


รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลปะทิว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและการจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชุมพร  ยุทธศาสตร์ที ่ 7  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ   
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
   ➢ แผนงานบริหารงานท่ัวไป   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
บาท 

๒๕๖๒ 
บาท 

๒๕๖๓ 
บาท 

๒๕๖๔ 
บาท 

๒๕๖5 
บาท 

1. โครงการจัดงานวันสำคัญ
ของชาติและวันอื่นๆ ท่ี
ทางราชการกำหนดขึ้น
เป็นกรณีพิเศษ 

-เพื่อรองรับนโยบายต่างๆของ
รัฐบาล 
-เพื่อรักษาประเพณีวันสำคัญ
ของชาต ิ

สามารถปฏิบัติตามนโยบาย
ต่างๆของรัฐบาลและวัน
สำคัญอื่นๆ ท่ีทางราชการ
กำหนดขึ้นเป็นกรณีพิเศษฯ 

150,๐๐๐ 
 

150,๐๐๐ 
 

160,๐๐๐ 
 

170,๐๐๐ 
 

180,000 ขึ้นอยู่กับ
ทาง

ราชการ
กำหนด 

-ประชาชนได้เข้าร่วมงานวัน
สำคัญฯ 

สำนักปลัดฯ 

2. โครงการเตรียมและรับ
เสด็จในโอกาสต่าง ๆ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
โครงการเตรียมและรับเสด็จใน
โอกาสต่าง ๆ  ในอำเภอปะทิว 

เตรียมการรับเสด็จในโอกาส
ต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบล
ปะทิว ให้เกิดความคล่องตัว 

200,๐๐๐ 
 

200,๐๐๐ 
 

200,๐๐๐ 
 

200,๐๐๐ 
 

200,๐๐๐ 
 

ขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ 

การเตรียมและรับเสด็จใน
โอกาสต่างๆ  มีความคล่องตัว
ขึ้น และสมพระเกียรติ 

สำนักปลัดฯ 
 

3. โครงการปกป้องสถาบัน
สำคัญของชาติเพ่ือ
เสริมสร้างความ
สมานฉันท์      

เพื่อปกป้องสถาบันสำคัญของ
ชาติเพื่อเสริมสร้างความ
สมานฉันท์      

ดำเนินการจัดกิจกรรม
ประกาศเจตนารมณ์ปกป้อง
สถาบันร่วมกันทุกภาคส่วน 

50,๐๐๐ 
 

50,๐๐๐ 
 

50,๐๐๐ 
 

50,๐๐๐ 
 

50,๐๐๐ 
 

1 ครั้ง/ปี ทุกภาคส่วนได้ร่วมกัน
ประกาศเจตนารมณ์เพื่อ
ปกป้องสถาบันและสร้างความ
สมานฉันท์      

สำนักปลัดฯ 
 

4. โครงการป้องกันการทุจริต
ภาครัฐและการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดเทศบาลตำบลปะ
ทิว 

ส่งเสริมบทบาทภาคประชาชน
ให้เข้ามามีส่วนร่วม สร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีรัฐ 

-เยาวชน นักเรียน นักศึกษา  
และประชาชนท่ัวไป 
-ตู้ ปณ. 15 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 1 ครั้ง/ปี - ประชาชนทราบช่อง
ทางการแจ้งข้อมูลเพ่ิมขึ้น 
- ลดปัญหายาเสพติด 

สำนักปลัดฯ 
 

5. โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และ
พัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น 

-เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีสามารถนำ
ความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับ
มาใช้ปฏิบัติงาน 
-เพื่อส่งเสริมความสามัคคีใน
หน่วยงาน 

คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  
พนักงานส่วนท้องถิ่น  
จำนวน 70 คน 

100,000 100,000 130,000 140,000 150,000 70 คน -เจ้าหน้าท่ีสามารถนำความรู้
และประสบการณ์ท่ีได้รับมา
ใช้ปฏิบัติงาน 
-มีความสามัคคีในหน่วยงาน 

สำนักปลัดฯ 
 
 

6. โครงการพัฒนาข้อมูล
อิเล็คทรอนิคและระบบเว็บ
ไซด์เทศบาลตำบลปะทิว 

เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ี
ทันสมัยสะดวก  รวดเร็ว 

เช่าพ้ืนท่ีจัดเก็บข้อมูล  1 ปี 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1 ครั้ง/ปี ประชาชนสามารถค้นคว้า
ข้อมูลและรับทราบข่าวสาร
ของเทศบาลตำบลปะทิวได้ 

สำนักปลัดฯ 
(งาน

ประชาสัมพันธ์) 

แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เทศบาลตำบลปะทิว 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและการจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดชุมพร  ยุทธศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ   
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อปท.  ที ่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองปะทิวให้น่าอยู่ 
   ➢ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

7. โครงการติดตั้งโครงเหล็กป้าย
ประชาสัมพันธ์ 

เพื่อติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์หรือ
ป้ายงานประเพณีต่างๆ  ของ
เทศบาลตำบลปะทิว 

ติดโครงเหล็กป้าย
ประชาสัมพันธ์ในเขตเทศบาล  
ขนาด 4x3 เมตรจำนวน1ป้าย 

20,0๐๐ 20,0๐๐ 20,0๐๐ 20,0๐๐ 20,0๐๐ 1 ป้าย ประชาชนได้รับทราบข่าวสาร
การประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ต่างๆ ของเทศบาลตำบลปะทิว 

สำนักปลัดฯ 
(งาน

ประชาสัมพันธ์) 
8. โครงการปรับปรุงอาคาร

สำนักงานและอาคารป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

- เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
และสวยงาม 

- ทาสีภายนอกอาคาร 
- ซ่อมแซมฝ้าเพดาน   
- เปลี่ยนผนังห้องน้ำ 
- ซ่อมแซมหลังคา  (ตาม
รายละเอียดท่ีกำหนด) 

40๐,๐๐๐ 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

4 รายการ -อาคารสำนักงานและอาคาร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยม ีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและสวยงาม 

สำนักปลัดฯ 

9. โครงการปรับปรุงห้องข้อมูล
สารสนเทศ 

-เพื่อจัดต้ังเป็นศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศของเทศบาลตำบลปะ
ทิว 
-เพื่อให้มีสถานท่ีจัดเก็บเครื่องมือ
และอุปกรณ์ต่างๆ 

-ทาสี  
-เดินระบบไฟฟ้าและ
สายสัญญาณของระบบกล้อง
วงจรปิดและระบบเสียงตามสาย 
-ติดผ้าม่าน 

100,000 - - - - 1 ห้อง -มีห้องศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ของเทศบาลตำบลปะทิวท่ีเป็น
สัดส่วน 
-มีสถานท่ีจัดเก็บเครื่องมือและ
อุปกรณ์ต่างๆ  

สำนักปลัดฯ 
(งาน

ประชาสัมพันธ์) 

10. โครงการฝึกอบรมปลูก
จิตสำนึกเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น
ด้านความซ่ือสัตย์สุจริตและ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

-เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีตระหนักถึงความ
ซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน 
-เพื่อปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการ
ทุจริตภายในองค์กร 

คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  
พนักงานส่วนท้องถิ่น  
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 
ของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่นท่ีเข้า
รับการอบรม 

-เจ้าหน้าท่ีมีความซ่ือสัตย์สุจริต
ในการปฏิบัติงาน 
-เจ้าหน้าท่ีมีจิตสำนึกในการ
ต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร 

สำนักปลัดฯ 
(งานวิเคราะห์ฯ) 

 

11. โครงการอบรมบทบาทของ
ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก
สภาท้องถิ่น 

เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
ตลอดจนผู้เข้าร่วมอบรมทุกทา่นมีการ
เรียนรู้ มีความเข้าใจสาระสำคัญของ
กฎหมายและบทบาทหน้าที่การ
บริหารงานขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  
พนักงานส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง  
 

- - 25,000 25,000 25,000 ร้อยละ 80 
ของผู้เข้ารับ
การอบรม 

ผู้บริหารและสมาชกิสภาทอ้งถิ่น 
ตลอดจนผู้เข้าร่วมอบรมทุกทา่นมี
การเรียนรู้ มีความเขา้ใจ
สาระสำคัญของกฎหมายและ
บทบาทหน้าทีก่ารบริหารงานของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

สำนักปลัดฯ 
(งานวิเคราะห์ฯ) 

 

แบบ ผ. ๐2 
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