ืนที่สีเขียว
อย่างเพียงพอ 
1.๖ เมืองพ้ืนที่สร้างสรรค์ : เป็นเมืองที่มีท่ีมีจิตวิญญาณ มีพ้ืนที่
ส าหรับเด็กและเยาวชนในการท ากิจกรรม รวมทั้งประชาชนให้มี
ความภาคภูมิใจ ช่วยกันบ ารุงรักษาประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ 
ประเพณี วัฒนธรรม และกีฬา 
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10.00 

 
 

20.00 
 
 

16.00 
 
 

8.00 
 
 
 

32.00 
 

 
859,150 

 
183,000 

 
 

2,635,000 
 
 

295,000 
 
 

566,000 
 
 
 

718,500 

 
16.35 

 
3.48 

 
 

50.13 
 
 

5.61 
 
 

10.76 
 
 
 

13.67 

 
-ทต.ปะทิว(กองการศึกษา,กองสาธารณสุขฯ)ว,รร.อนุ
บาลปะทวิฯ อสม.ชุมชนทั้ง ๔ ชมุชนในเขต ทต.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 50 100 5,256,650 100 - 



 - ๔ - 

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62 

เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 
 

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา 
 

จ านวน
โครงการ 

ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของ 

โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบ 
ประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วย 
ด าเนินการ 

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

 
- 
- 
- 
- 
 
- 

 
- 
- 
- 
- 
 
- 

 
- 
- 
- 
- 
 
- 

 
- 
- 
- 
- 
 
- 

 
 
 
 
- 
 

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

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

รวม - - - - - 
 
 
 
 



- ๕ - 

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62 

เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 
 

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา 
 

จ านวน
โครงการ 

ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของ 

โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบ 
ประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วย 
ด าเนินการ 

๔. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมวิถีพอเพียง 
๑. ส่งเสริมวิถีชุมชนที่ใกล้ชิดศาสนาและรักษาไว้ซึ่งประเพณี
ท้องถิ่น 
๒. ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ชีวติอย่างพอเพียง 
 

 
- 
  
- 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
 

 
- 
 
- 

 
- 

 
- 

รวม - - - - - 
รวมทั้งสิ้น 50 100 5,256,650 100 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๖ - 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ   พ.ศ. ๒๕62 
เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
  แนวทางการพัฒนา   ๑.๑  เมืองสุขภาพ : เป็นเมืองที่ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ได้รับบริการสาธารณะอย่างสะดวก เพียงพอ 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.๒๕62 
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
ความรู้เก่ียวกับ
กฎหมายคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

อบรมให้ความรู้กับประชาชน 
ผู้ประกอบการภายในเขตเทศบาล 

35,0๐๐ บาท -ภายในเขต
เทศบาลต าบล
ปะทิว 

-กอง
สาธารณสุขฯ 
 (ทต.ปะทวิ) 

            

๒ โครงการรณรงค์
ป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

-เพื่อลดปริมาณสัตวน์ าโรค 
-เพื่อลดอัตราการป่วยและการ
เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก 
-เพื่อป้องกันและควบคุมแหล่ง
เพาะพันธุ์ยงุลาย 

50,00๐ บาท -ภายในเขต
เทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กอง
สาธารณสุขฯ 
 (ทต.ปะทวิ) 

            

๓ โครงการสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประกอบอาหาร
กลางวันส าหรับเด็กเล็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็บา้นบางสน จ านวน  
76 คนๆละ 20/วัน จ านวน ๒45 
วัน ตั้งไว้ 372,400 บาท บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา ตั้งไว้ 40,000 บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อการเรียนการ
สอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเลน่
พัฒนาการเด็ก ตั้งไว้ 129,200 
บาท  ฯลฯ 

581,150 บาท -ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
บางสน 

-กองการศึกษา 
(ทต.ปะทวิ) 

            

 
 



-๗- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ   พ.ศ. ๒๕62 
เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
  แนวทางการพัฒนา   ๑.๑  เมืองสุขภาพ : เป็นเมืองที่ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ได้รับบริการสาธารณะอย่างสะดวก เพียงพอ 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ  
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.๒๕62 
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 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เอดส์โลก   
(1 ธ.ค.) 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยใน
โครงการฯ เช่น ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าเอกสาร ค่าป้าย คา่วัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ   

25,๐๐๐  บาท -ภายในเขต
เทศบาลต าบล
ปะทิว 

-กอง
สาธารณสุขฯ 
 (ทต.ปะทวิ) 

            

5 โครงการออกก าลัง
กายเพื่อสุขภาพ 

-น าเต้นแอโรบิก ทุกวนั เวลา 
17.30 – 18.30 น. 

100,๐๐๐  บาท - เทศบาล
ต าบลปะทิว   

-กอง
สาธารณสุขฯ 
 (ทต.ปะทวิ) 

            

6 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้รณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
เขต  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการ 
เช่น อาหารและเครื่องดื่ม 
ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าเอกสาร 
ค่าป้ายฯ ประชาชน  นักเรียน  
อสม.แกนน าชุมชนภายในเขต
เทศบาลต าบลปะทิว 

40,๐๐๐ บาท -ภายในเขต
เทศบาลต าบล
ปะทิว 

-กอง
สาธารณสุขฯ 
 (ทต.ปะทวิ) 

            

7 โครงการอบรมให้
ความรู้การจัดการขยะ
ชุมชน 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการฯ 
เช่น ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม 
ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าเอกสาร 
ค่าป้าย คา่วัสดุอปุกรณ์ต่างๆ ที่
เก่ียวข้อง 

28,๐๐๐ บาท -ชุมชน
ภายในเขต
เทศบาล
ต าบลปะทิว 

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

            

 
 



-8- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62 
เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

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

ล าดับ
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ  

งบประมาณ  
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.๒๕62 
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 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลต าบลปะทิว 

-พนักงาน ลูกจ้าง 
อาสาสมัคร และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
กับการป้องกันฯ 
   

5๐,๐๐๐ บาท -อาคารป้องกันฯ
เทศบาลต าบล 
ปะทิว 

-งานป้องกันฯ 
ส านักปลัด 
(ทต.ปะทวิ) 

            

๒ โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยภายในเขต
เทศบาล 

ประชาชนภายในเขต
เทศบาล 

50,๐๐๐ บาท -เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-งานป้องกันฯ  
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(ทต.ปะทวิ) 

            

๓ โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในสถานศึกษา 

-ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลปะทิว 
จ านวน 50 คน   

50,๐๐๐ บาท -อาคารป้องกันฯ 
เทศบาลต าบล 
ปะทิว 

-งานป้องกันฯ  
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(ทต.ปะทวิ) 

            

๔ โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลต่างๆ 

-จัดตั้งศูนยบ์ริการ
ประชาชนช่วงเทศบาล   

23,๐๐๐  บาท -ศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยว 

-งานป้องกันฯ  
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(ทต.ปะทวิ) 

            

 
 
 



-9- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62 
เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

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

ล าดับ
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ  

งบประมาณ  
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.๒๕62 
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 โครงการป้องกันการ
ทุจริตและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของ
เทศบาลต าบลปะทิว 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยใน
การประชาสัมพนัธ ์
-เยาวชน นักเรียน 
นักศึกษาและประชาชน
ทั่วไป-ตู้ ปณ. 15 

10,๐๐๐  บาท -เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(ทต.ปะทวิ) 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-10- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62 
เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

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

ล าดับ
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ  

งบประมาณ  
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.๒๕62 
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 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
 

-คณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภา  พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น จ านวน 
70 คน 

๑00,๐๐๐  บาท -นอกเขต
เทศบาล
ต าบลปะทิว 

-งานวิเคราะห์
นโยบายและแผน 
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
 (ทต.ปะทวิ) 

            

๒ โครงการพัฒนาข้อมูลอิ
เล็กทรอนิกและระบบเวบ็
ไซด์เทศบาลต าบลปะทิว 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเชา่
พื้นที่ในการจัดเก็บ
ข้อมูลของเว็บไซต์ ฯลฯ 
-ประชาชนทั่วไป 

5,0๐๐  บาท -เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-งาน
ประชาสัมพนัธ ์
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(ทต.ปะทวิ) 

            

๓ โครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมการเรียนรู้นอก
ห้องเรียนของเด็กเล็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
บางสน 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเหมารถ 
อาหารและเครื่องดื่ม ค่า
ป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
-จัดกิจกรรมอบรมนอก
สถานทีส่ าหรับเด็กเล็ก  
ศพด.บ้านบางสน   

10,๐๐๐ บาท -เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กองการศึกษา 
(ทต.ปะทวิ) 
ศพด.บ้านบาง
สน 

            

 
 
 
 



-๑1- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62 
เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

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

ล าดับ
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ  

งบประมาณ  
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.๒๕62 
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
ส่งเสริมการพัฒนา
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม ค่าเช่าเหมา
รถ ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น คา่
เช่าที่พัก และอ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้อง ฯลฯ 
-ครูผู้ดูแลเด็ก  และ
บุคลากรทางการศึกษา  
-คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
บางสน   

15,๐๐๐ บาท 
 

-เทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กองการศึกษา 
(ทต.ปะทวิ) 
ศพด.บ้านบางสน 
 

            

5 โครงการส่งเสริม
พัฒนาการของเด็ก
เล็ก 
 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ย
ในกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา
สีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านบางสน คิดเป็นร้อย
ละ 70 %  ของเด็กเล็ก
ทั้งหมด 

31,๐๐๐ บาท -ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
บางสน 

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

            

 
 
 



-๑2- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61 
เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

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

ล าดับ
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  

งบประมาณ  
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.๒561 พ.ศ.๒๕62 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 โครงการส่งเสริม
คุณภาพผู้เรียนสู่
มาตรฐานการศึกษา 
ให้แก่ โรงเรียนปะทิว
วิทยา 

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

40,๐๐๐ บาท -ร.ร.ปะทิว
วิทยา 

 กองการศึกษา 
 (ทต.ปะทวิ) 
-ร.ร.ปะทิววิทยา 

            

7 โครงการส่งเสริมการ
ประชาสัมพนัธ์ข้อมูล
ข่าวสารผา่นสถานี
วิทยุชุมชน 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเชา่ช่อง
สถานีวิทยุ และอ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้อง  
-ประชาชนในเขตและ
นอกเขตรับฟังวิทยุชุมชน
สัปดาห์ละ 1 คร้ังๆละ 1 
ชั่วโมง 

25,000 บาท -เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-งาน
ประชาสัมพนัธ ์
ส านักปลัดเทศบาล 
(ทต.ปะทวิ) 

            

8 โครงการรายงานผล
การปฏิบัติงาน
ประจ าปีของเทศบาล 

-จัดท ารายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปีของ
เทศบาลต าบลปะทิวให้
ประชาชนทราบใน
รูปแบบวารสาร จ านวน 
1,000 เล่ม 

70,000 บาท -เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-งาน
ประชาสัมพนัธ ์
ส านักปลัดเทศบาล 
(ทต.ปะทวิ) 

            

 
 
 
 



-13- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62 
เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

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

ล าดับ
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  

งบประมาณ  
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.๒๕62 
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 โครงการประกัน
คุณภาพภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท า
เอกสาร และอ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้อง  
-เด็กเล็ก ศพด. 

3,๐๐๐  บาท -ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
บางสน 

-กองการศึกษา 
-ศพด.บ้านบางสน
(ทต.ปะทวิ) 
 

            

10 โครงการอาหาร
กลางวันของเด็ก
นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลปะทิว (บาง
สนพิพิธราษฎร์
บ ารุง) 

1.เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
โครงการอาหารกลางวนั
ของเด็กนักเรียนให้แก่
โรงเรียนอนุบาลปะทิว
(บางสนพพิิธราษฎร์บ ารุง) 
จ านวน 584 คน ภาค
เรียนที่ 2/2561 เป็นเงิน
1,168,๐๐๐ บาท  
2.เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
โครงการอาหารกลางวนั
ของเด็กนักเรียนให้แก่
โรงเรียนอนุบาลปะทิว
(บางสนพพิิธราษฎร์บ ารุง) 
จ านวน 584 คน ภาค
เรียนที่ 1/2562 เป็นเงิน
1,168,๐๐๐ บาท 

2,336,๐๐๐  
บาท   

โรงเรียน
อนุบาลปะทิว 
(บางสนพพิิธ
ราษฎร์บ ารุง) 

กองการศึกษา 
โรงเรียนอนุบาลปะ
ทิว (บางสนพิพิธ
ราษฎร์บ ารุง) 

            

 
 



-14- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62 
เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

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

ล าดับ
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ  

งบประมาณ  
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.๒562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาล
และแผนชุมชน 

-จัดประชุมประชาคม
โดยการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน   
 

25,๐๐๐ บาท -เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-งานวิเคราะห์ฯ 
ส านักปลัดเทศบาล 
(ทต.ปะทวิ) 
  

            

๒ โครงการฝึกอบรม
อาชีพให้กลุ่มสตรีและ
ผู้น าชุมชน เพื่อการ
พึ่งพาตนเอง 

ฝึกอบรมอาชีพให้กลุ่ม
สตรีและผูน้ าชุมชนใน
เขตเทศบาลต าบลปะ
ทิว  จ านวน  30  คน 
 

40,๐๐๐ บาท -เทศบาล
ต าบลปะทิว 

-งานพฒันาชุมชน 
ส านักปลัดเทศบาล 
(ทต.ปะทวิ) 

            

๓ โครงการเชิดชูรู้ค่า
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 

-ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาล  จ านวน 
100  คน 

8๐,๐๐๐ บาท -เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-งานพฒันาชุมชน 
ส านักปลัดเทศบาล 
(ทต.ปะทวิ) 

            

4 โครงการสายใยแห่งรัก 
 

-กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 
-กิจกรรมพาน้องเข้า
วัดเด็กเล็ก  ศพด.บ้าน
บางสน   

5,0๐๐ บาท 
 

-ศพด.บ้านบาง
สน(ทต.ปะทิว) 

-กองการศึกษา 
-ศพด.บ้านบางสน
(ทต.ปะทวิ) 

            

 
 
 



-15- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62 
เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

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

ล าดับ
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ  

งบประมาณ  
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.๒562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการท้องถิ่นไทย 
รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่
สีเขียว 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ย
ในการด าเนินโครงการ
ท้องถิ่นไทย รักษ์พืน้ที่
สีเขียว เช่น ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม ค่าดิน 
ค่าพันธไ์ม้ ค่าปุย๋ ฯลฯ 

1๐,๐๐๐ บาท -เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กองสาธารณสุขฯ 
 (ทต.ปะทวิ) 

            

6 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เรื่องโรคติดต่อ
และโรคอุบัติใหม่ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ย
ในโครงการฯ เช่น 
ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม 
ค่าตอบแทนวทิยากร 
ค่าป้าย คา่วัสดุ
อุปกรณ์อื่นๆ ที่
เก่ียวข้อง ฯลฯ 

3๐,๐๐๐ บาท -เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กองสาธารณสุขฯ 
 (ทต.ปะทวิ) 

            

 
 
 
 
 
 



16- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62 
เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

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

ล าดับ
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ  

งบประมาณ  
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.๒562 
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 โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสนุัขบ้า 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ย
ในการด าเนินโครงการฯ 
ประกอบด้วย ค่าวัคซนี 
ฯลฯ 

8๐,๐๐๐ บาท -เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กองสาธารณสุขฯ 
 (ทต.ปะทวิ) 

 
 

           

8 โครงการอบรมให้
ความรู้กับเยาวชนใน
การวางแผนและ
เตรียมความพร้อม
การตั้งครรภ์ก่อนวัย
อันควร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ย
ในโครงการฯ เช่น 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
ค่าตอบแทนวทิยากร 
ค่าป้าย ฯลฯ 

25,๐๐๐ บาท -เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กองสาธารณสุขฯ 
 (ทต.ปะทวิ) 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62 
เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
  แนวทางการพัฒนา  ๑.๕  เมืองสิ่งแวดล้อมดี : เป็นเมืองที่มีการวางแผน การบริหารจัดการ  โครงสร้างพื้นฐานให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ร่วมกันลดมลภาวะ  

                        มีสถานที่พักผ่อนและมีพื้นที่สีเขียวอย่างเพียงพอ 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  

งบประมาณ  
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.๒๕62 
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 โครงการผู้ช าระภาษี
ดีเด่น 

- จัดท าประกาศเกียรติคุณ
ดีเด่น 
- จัดหาของที่ระลึกให้กับผู้
ช าระภาษี  

3๐,๐๐๐ บาท -เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-งานแผนที่ภาษ ี
กองคลัง 
(ทต.ปะทวิ) 

            

๒ โครงการปรับปรุง
แผนที่ภาษ ี
 

-ปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินให้เป็น
ปัจจุบนั 

3๐,๐๐๐ บาท -เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-งานแผนที่ภาษ ี
กองคลัง 
(ทต.ปะทวิ) 

            

3 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.รูป
ตัวยู ถนนสายบ้าน
ทองหลาง-บา้นบาง
จาก (หน้าศนูย์-สาม
แยกตลาดใน) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
รางระบายน้ า คสล.รูปตวั
ยู ถนนสายบา้นทองหลาง-
บ้านบางจาก (หนา้ศูนย์-
สามแยกตลาดใน)  

486,๐๐๐ บาท -เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-งานเคหะและ
ชุมชน 
(ทต.ปะทวิ) 

            

 
 
 
 
 
 
 



-18- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ   พ.ศ. ๒๕62 
เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
  แนวทางการพัฒนา  ๑.๕  เมืองสิ่งแวดล้อมดี : เป็นเมืองที่มีการวางแผน การบริหารจัดการ  โครงสร้างพื้นฐานให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ร่วมกันลดมลภาวะ  

                       มีสถานที่พักผ่อนและมีพื้นที่สีเขียวอย่างเพียงพอ 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ  

งบประมาณ  
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.๒๕62 
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 โครงการเงินชดเชย
ค่าก่อสร้าง(k) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่า
ก่อสร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (คา่ k) ให้แก่
ผู้ประกอบอาชพีงาน
ก่อสร้างและผูป้ระกอบ
อาชีพอื่น ฯลฯ 

20,๐๐๐ บาท -เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-งานเคหะและ
ชุมชน 
(ทต.ปะทวิ) 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-19- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62 
เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
  แนวทางการพัฒนา  ๑.๖  เมืองพื้นที่สร้างสรรค์ : เป็นเมืองที่มีที่มีจิตวิญญาณ มีพ้ืนที่ส าหรับเด็กและเยาวชนในการท ากิจกรรม รวมทั้งประชาชนใหม้ีความภาคภูมิใจ ช่วยกัน 

    บ ารุงรักษาประวัติศาสตร์  ศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและกีฬา 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ  

งบประมาณ  
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.๒๕62 
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
สถาบนัส าคัญของชาติ
เพื่อเสริมสร้างความ
สมานฉนัท ์

ด าเนินการจัดกิจกรรม
ประกาศเจตนารมณ์
ปกป้องสถาบันร่วมกัน
ทุกภาคส่วน 

1๐,๐๐๐ บาท -เทศบาล
ต าบลปะทิว 
 

-ส านักปลัด 
 (ทต.ปะทวิ) 
 

            

๒ โครงการเตรียมและ
รับเสด็จในโอกาส
ต่างๆ 

-เตรียมการรับเสด็จใน
โอกาสต่างๆ ในเขต
เทศบาลต าบลปะทิว ให้
เกิดความคล่องตัว   

40,๐๐๐ บาท -ส านักงาน
เทศบาล
ต าบลปะทิว 
 

-ส านักปลัด 
(ทต.ปะทวิ) 
 

            

๓ โครงการจัดงานวัน
ส าคัญอ่ืนๆ ทีท่าง
ราชการก าหนดขึ้น
เป็นกรณีพิเศษ 

-สามารถปฏบิัติตาม
นโยบายตา่งๆ ของรัฐบาล
และวันส าคัญอ่ืนๆ ที่ทาง
ราชการก าหนดขึ้นเป็น
กรณีพิเศษฯ 

150,๐๐๐ บาท -นอกเขต
เทศบาล
ต าบลปะทิว 

-ส านักปลัด 
(ทต.ปะทวิ) 
 

            

๔ โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาชุมชน
สัมพันธ ์

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ย
ในการจัดแข่งขันกีฬา 
ฯลฯ 
-จัดทีมแข่งขันกีฬาทัง้ 4 
ชุมชน 

25,๐๐๐ บาท -เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-งานพฒันา
ชุมชน  
-งานกีฬาและ
นันทนาการ 
ส านักปลัดฯ 

            

 



-20- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62 
เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
  แนวทางการพัฒนา  ๑.๖  เมืองพื้นที่สร้างสรรค์ : เป็นเมืองที่มีที่มีจิตวิญญาณ มีพ้ืนที่ส าหรับเด็กและเยาวชนในการท ากิจกรรม รวมทั้งประชาชนใหม้ีความภาคภูมิใจ ช่วยกัน 

    บ ารุงรักษาประวัติศาสตร์  ศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและกีฬา 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ  

งบประมาณ  
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.๒๕62 
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 าขนมไทยเด็ก
เล็ก  ศพด.บ้านบางสน   

3,5๐๐  บาท -ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

-กองการศึกษา             

๖ โครงการจัดงานตัก
บาตรเทโว  
(วันออกพรรษา) 

ประชาชนในเขตเทศบาล
และบริเวณใกล้เคียง 

4๐,๐๐๐  บาท -วัดเขาเจดีย์ -กอง
การศึกษา 
-งานการศาสนา
วัฒนธรรมทอ้งถิน่ 
(ทต.ปะทวิ) 

            

7 โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ  

เด็กและผู้ปกครองใน
อ าเภอปะทิวและใกล้เคียง   

120,๐๐๐  บาท -เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กอง
การศึกษา 
-งานกีฬาและ
นันทนาการ 
 (ทต.ปะทวิ) 

            

 
 
 
 
 
 



-21- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62 
เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
  แนวทางการพัฒนา  ๑.๖  เมืองพื้นที่สร้างสรรค์ : เป็นเมืองที่มีที่มีจิตวิญญาณ มีพ้ืนที่ส าหรับเด็กและเยาวชนในการท ากิจกรรม รวมทั้งประชาชนใหม้ีความภาคภูมิใจ ช่วยกัน 

    บ ารุงรักษาประวัติศาสตร์  ศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและกีฬา 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.๒๕62 
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 โครงการจัดงาน
ประเพณีวัน
เข้าพรรษาและวัน
ส าคัญอ่ืนๆ 

จัดงานวันเข้าพรรษา  และ
วันส าคัญอ่ืนๆ  

25,๐๐๐ บาท -เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กอง
การศึกษา 
-งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

 (ทต.ปะทวิ) 

            

9 โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป 

นักเรียน เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป   

5๐,๐๐๐ บาท -เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กอง
การศึกษา 
-งานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 (ทต.ปะทวิ) 

            

๑0 โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต ์

-นักเรียน  เยาวชน  และ
ประชาชนทั่วไป 
 

100,000 บาท เทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กอง
การศึกษา 
-งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

 (ทต.ปะทวิ) 

            

 
 
 
 



-22- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62 
เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
  แนวทางการพัฒนา  ๑.๖  เมืองพื้นที่สร้างสรรค์ : เป็นเมืองที่มีที่มีจิตวิญญาณ มีพ้ืนที่ส าหรับเด็กและเยาวชนในการท ากิจกรรม รวมทั้งประชาชนใหม้ีความภาคภูมิใจ ช่วยกัน 

    บ ารุงรักษาประวัติศาสตร์  ศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและกีฬา 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.๒๕62 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑1 โครงการจัดงานวัน
ลอยกระทง 

-จัดงานวันลอยกระทง 
  

3๐,๐๐๐ บาท -เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กองการศึกษา 
-งานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 (ทต.ปะทวิ) 

            

๑2 โครงการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทิดไทองค์
ราชัน 

จัดกิจกรรมในวันพ่อและ
กิจกรรมวันแม่ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน 
(เด็กเล็ก ศพด.บ้านบางสน   

15,๐๐๐ บาท -ศพด.บ้าน 
บางสน 

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

            

13 โครงการพัฒนา
ศักยภาพกีฬา
ฟุตบอลโรงเรียนปะ
ทิววิทยา   

ฝึกทักษะนักเรียน ภายใน
โรงเรียนปะทวิวิทยา 
  
 

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

 (ทต.ปะทวิ) 

            

14 โครงการลานดนตรี
และศิลปะ 

-จัดลานแสดงความสามารถ
ด้านดนตรีและศิลปะใน
สวนสาธารณะ เดือนละ  
1 คร้ัง 

5๐,000 บาท -เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กองการศึกษา 
(ทต.ปะทวิ) 

            

 
 
 



-23- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62 
เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
  แนวทางการพัฒนา  ๑.๖  เมืองพื้นที่สร้างสรรค์ : เป็นเมืองที่มีที่มีจิตวิญญาณ มีพ้ืนที่ส าหรับเด็กและเยาวชนในการท ากิจกรรม รวมทั้งประชาชนใหม้ีความภาคภูมิใจ ช่วยกัน 

    บ ารุงรักษาประวัติศาสตร์  ศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและกีฬา 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕61 พ.ศ.๒๕62 
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 โครงการท าบญุวัน
ขึ้นปีใหม่ 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเชา่เต้นท์ 
พร้อมโต๊ะโรงพระ และ
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
-ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลปะทิว และพืน้ที่
ใกล้เคียง 

5,0๐๐ บาท 
 

-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-กองการศึกษา 
-งานศาสนา
วัฒนธรรมทอ้งถิน่ 

 (ทต.ปะทวิ) 

            

16 โครงการเสริมสร้าง
ครอบครัวอบอุ่น
ชุมชนเข้มแข็ง 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเชา่เต้นท์ 
พร้อมโต๊ะโรงพระ และ
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
-ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลปะทิว และพืน้ที่
ใกล้เคียง 

25,0๐๐ บาท 
 

-เขตเทศบาล
ต าบลปะทิว 

-งานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

 (ทต.ปะทวิ) 

            

 
 
 
 
 
 
 
 



-24- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62 
เทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

๒. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ 
 

- ไม่มี - 

๓. ยุทธศาสตร์พฒันาระบบการตลาดและสินค้าด้านการเกษตรอย่างมีคุณภาพ 
 

- ไม่มี - 
 

๔. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมวิถีพอเพียง 
  

- ไม่มี - 
 

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


