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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2557-2559) 

1.ยุทธศาสตร์   ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
1.1 แนวทางการพัฒนา  - พัฒนา ปรับปรุง เส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน คลอบคลุมและทั่วถึง 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและทีม่า 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดรั้บ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 2557 2558 2559 

1 ก่อสร้างรางระบายน ้ าแบบมี
ฝาปิด หมวด 1  ม.1 ต.ปัว 

เพือ่ใหก้ารสญัจรมีความ
ปลอดภยัและลดปัญหาน ้ า
ท่วมขงั 

1  แห่ง 
ยาว 20 ม. 

 
 

40,000   ประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภยัลดปัญหาน ้ า
ท่วมขงั 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนน คสล. สายดอน
วงัแหน ม. 1 ต.ปัว 

เพือ่ใหมี้ถนนใชใ้นการสญัจร
ไดอ้ยา่งสะดวกและปลอดภยั 

1  แห่ง 
ยาว 300 ม. 

720,000   ประชาชนไดใ้ชถ้นน
สญัจรอยา่งสะดวกและ
ปลอดภยัมากขึ้น 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนน คสล. สายหอ้ง
เยน็รุจิรา-บา้นหวัดอย 
 ม.1 ต.ปัว 

เพือ่ใหมี้ถนนใชใ้นการสญัจร
ไดอ้ยา่งสะดวกและปลอดภยั 

1  แห่ง 
ยาว 200 ม. 

 486,000  ประชาชนไดใ้ชถ้นน
สญัจรอยา่งสะดวกและ
ปลอดภยัมากขึ้น 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างถนน คสล. สายป่า
สุสานป่าหดัล่าง ม.2 ต.ปัว 

เพือ่ใหมี้ถนนใชใ้นการสญัจร
ไดอ้ยา่งสะดวกและปลอดภยั 

1  แห่ง 
ยาว  200  ม. 

480,000   ประชาชนไดใ้ชถ้นน
สญัจรอยา่งสะดวกและ
ปลอดภยัมากขึ้น 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและทีม่า 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดรั้บ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 2557 2558 2559 

5. ก่อสร้างอุโมงคห์นา้บา้นคุณ
ศรีไพร  สุวงกฏ ม.2 ต.ปัว 

เพือ่ใหก้ารสญัจรมีความ
ปลอดภยัและลดปัญหาน ้ า
ท่วมขงั 

1  แห่ง 
ยาว 60 ม. 

  1,000,000 ประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภยัลดปัญหาน ้ า
ท่วมขงั 

กองช่าง 

6 ปรับปรุงถนน คสล. สาย
ทางเขา้บา้นก านนั ม.3 ต.ปัว 

เพือ่ใหมี้ถนนใชใ้นการสญัจร
ไดอ้ยา่งสะดวกและปลอดภยั 

1  แห่ง 
ยาว  50  ม. 

 120,000  ประชาชนไดใ้ชถ้นน
สญัจรอยา่งสะดวกและ
ปลอดภยัมากขึ้น 

กองช่าง 

7 ปรับปรุง ถนน คสล. พร้อม
รางระบายน ้ า ซอยโรงเรียน
บา้นปรางค ์ม.3 ต.ปัว 

เพือ่ใหก้ารสญัจรมีความ
ปลอดภยัและลดปัญหาน ้ า
ท่วมขงั 

1  แห่ง 
ยาว 100  ม. 

 400,000  ประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภยัลดปัญหาน ้ า
ท่วมขงั 

กองช่าง 

8 ปรับปรุง ขยาย ถนน คสล. 
พร้อมรางระบายน ้ า สายวดั
ปรางค ์ม.3 ต.ปัว 

เพือ่ใหก้ารสญัจรมีความ
ปลอดภยัและลดปัญหาน ้ า
ท่วมขงั 

1  แห่ง  
ยาว  500  ม. 

  1,600,000 ประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภยัลดปัญหาน ้ า
ท่วมขงั 

กองช่าง 

9 ก่อสร้างถนนผวิจราจร แบบ
แอลฟัลทต์ิดคอนกรีตพร้อม
รางระบายน ้ าตวัยแูบบมีฝาปิด 
สายร้านสุเก๋ียว-วดัปรางค ์
 ม.3 ต.ปัว 

เพือ่ใหก้ารสญัจรมีความ
ปลอดภยัและลดปัญหาน ้ า
ท่วมขงั 

1  แห่ง 
ยาว  800  ม. 

  12,000,000 ประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภยัลดปัญหาน ้ า
ท่วมขงั 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและทีม่า 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดรั้บ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 2557 2558 2559 

10 ก่อสร้าง คสล. พร้อมราง
ระบายน ้ า สายหนา้บา้น  
อ.สมพงษ-์ปากทางเขา้บา้น
ร้อง ม.4  ต.ปัว 
 

เพือ่ใหก้ารสญัจรมีความ
ปลอดภยัและลดปัญหาน ้ า
ท่วมขงั 

1  แห่ง 
ยาว  200  ม. 

500,000   ประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภยัลดปัญหาน ้ า
ท่วมขงั 

กองช่าง 

11 ก่อสร้างถนน คสล. สายบา้น
นายหลง-อ.สุชาดา ม.4 ต.ปัว 

เพือ่ใหมี้ถนนใชใ้นการสญัจร
ไดอ้ยา่งสะดวกและปลอดภยั 

1  แห่ง 
ยาว 150 ม. 

360,000   ประชาชนไดใ้ชถ้นน
สญัจรอยา่งสะดวกและ
ปลอดภยัมากขึ้น 

กองช่าง 

12 ก่อสร้างพนงักั้นน ้ า พร้อมราว
ระเบียง สายร่องเยน็-ขา้งกุฏิ
สงฆว์ดัร้อง  ม.4 ต.ปัว 

เพือ่ใหก้ารสญัจรมีความ
ปลอดภยัและลดปัญหาน ้ า
ท่วมขงั 

1  แห่ง  150,000  ประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภยัลดปัญหาน ้ า
ท่วมขงั 

กองช่าง 

13 ก่อสร้างถนน คสล. สายนา
ใหม่ ม.5 ต.ปัว 

เพือ่ใหมี้ถนนใชใ้นการสญัจร
ไดอ้ยา่งสะดวกและปลอดภยั 

1 แห่ง 
ยาว 1,000  ม. 

2,400,000   ประชาชนไดใ้ชถ้นน
สญัจรอยา่งสะดวกและ
ปลอดภยัมากขึ้น 

กองช่าง 

14 ปรับปรุงรางระบายน ้ า คสล. 
ม.5 ต.ปัว 
 

เพือ่ใหก้ารสญัจรมีความ
ปลอดภยัและลดปัญหาน ้ า
ท่วมขงั 

2  แห่ง 
-สายล่าง ยาว 500 ม. 
-สายบน ยาว  500 ม. 

 

  
1,600,000 
1,600,000 

 ประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภยัลดปัญหาน ้ า
ท่วมขงั 

กองช่าง 

15 ก่อสร้าง ปรับปรุง ขยาย ถนน 
คสล. สายนาใหม่ ม.5 ต.ปัว 

เพือ่ใหมี้ถนนใชใ้นการสญัจร
ไดอ้ยา่งสะดวกและปลอดภยั 

1  แห่ง 
ยาว  2,000  ม. 

  4,800,000 ประชาชนไดใ้ชถ้นน
สญัจรอยา่งสะดวกและ
ปลอดภยัมากขึ้น 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและทีม่า 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดรั้บ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 2557 2558 2559 

16 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมหว้ยไม้
เก็ต ม.6  ต.ปัว 

เพือ่ใหก้ารสญัจรมีความ
ปลอดภยัและลดปัญหาน ้ า
ท่วมขงั 

1  แห่ง 
ยาว 10  ม. 

300,000 
 
 

  ประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภยัลดปัญหาน ้ า
ท่วมขงั 

กองช่าง 

17 ก่อสร้างรางระบายน ้ ารูปตวัย ู
สายล าเหมืองหว้ยโอม้ 
 ม.6 ต.ปัว 

เพือ่ใหก้ารสญัจรมีความ
ปลอดภยัและลดปัญหาน ้ า
ท่วมขงั 

1 แห่ง 
ยาว  200  ม. 

 400,000  ประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภยัลดปัญหาน ้ า
ท่วมขงั 

กองช่าง 

18 ก่อสร้างถนน คสล. สายอ่าง
หว้ยโอม้ ม.6 ต.ปัว 

เพือ่ใหมี้ถนนใชใ้นการสญัจร
ไดอ้ยา่งสะดวกและปลอดภยั 

1  แห่ง 
ยาว 50  ม. 

 120,000  ประชาชนไดใ้ชถ้นน
สญัจรอยา่งสะดวกและ
ปลอดภยัมากขึ้น 

กองช่าง 

19 ก่อสร้างถนน คสล. สายบา้น
นายอินเขียน  ม.6 ต.ปัว 

เพือ่ใหมี้ถนนใชใ้นการสญัจร
ไดอ้ยา่งสะดวกและปลอดภยั 

1  แห่ง 
ยาว  50  ม. 

  120,000 ประชาชนไดใ้ชถ้นน
สญัจรอยา่งสะดวกและ
ปลอดภยัมากขึ้น 

กองช่าง 

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเรียบฝ่ัง
น ้ าขวา้งจากโรงสูบประปา-
ถนนสายน่านทุ่งชา้ง  
ม.7 ต.ปัว 

เพือ่ใหมี้ถนนใชใ้นการสญัจร
ไดอ้ยา่งสะดวกและปลอดภยั 

1  แห่ง 
ยาว 900 ม. 

2,160,000   ประชาชนไดใ้ชถ้นน
สญัจรอยา่งสะดวกและ
ปลอดภยัมากขึ้น 

กองช่าง 

21 ก่อสร้างถนน คสล. หนา้บา้น
นายต๊ิบ ธรรมสละ ม.7 ต.ปัว 

เพือ่ใหมี้ถนนใชใ้นการสญัจร
ไดอ้ยา่งสะดวกและปลอดภยั 

1  แห่ง 
ยาว  48  ม. 

 120,000  ประชาชนไดใ้ชถ้นน
สญัจรอยา่งสะดวกและ
ปลอดภยัมากขึ้น 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและทีม่า 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดรั้บ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 2557 2558 2559 

22 ก่อสร้างอุโมงคร์ะบายน ้ า 
บริเวณโรงสูบน ้ าประปา-บา้น
นางเก๋ียง อุดมศิลป์ ม.7 ต.ปัว 

เพือ่ใหก้ารสญัจรมีความ
ปลอดภยัและลดปัญหาน ้ า
ท่วมขงั 

1  แห่ง 
ยาว  8  ม. 

470,000   ประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภยัลดปัญหาน ้ า
ท่วมขงั 

กองช่าง 

23 ก่อสร้างรางระบายน ้ าถนน
หนา้บา้นนายจ าลอง ปัญญาภู 
–บา้นตน้แหลง  ม.7 ต.ปัว 

เพือ่ใหก้ารสญัจรมีความ
ปลอดภยัและลดปัญหาน ้ า
ท่วมขงั 

1  แห่ง 
ยาว  300  ม. 

  960,000 ประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภยัลดปัญหาน ้ า
ท่วมขงั 

กองช่าง 

24 ก่อสร้างรางระบายน ้ า ถนน
สาย บา้นนายอินทร สุทธ
หลวง –บา้นพอ่เป็ก สุทธ
หลวง  ม.7  ต.ปัว 

เพือ่ใหก้ารสญัจรมีความ
ปลอดภยัและลดปัญหาน ้ า
ท่วมขงั 

1  แห่ง 
ยาว  150  ม. 

  480,000 ประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภยัลดปัญหาน ้ า
ท่วมขงั 

กองช่าง 

25 ก่อสร้างรางระบายน ้ า คสล. 
รูปตวัว ีรอบศาลา
อเนกประสงค ์(หลงัป๊ัม)  
ม.8  ต.ปัว 

เพือ่ใหก้ารสญัจรมีความ
ปลอดภยัและลดปัญหาน ้ า
ท่วมขงั 

1  แห่ง 250,000   ประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภยัลดปัญหาน ้ า
ท่วมขงั 

กองช่าง 

26 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
อนามยั-ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
ทต.ปัว ม.8 ต.ปัว 

เพือ่ใหมี้ถนนใชใ้นการสญัจร
ไดอ้ยา่งสะดวกและปลอดภยั 

1  แห่ง 
ยาว 500  ม. 

 1,100,000  ประชาชนไดใ้ชถ้นน
สญัจรอยา่งสะดวกและ
ปลอดภยัมากขึ้น 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและทีม่า 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดรั้บ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 2557 2558 2559 

27 ก่อสร้างถนน คสล.  ม.8 ต.ปัว 
 

เพือ่ใหมี้ถนนใชใ้นการสญัจร
ไดอ้ยา่งสะดวกและปลอดภยั 

5  แห่ง 
-บา้นแม่เพลิน ยาว 20  ม. 
-บา้นนายพรหม  ยาว 60 ม. 
-หนา้ค่ายทหารพรานยาว30ม. 

-หนา้บา้นนายประทีปยาว2ม. 
-บา้นนายบ๊ึ-นางย ุยาว 50 ม. 

 

 
44,000 
132,000 
66,000 
44,000 
110,000 

  ประชาชนไดใ้ชถ้นน
สญัจรอยา่งสะดวกและ
ปลอดภยัมากขึ้น 

กองช่าง 

28 ก่อสร้างถนน คสล. สายบา้น
ปรางคพ์ฒันา 2-บา้นไร่รวง
ทอง ม.8 ต.ปัว 

เพือ่ใหมี้ถนนใชใ้นการสญัจร
ไดอ้ยา่งสะดวกและปลอดภยั 

1  แห่ง 
ยาว 3 กม. 

 6,600,000 
(งบอุดหนุน) 

 ประชาชนไดใ้ชถ้นน
สญัจรอยา่งสะดวกและ
ปลอดภยัมากขึ้น 

กองช่าง 

29 ก่อสร้างรางระบายน ้ าหนา้
บา้นนายเวชกร เทพอาจ 
 ม.8  ต.ปัว 

เพือ่ใหก้ารสญัจรมีความ
ปลอดภยัและลดปัญหาน ้ า
ท่วมขงั 

1  แห่ง 
ยาว 50  ม. 

  200,000 ประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภยัลดปัญหาน ้ า
ท่วมขงั 

กองช่าง 

30 ก่อสร้างรางระบายน ้ า คสล. 
บา้นนายสม แสงทอง 
 ม.8 ต.ปัว 

เพือ่ใหก้ารสญัจรมีความ
ปลอดภยัและลดปัญหาน ้ า
ท่วมขงั 

1  แห่ง 
ยาว  200  ม. 

  800,000 ประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภยัลดปัญหาน ้ า
ท่วมขงั 

กองช่าง 

31 ก่อสร้างถนน คสล. สายศาล
เจา้พอ่หลวงปัว ม.4  ต.วรนคร 

เพือ่ใหมี้ถนนใชใ้นการสญัจร
ไดอ้ยา่งสะดวกและปลอดภยั 

1  แห่ง 
ยาว 350  ม. 

840,000   ประชาชนไดใ้ชถ้นน
สญัจรอยา่งสะดวกและ
ปลอดภยัมากขึ้น 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและทีม่า 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดรั้บ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 2557 2558 2559 

32 ก่อสร้างรางระบายน ้ า คสล. 
ซอยบา้นนายชอบ ชราพก 
ม.4  ต.วรนคร 

เพือ่ใหก้ารสญัจรมีความ
ปลอดภยัและลดปัญหาน ้ า
ท่วมขงั 

1  แห่ง 
ยาว  200  ม. 

 640,000  ประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภยัลดปัญหาน ้ า
ท่วมขงั 

กองช่าง 

33 ก่อสร้างถนน คสล. สายนา
ดอน-บา้นห่าง ม.4  ต.วรนคร 

เพือ่ใหมี้ถนนใชใ้นการสญัจร
ไดอ้ยา่งสะดวกและปลอดภยั 

1  แห่ง 
ยาว  600  ม. 

  1,440,000 ประชาชนไดใ้ชถ้นน
สญัจรอยา่งสะดวกและ
ปลอดภยัมากขึ้น 

กองช่าง 
 

34 ก่อสร้างพนงักนัดิน คสล. 
พร้อมวางท่อระบายน ้ า หนา้
วดัพระธาตุเบง็สกดั  
ม.5  ต.วรนคร 

เพือ่ใหมี้ถนนใชใ้นการสญัจร
ไดอ้ยา่งสะดวกและปลอดภยั 

1  แห่ง 
 

520,000 
 

  ประชาชนไดใ้ชถ้นน
สญัจรอยา่งสะดวกและ
ปลอดภยัมากขึ้น 

กองช่าง 

35 ก่อสร้างรางระบายน ้ า สาย
บา้น ด.ต. สรรพสิทธ์ิ-นาย
ไพจิตร ม.5 ต.วรนคร 

เพือ่ใหก้ารสญัจรมีความ
ปลอดภยัและลดปัญหาน ้ า
ท่วมขงั 

1  แห่ง 
ยาว 200  ม. 

 640,000  ประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภยัลดปัญหาน ้ า
ท่วมขงั 

กองช่าง 

36 ก่อสร้างถนน คสล. สายบา้น
นายไพจิตร-นางขวญัฤทยั 
ม.5  ต.วรนคร 

เพือ่ใหมี้ถนนใชใ้นการสญัจร
ไดอ้ยา่งสะดวกและปลอดภยั 

1  แห่ง 
ยาว  100  ม. 

  240,000 ประชาชนไดใ้ชถ้นน
สญัจรอยา่งสะดวกและ
ปลอดภยัมากขึ้น 

กองช่าง 

37 ก่อสร้างถนนและเทลาน
คอนกรีตบริเวณป่าสุสาน  
ม.6 ต.วรนคร 

เพือ่ใหมี้ถนนใชใ้นการสญัจร
ไดอ้ยา่งสะดวกและปลอดภยั 

1  แห่ง 245,000   ประชาชนไดใ้ชถ้นน
สญัจรอยา่งสะดวกและ
ปลอดภยัมากขึ้น 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและทีม่า 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดรั้บ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 2557 2558 2559 

38 ก่อสร้างรางระบายน ้ า คสล. 
ซอยบา้นนายเดช พลจร  
ม.6 ต.วรนคร 

เพือ่ใหก้ารสญัจรมีความ
ปลอดภยัและลดปัญหาน ้ า
ท่วมขงั 

1  แห่ง 
ยาว  100  ม. 

320,000   ประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภยัลดปัญหาน ้ า
ท่วมขงั 

กองช่าง 

39 ก่อสร้างรางระบายน ้ า คสล. 
สาย รพร.ปัว-สนง.ขนส่ง  
ม.6 ต.วรนคร 

เพือ่ใหก้ารสญัจรมีความ
ปลอดภยัและลดปัญหาน ้ า
ท่วมขงั 

1 แห่ง 
ยาว 150  ม. 

 480,000  ประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภยัลดปัญหาน ้ า
ท่วมขงั 

กองช่าง 

40 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบา้น 
ดต.ณรงคฤ์ทธ์ิ สุวรรณา 
ม.6 ต.วรนคร 

เพือ่ใหมี้ถนนใชใ้นการสญัจร
ไดอ้ยา่งสะดวกและปลอดภยั 

1 แห่ง 
ยาว 150  ม. 

  360,000 ประชาชนไดใ้ชถ้นน
สญัจรอยา่งสะดวกและ
ปลอดภยัมากขึ้น 

กองช่าง 

41 ก่อสร้างถนน คสล.  
ม.2 ต.ไชยวฒันา 
 

เพือ่ใหมี้ถนนใชใ้นการสญัจร
ไดอ้ยา่งสะดวกและปลอดภยั 
 

2  แห่ง 
-สายบา้นผูช่้วยชา-บา้นแม่ค า 
ยาว 80 ม. 
-เขา้พ้ืนท่ีการเกษตรยาว200ม. 

 

 
192,000 
 
480,000 

  ประชาชนไดใ้ชถ้นน
สญัจรอยา่งสะดวกและ
ปลอดภยัมากขึ้น 

กองช่าง 

42 เสริมไหล่ทางถนนสายบา้น
ตน้แหลง-โรงบ่ม  
ม.2  ต.ไชยวฒันา 

เพือ่ใหมี้ถนนใชใ้นการสญัจร
ไดอ้ยา่งสะดวกและปลอดภยั 

1  แห่ง 
ยาว  300  ม. 

  360,000 ประชาชนไดใ้ชถ้นน
สญัจรอยา่งสะดวกและ
ปลอดภยัมากขึ้น 

กองช่าง 

43 ก่อสร้างรางระบายน ้ าสายใน
หมู่บา้น ม.2 ต.ไชยวฒันา 

เพือ่ใหก้ารสญัจรมีความ
ปลอดภยัและลดปัญหาน ้ า
ท่วมขงั 

1  แห่ง 
ยาว  250  ม. 

  800,000 ประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภยัลดปัญหาน ้ า
ท่วมขงั 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและทีม่า 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดรั้บ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 2557 2558 2559 

44 ก่อสร้างถนน คสล. สายบา้น
ปรางคพ์ฒันา 2 ต.ปัว – บา้น
จูน  ต.ป่ากลาง 

เพือ่ใหมี้ถนนใชใ้นการสญัจร
ไดอ้ยา่งสะดวกและปลอดภยั 

1  แห่ง 
(หลงัป้ัมเซลล)์ 

 2,000,000  ประชาชนไดใ้ชถ้นน
สญัจรอยา่งสะดวกและ
ปลอดภยัมากขึ้น 

กองช่าง 
อบจ.น่าน 

45 ก่อสร้างถนน คสล. สายบา้น
สวนดอก ต.ปัว  -บา้นเห้ีย 
 ต.ศิลาแลง 

เพือ่ใหมี้ถนนใชใ้นการสญัจร
ไดอ้ยา่งสะดวกและปลอดภยั 

1  แห่ง   2,000,000 ประชาชนไดใ้ชถ้นน
สญัจรอยา่งสะดวกและ
ปลอดภยัมากขึ้น 

กองช่าง 
อบจ.น่าน 

46 ก่อสร้างอาคารส านกังาน 
เทศบาลต าบลปัว 

เพือ่ใหมี้อาคารส านกังาน
เพยีงพอต่อการใหบ้ริการ
ประชาชน 

1  แห่ง 23,000,000   เทศบาลต าบลปัว มีอาคาร
ส านกังานใชใ้นการ
อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน 

กองช่าง 

47 ก่อสร้างอาคารโรงอาหาร 
เทศบาลต าบลปัว 

เพือ่ใหมี้โรงอาหารใชส้ าหรับ
รับประทานอาหาร 

1  แห่ง 700,000   เทศบาลต าบลปัวมีโรง
อาหารใหพ้นกังาน
รับประทานอาหาร 

กองช่าง 

48 ก่อสร้างถนน คสล. สายบา้น
ร้อง ต.ปัว – บา้นเส้ียว  
ต.ไชยวฒันา  

เพือ่ใหมี้ถนนใชใ้นการสญัจร
ไดอ้ยา่งสะดวกและปลอดภยั 

1  แห่ง  2,000,000  ประชาชนไดใ้ชถ้นน
สญัจรอยา่งสะดวกและ
ปลอดภยัมากขึ้น 

กองช่าง 
อบจ.น่าน 

49 ก่อสร้างถนน คสล. ในเขต
เทศบาลต าบลปัว 

เพือ่ใหมี้ถนนใชใ้นการสญัจร
ไดอ้ยา่งสะดวกและปลอดภยั 

13 แห่ง  2,000,000  ประชาชนไดใ้ชถ้นน
สญัจรอยา่งสะดวกและ
ปลอดภยัมากขึ้น 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและทีม่า 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดรั้บ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 2557 2558 2559 

50 ก่อสร้างวงเวยีน  ในเขต
เทศบาลต าบลปัว 

เพือ่ใหมี้ถนนใชใ้นการสญัจร
ไดอ้ยา่งสะดวกและปลอดภยั 

3  แห่ง 
-ตลาดล่าง 
-บา้นปรางคพ์ฒันา 2 
-บา้นป่าลาน 

600,000   ประชาชนไดใ้ชถ้นน
สญัจรอยา่งสะดวกและ
ปลอดภยัมากขึ้น 

กองช่าง 

51 ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนสาย
ปงเส้ียว บริเวณสะพานบา้น
ปรางคพ์ฒันา 1 - บา้นนาย
วเิชียร ม.4 ต.ปัว 

เพือ่ใหมี้ถนนใชใ้นการสญัจร
ไดอ้ยา่งสะดวกและปลอดภยั 

1  แห่ง 
ยาว 500  ม. 

1,000,000   ประชาชนไดใ้ชถ้นน
สญัจรอยา่งสะดวกและ
ปลอดภยัมากขึ้น 

กองช่าง 

52 ก่อสร้างถนน คสล. สายเวยีง
คา บา้นสวนดอก ม.6  
ต.วรนคร 

เพือ่ใหมี้ถนนใชใ้นการสญัจร
ไดอ้ยา่งสะดวกและปลอดภยั 

1 แห่ง  500,000  ประชาชนไดใ้ชถ้นน
สญัจรอยา่งสะดวกและ
ปลอดภยัมากขึ้น 

กองช่าง 
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1.2  พัฒนา ปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้เพียงพอและทั่วถึง  

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและทีม่า 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดรั้บ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 2557 2558 2559 

1 ขยายเขตไฟฟ้าและพร้อม 
โคมไฟ ม.1 ต.ปัว 

เพือ่ใหป้ระชาชนมีไฟฟ้าใช้
อยา่งทัว่ถึง 
 

2 แห่ง 
-หมวด 6 
-หมวด 3 

 
 

 
327,000 
218,400 

 ประชาชนมีไฟฟ้าใชอ้ยา่ง
ทัว่ถึง 
 

กองช่าง 

2 ปรับปรุงพื้นที่สาธารณะ
ประโยชน์ ม.2 ต.ปัว 

เพือ่ใหภู้มิทศัน์บา้นป่าหดัมี
ความสวยงาม 

1  แห่ง 300,000   ภูมิทศัน์บา้นป่าหดัมีความ
สวยงาม 
 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างซุม้ประตูหมู่บา้น 
 ม.2 ต.ปัว 

เพือ่ใหภู้มิทศัน์บา้นป่าหดัมี
ความสวยงาม 

1  แห่ง  50,000  ภูมิทศัน์บา้นป่าหดัมีความ
สวยงาม 
 

กองช่าง 

4 ปรับปรุง ต่อเติม อาคาร
เอนกประสงค ์ ม.3 ต.ปัว 

เพือ่เป็นการเพิม่พื้นที่ใชส้อย
ของศาลาเอนกประสงค ์
 

1 แห่ง 
-ต่อเติมชั้นล่าง 

-ปรับปรุงโรงเก็บเรือ 

500,000   ศาลาเอนกประสงคมี์
พื้นที่ใชส้อยเพิม่ขึ้น 
 

กองช่าง 

5 ต่อเติมศาลาหนา้เมรุพร้อม
ติดตั้งระบบไฟฟ้า ม.4 ต.ปัว 

เพือ่เป็นการเพิม่พื้นที่ใชส้อย
ของศาลาเอนกประสงค ์
 

1  แห่ง  650,000  ศาลาเอนกประสงคมี์
พื้นที่ใชส้อยเพิม่ขึ้น 
 

กองช่าง 

6 ปรับปรุงระบบเสียงตาม
สายในหมู่บา้น ม.3 ต.ปัว 

เพือ่ใหป้ระชาชนไดฟั้งเสียง
ประชาสมัพนัธข์องหมู่บา้น
ทัว่ถึง 

1  แห่ง 100,000   ประชาชนรู้ข่าวสารที่
หมู่บา้นประชาสมัพนัธ์
เพิม่ขึ้น 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างเมรุพร้อมเตาเผา 
ม.2  ต.ปัว 

เพือ่ใหป้ระชาชนมีเมรุใชใ้น
พธีิทางศาสนา 

1  แห่ง  1,000,000  เพือ่ใหป้ระชาชนมีเมรุใช้
ในพธีิทางศาสนา 

กองช่าง 

8 ปรับปรุงภูมิทศัน์ที่บริเวณที่
สาธารณะบา้นร้อง ม.4 ต.ปัว 

เพือ่ใหภู้มิทศัน์บา้นร้องมี
ความสวยงาม 

1  แห่ง   60,000 ภูมิทศัน์บา้นร้องมีความ
สวยงาม 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและทีม่า 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดรั้บ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 2557 2558 2559 

9 ก่อสร้างเมรุพร้อมเตาเผา ม.5 
ต.ปัว 

เพือ่ใหป้ระชาชนมีเมรุใชใ้น
พธีิทางศาสนา 

1  แห่ง 1,000,000   เพือ่ใหป้ระชาชนมีเมรุใช้
ในพธีิทางศาสนาอยา่ง
ทัว่ถึง 

กองช่าง 

10 ปรับปรุงเสียงตามสายภายใน
หมู่บา้น ม.5 ต.ปัว 

เพือ่ใหป้ระชาชนไดฟั้งเสียง
ประชาสมัพนัธข์องหมู่บา้น
ทัว่ถึง 

1  แห่ง   100,000 ประชาชนรู้ข่าวสารที่
หมู่บา้นประชาสมัพนัธ์
เพิม่ขึ้น 

กองช่าง 

11 ต่อเติมอาคารอเนกประสงค ์
ม.7 ต.ปัว 

เพือ่เป็นการเพิม่พื้นที่ใชส้อย
ของศาลาเอนกประสงค ์
 

1  แห่ง  500,000  ศาลาเอนกประสงคมี์
พื้นที่ใชส้อยเพิม่ขึ้น 
 

กองช่าง 

12 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอย
บา้นนายสมฤทธ์ิ-บา้นนาย
ไพจิตร-นางขวญัฤทยั 
 ม.5 ต.วรนคร 

เพือ่ใหป้ระชาชนมีไฟฟ้าใช้
อยา่งทัว่ถึง 
 

1  แห่ง  300,000  ประชาชนมีไฟฟ้าใชอ้ยา่ง
ทัว่ถึง 
 

กองช่าง 

13 ก่อสร้างโรงผลิตน ้ าด่ืม ม.6 
ต.ปัว 

เพือ่ใหป้ระชาชนมีน ้ าใชอ้ยา่ง
ทัว่ถึง 

1  แห่ง 400,000   ประชาชนมีน ้ าใชอ้ยา่ง
ทัว่ถึง 

กองช่าง 

14 ขยายเขตประปา ม.5 ต.วรนคร 
  

เพือ่ใหป้ระชาชนมีน ้ าใชอ้ยา่ง
ทัว่ถึง 

2  แห่ง 
-นายสมฤทธ์ิ –บา้น จสต. รุ่งเรือง
ใบยา ยาว 200 ม. 
-โรงเรียนปัวอนิเตอร์คิดยาว200 ม. 

 
200,000 
200,000 

  ประชาชนมีน ้ าใชอ้ยา่ง
ทัว่ถึง 

กองช่าง 

15 ปรับปรุงเสียงตามสาย บา้น
ร้อง ม.4 ต.ปัว 

เพือ่ใหป้ระชาชนไดท้ราบ
ข่าวสารอยา่งทัว่ถึง 

1  แห่ง 150,000   ประชาชนไดท้ราบ
ข่าวสารเพิม่ขึ้น 

กองช่าว 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและทีม่า 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดรั้บ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 2557 2558 2559 

16 ขยายเขตไฟฟ้า  
ม.2 ต.ไชยวฒันา 
 

เพือ่ใหป้ระชาชนมีไฟฟ้าใช้
อยา่งทัว่ถึง 
 

2  แห่ง 
-สายบา้นผูช่้วยชา –บา้นแม่ค า 
ยาว 80 ม. 
-บา้นตน้แหลง-หัวสะพานบา้น
หนาด  ยาว 150 ม. 

 

  
87,360 

 

163,800 

 ประชาชนมีไฟฟ้าใชอ้ยา่ง
ทัว่ถึง 
 

กองช่าง 

17 ปรับปรุงภูมิทศัน์ศาลเจา้หลวง
ปู่ เลา ม.1 ต.สถาน 

เพือ่ใหภู้มิทศัน์บา้นนาปานมี
ความสวยงาม 

1  แห่ง  100,000  ภูมิทศัน์บา้นนาปานมี
ความสวยงาม 
 

กองช่าง 

18 ก่อสร้างซุม้ประตูเมืองปัว 
 

เพือ่ปรับปรุงภูมิทศัน์ของ
เทศบาลต าบลปัวใหส้วยงาม 

2  แห่ง 
 

  2,000,000 
(งบอุดหนุน) 

 

ภูมิทศัน์ของเทศบาล
ต าบลใหส้วยงามมากขึ้น 
 

กองช่าง 
 

19 
 
 
 
 

สนบัสนุนการด าเนินงานดา้น
สาธารณูปโภค 
 
 
 

เพือ่ใหก้ารบริหารจดัการและ
ด าเนินงานดา้นสาธารณูป 
โภคเป็นไปอยา่งมีประสิทธิ 
ภาพ 

12  คร้ัง 
 
 
 

1,105,000 
 
 
 
 

  การบริหารจดัการและ
ด าเนินงานดา้นสาธารณูป 
โภคเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ทุกกอง 
 
 
 
 20 

 
 

ก่อสร้างปรับปรุงอาคารตลาด
สดเทศบาล 1 (ตลาดบน) 
 

เพือ่ใหมี้อาคารตลาดสดที่ถูก
สุขลกัษณะตามมาตรฐาน 
 

1 แห่ง 
 
 

 5,000,000 
(งบอุดหนุน) 

 

 มีอาคารตลาดสดที่ถูก
สุขลกัษณะตามมาตรฐาน 
 

กองช่าง 
 

21 ขยายเขตไฟฟ้า ในเขตเทศบาล
ต าบลปัว 

เพือ่ใหป้ระชาชนมีไฟฟ้าใช้
อยา่งทัว่ถึง 

13 ชุมชน  1,500,000  ประชาชนมีไฟฟ้าใชอ้ยา่ง
ทัว่ถึง 
 

กองช่าง 

22 ขยายเขตประปา ในเขต
เทศบาลต าบลปัว 

เพือ่ใหป้ระชาชนมีประปาใช้
อยา่งทัว่ถึง 

13 ชุมชน  1,000,000  ประชาชนมีไฟฟ้าใชอ้ยา่ง
ทัว่ถึง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและทีม่า 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดรั้บ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 2557 2558 2559 

23 ก่อสร้างสถานีขนส่ง เทศบาล
ต าบลปัว 

เพือ่ใหมี้สถานีขนส่งใชใ้น
การเดินทางไดอ้ยา่งสะดวก
และปลอดภยั 

1  แห่ง 18,000,000   ประชาชนมีสถานีขนส่ง
ใชใ้นการเดินทางอยา่ง
สะดวกและปลอดภยั 

กองช่าง 

24 
 

 
 

ก่อสร้างน ้ าพ ุสวนสาธารณะ
เทศบาลต าบลปัว 
 
 

เพือ่ใหมี้ภูมิทศัน์ที่สวยงาม 
 
 
 

1 แห่ง 

 
 

100,000 
 
 
 
 

  สวนสาธารณะมีภูมิทศัน์
ที่สวยงาม 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 

25 
 
 
 

ปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 1 
 
 
 

เพือ่ใหป้ระชาชนมีสถานที่ใช้
ส าหรับการท ากิจกรรม 
 
 

1 แห่ง 
-ปรับปรุงพื้นผวิถนน คสล.

ก่อสร้างรางระบายน ้ า 

 

 

 
200,000 
250,000 

 
 
 

  มีอาคารตลาดสดที่ถูก
สุขลกัษณะตามมาตรฐาน 
 
 

กองสาธารณสุขฯ 
 
 
 
 26 

 
 
 

ปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 2 
 
 
 

เพือ่ใหป้ระชาชนมีสถานที่ใช้
ส าหรับการท ากิจกรรม 
 
 

1 แห่ง 
-ปรับปรุงพื้นผวิถนน คสล. 

-ก่อสร้างรางระบายน ้ า 
-ก่อสร้างพนังกนั คสล. 

 

 

 

 

 
200,000 
150,000 
500,000 

 
 
 
 

  มีอาคารตลาดสดที่ถูก
สุขลกัษณะตามมาตรฐาน 
 
 
 

กองสาธารณสุขฯ 
 
 
 
 
  

1.3 สนับสนุนการพัฒนาระบบผังเมืองชุมชน 

1 จดัวางระบบผงัเมืองรวม
ชุมชน 
 

เพือ่ใหมี้การใชท้ี่ดินใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุด และสร้าง
ความปลอดภยัแก่ประชาชน 

1  คร้ัง 100,000   มีการใชท้ี่ดินอยา่งเกิด
ประโยชน์ และเกิดความ
ปลอดภยัแก่ประชาชน 

กองช่าง 
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2.ยุทธศาสตร์   ด้านการเกษตร เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
2.1 แนวทางการพัฒนา  - จัดหาและพัฒนาแหล่งน ้าเพื่อการเกษตร 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและทีม่า 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดรั้บ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 2557 2558 2559 

1 ก่อสร้างล าเหมืองดอนนอก  
ม.2  ต.ปัว 

เพือ่ใหป้ระชาชนมีน ้ าใชใ้น
การเกษตรอยา่งเพียงพอ 

1  แห่ง 
ยาว  200 ม. 

  90,000 ประชาชนมีน ้ าใชใ้น
การเกษตรอยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างดาดล าเหมือง  
ม.4 ต.ปัว 
 

เพือ่ใหป้ระชาชนมีน ้ าใชใ้น
การเกษตรอยา่งเพียงพอ 

4  แห่ง 
-สายดอนน ้ าปัว 
-สายทุ่งน ้ าหลง 
-สายพอ่ป้ันนอ้ย 
-สายทุ่งป่าหา้ 

 
 

 

  
75,000 
112,500 
67,500 
60,000 

ประชาชนมีน ้ าใชใ้น
การเกษตรอยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างดาดล าเหมือง ม.5 
ต.ปัว 

เพือ่ใหป้ระชาชนมีน ้ าใชใ้น
การเกษตรอยา่งเพียงพอ 

1  แห่ง  
ยาว  1,000  ม. 

 450,000  ประชาชนมีน ้ าใชใ้น
การเกษตรอยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างท านบกั้นน ้าพร้อม
ดาดล าเหมือง ม.6  ต.ปัว 
 

เพือ่ใหป้ระชาชนมีน ้ าใชใ้น
การเกษตรอยา่งเพียงพอ 

2  แห่ง 
-ห้วยทรายขาว ยาว  100  ม. 
-ห้วยสลกั ยาว  100  ม. 

 

   
100,000 
100,000 

ประชาชนมีน ้ าใชใ้น
การเกษตรอยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมล า
เหมืองปรางค ์ม.4 ต.วรนคร 

เพือ่ใหป้ระชาชนมีน ้ าใชใ้น
การเกษตรอยา่งเพียงพอ 

1  แห่ง 500,000   ประชาชนมีน ้ าใชใ้น
การเกษตรอยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

6 สมทบสร้างฝายหิน  
ม.6 ต.วรนคร 
 

เพือ่ใหป้ระชาชนมีน ้ าใชใ้น
การเกษตรอยา่งเพียงพอ 

1  แห่ง   200,000 ประชาชนมีน ้ าใชใ้น
การเกษตรอยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและทีม่า 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดรั้บ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 2557 2558 2559 

7 ขดุลอกล าน ้ าปัว เพือ่ใหป้ระชาชนมีน ้ าใชใ้น
การเกษตรอยา่งเพียงพอ 

1  แห่ง  1,000,000  ประชาชนมีน ้ าใชใ้น
การเกษตรอยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

8 ขดุลอกล าน ้ าขวา้ง เพือ่ใหป้ระชาชนมีน ้ าใชใ้น
การเกษตรอยา่งเพียงพอ 

1  แห่ง   1,000,000 ประชาชนมีน ้ าใชใ้น
การเกษตรอยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

9 ก่อสร้างฝายตน้น ้ าล าธาร เพือ่ใหป้ระชาชนมีน ้ าใชใ้น
การเกษตรอยา่งเพียงพอ 

8  แห่ง 40,000   ประชาชนมีน ้ าใชใ้น
การเกษตรอยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

 
2.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 

1 ส่งเสริมและพฒันาอาชีพ เพือ่เป็นการสร้างงานสร้าง
รายไดใ้นชุมชน 

10  คร้ัง 400,000   ประชาชนมีอาชีพและ
รายไดเ้พิม่ขึ้น 

กองการศึกษา 

2 สนบัสนุนการฝึกอบรมฝีมือ
แรงงาน 

เพือ่พฒันาทกัษะฝีมือแรงงาน
ใหมี้คุณภาพ 

1  คร้ัง 
 
 

30,000   ประชาชนไดรั้บการ
พฒันาฝีมือแรงงาน 

กองการศึกษา 

3 สนบัสนุนมาตรฐานผลิตภณัฑ์
ชุมชน (Otop) 

เพือ่ใหผ้ลิตภณัฑข์องกลุ่ม
และผูป้ระกอบการไดรั้บ
มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ 

1  คร้ัง 100,000   ผลิตภณัฑมี์มาตรฐานและ
เป็นที่ยอมรับ 

กองการศึกษา 

4 ก่อสร้างศูนย ์ Otop ในเขต 
เทศบาลต าบลปัว 

เพือ่ใหผ้ลิตภณัฑข์องชุมชน
ไดจ้  าหน่ายและเป็นที่รู้จกั 

1  แห่ง 800,000   ประชาชนไดมี้สถานที่
จ  าหน่ายผลิตภณัฑชุ์มชน
และมีรายไดเ้พิม่ขึ้น 

กองการศึกษา 
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2.3 พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและทีม่า 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดรั้บ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 2557 2558 2559 

1. ปรับปรุง พฒันา  สถานที่
ท่องเที่ยว 

เพือ่ใหส้ถานที่ท่องเที่ยวมี
ความสะอาดสวยงาม 

13  ชุมชน 
(ในเขตเทศบาลต าบลปัว) 

1,000,00 0 1,000,000 600,000 สถานที่ท่องเที่ยวมีความ
สะอาดสวยงามมากขึ้น 

กองวิชาการฯ 

 

2.4  พัฒนาบริการและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 

1 ถนนคนเดินกระตุน้เศรษฐกิจ เพือ่กระตุน้และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

1  คร้ัง 100,000   ท าใหน้กัท่องเที่ยวรู้จกั
และมาเที่ยวมากขึ้น 

ส านกัปลดัฯ 

2 พฒันาศกัยภาพมคัคุเทศก์
ชุมชน 

เพือ่ใหมี้ความรู้ในการ
ตอ้นรับนกัท่องเที่ยว 

1  คร้ัง 50,000   มีความรู้ในการตอ้นรับ
นกัท่องเที่ยว 

กองวิชาการฯ 
 

3 ส่งเสริมและประชาสมัพนัธ์
การท่องเที่ยว 

เพือ่ใหแ้หล่งท่องเที่ยวเป็นที่
รู้จกัของนกัท่องเที่ยว 

1  คร้ัง 500,000   แหล่งท่องเที่ยวเป็นที่รู้จกั
ของนกัท่องเที่ยวมากขึ้น 

ส านกัปลดัฯ
กองวิชาการฯ 
 4 สนบัสนุนการบริหารจดัการ

ศูนยข์อ้มูลการท่องเที่ยว 
การด าเนินงานดา้นการ
ท่องเที่ยวมีประสิทธิภาพ 

1  แห่ง 300,000   การด าเนินงานของศูนยมี์
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

กองวิชาการฯ 

5 ถนนสายวฒันธรรมไหวส้า
พระธาตุเบง็สกดั 

เพือ่กระตุน้และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

1 แห่ง 50,000   ท าใหน้กัท่องเที่ยวรู้จกั
และมาเที่ยวมากขึ้น 

กองวิชาการฯ 

6 ก่อสร้างรูปป้ันกวา่งใหญ่ เพือ่กระตุน้และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

2  แห่ง 150,000   ท าใหน้กัท่องเที่ยวรู้จกั
และมาเที่ยวมากขึ้น 

กองช่าง 

7 ส่งเสริมการท่องเที่ยว  
(รถรางน าเที่ยว) 
 

เพือ่กระตุน้และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

1 คร้ัง 1,000,000   ท าใหน้กัท่องเที่ยวรู้จกั
และมาเที่ยวมากขึ้น 

กองวิชาการฯ 
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2.5  พัฒนา ปรับปรุง เส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางขนถ่ายผลผลิต 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและทีม่า 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดรั้บ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 2557 2558 2559 

1 ก่อสร้างถนนล าลองเขา้สู่พื้นที่
การเกษตร สายโรงน ้ าแขง็
น่านเจา้ ม.1 ต.ปัว 

เพือ่ใหป้ระชาชนมีถนนใชใ้น
การเกษตรไดอ้ยา่งสะดวก
และปลอดภยั 

1  แห่ง 
ยาว 4 กม. 

  748,000 ประชาชนมีถนนใชใ้น
การเกษตรไดอ้ยา่งสะดวก
ปลอดภยัมากขึ้น 
 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนนล าลอง จากบา้น
นายจิน-เขา้สู่พื้นที่การเกษตร 
ม.5 ต.วรนคร 

เพือ่ใหป้ระชาชนมีถนนใชใ้น
การเกษตรไดอ้ยา่งสะดวก
และปลอดภยั 

1  แห่ง 
ยาว  2  กม. 

  370,000 ประชาชนมีถนนใชใ้น
การเกษตรไดอ้ยา่งสะดวก
ปลอดภยัมากขึ้น 
 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนนล าลองเขา้สู่พื้นที่
การเกษตร สายนาทุ่งหนอง  
ม.1 ต.สถาน 

เพือ่ใหป้ระชาชนมีถนนใชใ้น
การเกษตรไดอ้ยา่งสะดวก
และปลอดภยั 

1  แห่ง 
ยาว  250  ม. 

  46,000 ประชาชนมีถนนใชใ้น
การเกษตรไดอ้ยา่งสะดวก
ปลอดภยัมากขึ้น 
 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้น
ห่าง-นาดอน บา้นแกม้ราษฎร์
พฒันา ม.4  ต.วรนคร - บา้น
ร้อง ม. 4 ต.ปัว   

เพือ่ใหป้ระชาชนมีถนนใชใ้น
การเกษตรไดอ้ยา่งสะดวก
และปลอดภยั 

1  แห่ง 2,000,000   ประชาชนมีถนนใชใ้น
การเกษตรไดอ้ยา่งสะดวก
ปลอดภยัมากขึ้น 
 

กองช่าง 
อบจ.น่าน 

 

5 ก่อสร้างถนนล าลองเขา้สู่พื้นที่
การเกษตร สายบา้นปรางค์
พฒันา 2 (สายหว้ยขะตั้น)
ต.ปัว – บา้นจูน ต.ป่ากลาง 
ต.ป่ากลาง 

เพือ่ใหป้ระชาชนมีถนนใชใ้น
การเกษตรไดอ้ยา่งสะดวก
และปลอดภยั 

1 แห่ง 
 

 2,000,000  ประชาชนมีถนนใชใ้น
การเกษตรไดอ้ยา่งสะดวก
ปลอดภยัมากขึ้น 
 

กองช่าง 
อบจ.น่าน 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและทีม่า 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดรั้บ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 2557 2558 2559 

6 ก่อสร้างถนนล าลองเขา้สู่พื้นที่
การเกษตร สายบา้นปรางค์
พฒันา 2 (สายร้านเทพแอร์)
ต.ปัว – บา้นจูน ต.ป่ากลาง 
ต.ป่ากลาง 

เพือ่ใหป้ระชาชนมีถนนใชใ้น
การเกษตรไดอ้ยา่งสะดวก
และปลอดภยั 

1  แห่ง  2,000,000  ประชาชนมีถนนใชใ้น
การเกษตรไดอ้ยา่งสะดวก
ปลอดภยัมากขึ้น 

กองช่าง 
อบจ.น่าน 

7 ก่อสร้างถนน าลองเขา้สู่พื้นที่
การเกษตร สายบา้นแกม้ ม.5 
ต.วรนคร –บา้นจูน ต.ป่ากลาง 

เพือ่ใหป้ระชาชนมีถนนใชใ้น
การเกษตรไดอ้ยา่งสะดวก
และปลอดภยั 

1 แห่ง  2,000,000  ประชาชนมีถนนใชใ้น
การเกษตรไดอ้ยา่งสะดวก
ปลอดภยัมากขึ้น 

กองช่าง 
อบจ.น่าน 
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2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรปลอดภยั 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและทีม่า 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดรั้บ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 2557 2558 2559 

1 ส่งเสริมและสนบัสนุน
เศรษฐกิจพอเพยีง 

เพือ่เสริมสร้างความรู้และน ้ า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใชใ้นชีวติประจ าวนั 

2  คร้ัง 100,000   ประชาชนมีความรู้และน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 

กองการศึกษา 

2 ผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสตัว ์ เพือ่ก าจดัมูลสตัวใ์นโรงฆ่า
สตัว ์

1  แห่ง 50,000   สามารถใชป้ระโยชน์จาก
มูลสตัวล์ดการเกิด
มลภาวะ 

กองสาธารณสุขฯ 

3 สนบัสนุนศูนยบ์ริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตร 

เพือ่ใหก้ารด าเนินงานของ
ศูนยฯ์ มีประสิทธิภาพ 

1  คร้ัง 50,000   การด าเนินงานของศูนยฯ์ 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

กองการศึกษา 

4 ฝึกอบรมและศึกษาดูงานดา้น
การเกษตร 

เพือ่เสริมสร้างความรู้และ
เพิม่ประสบการณ์แก่
เกษตรกร 

1  คร้ัง 
 

150,000   เกษตรกรมีความรู้และ
ประสบการณ์ดา้น
การเกษตรมากขึ้น 

กองการศึกษา 

5 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภยั เพือ่สนบัสนุนใหเ้กษตรกรมี
อาชีพและเกิดรายได ้

13  หมู่บา้น 50,000   เกิดอาชีพและรายไดแ้ก่
ประชาชน 

กองการศึกษา 

6 ส่งเสริมกลุ่มวสิาหกิจชุมชน เพือ่สนบัสนุนกลุ่มวสิาหกิจ
ชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็ 

3  คร้ัง 60,000   กลุ่มวสิาหกิจชุมชนมี
ความเขม้แขง็และย ัง่ยนื 

กองการศึกษา 
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3.ยุทธศาสตร์   ด้านการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ 
3.1  แนวทางการพัฒนา  - สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและทีม่า 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดรั้บ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 2557 2558 2559 

1 การจดัการศึกษาเด็กก่อนวยั
เรียน 

เพือ่จดัประสบการณ์เตรียม
ความพร้อมศูนยพ์ฒันาเด็ก
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

1  แห่ง 300,000   จดัประสบการณ์เตรียม
ความพร้อมในศูนยพ์ฒันา
เด็กเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษา 

2 สนบัสนุนกิจกรรมดา้น
การศึกษา 

เพือ่ใหก้ารจดัการเรียนการ
สอนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิ 
ภาพ 

ร.ร. 8  แห่ง 
ศูนยฯ์ 1 แห่ง 

250,000   การจดัการเรียนการสอน
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิ 
ภาพ 

กองการศึกษา 

3 สนบัสนุนทุนการศึกษา เพือ่เป็นการเสริมสร้าง
ก าลงัใจแก่เด็กและลดภาระ
รายจ่ายของผูป้กครอง 

1 คร้ัง 100,000   เด็กมีก าลงัใจในการเรียน
และลดภาระรายจ่ายของ
ผูป้กครอง 

กองการศึกษา 

4 สนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์และ
ส่ือการเรียนการสอน 

เพือ่ใหเ้ด็กนกัเรียนมีอุปกรณ์
ส่ือการเรียนการสอนที่
ครบถว้น 

1 คร้ัง 200,000   เพือ่ใหก้ารจดัการเรียน
การสอนเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษา 

5 ปรับปรุงภูมิทศัน์ศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลปัว 

เพือ่ใหมี้ภูมิทศัน์ที่สวยงาม
และสร้างส่ิงแวดลอ้มที่ดี 

1  คร้ัง 
 

500,000   มีภูมิทศัน์ที่สวยงามและมี
สภาพแวดลอ้มที่ดีขึ้น 

กองการศึกษา 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและทีม่า 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดรั้บ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 2557 2558 2559 

6 
 
 
 

ก่อสร้างหอ้งศูนยก์ารเรียนรู้ 
ส่ือ และเทคโนโลย ี
 
 

เพือ่ใหมี้หอ้งศูนยก์ารเรียนรู้
ส่ือและเทคโนโลยใีนศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลปัว 

1  แห่ง 
 
 
 

500,000 
 
 
 

  

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีหอ้ง
ศูนยก์ารเรียนรู้ส่ือและ
เทคโนโลยทีี่ทนัสมยั 
 

กองการศึกษา 

7 
 
 

พฒันาศกัยภาพบุคลากรทาง
การศึกษา 
 

เพือ่เพิม่ศกัยภาพและพฒันา
ความรู้ใหก้บับุคลากรทาง
การศึกษา 

1 คร้ัง 
 
 

20,000 
 
 

  
บุคลากรทางการศึกษาน า
ความรู้มาพฒันาดา้นการ
เรียนการสอน 

กองการศึกษา 

8 
 
 

แข่งขนักีฬาแก่นกัเรียนศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก 
 

เพือ่ส่งเสริมใหเ้ด็กนกัเรียน
รักการเล่นกีฬาและออกก าลงั
กาย 

1 คร้ัง 
 
 

30,000 
 
 

  
เด็กนกัเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แขง็แรง รักและ
ชอบการเล่นกีฬา 

กองการศึกษา 

9 ป้องกนัควบคุมโรคติดต่อใน
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลปัว 

เพือ่ป้องกนัและควบคุม
โรคติดต่อในศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลปัว 

2  คร้ัง 10,000   นกัเรียนที่อยูใ่นศูนย์
พฒันาเด็กเล็กมีความ
ปลอดภยัเร่ืองโรคติดต่อ 

กองสาธารณสุขฯ 

10 ก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลปัว 

เพือ่ใหมี้อาคารเรียนใหเ้ด็กใน
ศูนยฯ์ เพียงพอ 

1  แห่ง  10,000,000  เด็กในศูนยฯ์ มีสถานที่ใน
การเรียนที่เพียงพอมาก
ขึ้น 

กองช่าง 
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3.2  ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข    

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและทีม่า 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดรั้บ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 2557 2558 2559 

1 กองทุนหลกัประกนัสุขภาพ
เทศบาลต าบลปัว  

เพือ่จดับริการสร้างเสริม
สุขภาพป้องกนัโรคและฟ้ืนฟู
สมรรถภาพของประชาชนใน
พื้นที่ 

1 คร้ัง 200,000   ประชาชนในพื้นที่ไดรั้บ
บริการสร้างเสริมสุขภาพ 
ป้องกนัโรคและฟ้ืนฟู
สมรรถภาพอยา่งทัว่ถึง 

กองสาธารณสุขฯ 

2 ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกโดยภาคี
เครือข่ายเทศบาลต าบล 

เพือ่สร้างสุขภาพและป้อง
โรคแก่ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลปัว 

1 คร้ัง 100,000   ประชาชนสามารถสร้าง
สุขภาพและป้องกนัโรค
ไดด้ว้ยตนเอง 

กองสาธารณสุขฯ 

3 รณรงคฉี์ดวคัซีนป้องกนัโรค
พษิสุนขับา้ 

เพือ่ป้องกนัและควบคุมโรค
พษิสุนขับา้ 

1 คร้ัง 30,000   ป้องกนัการเกิดโรคพษิ
สุนขับา้ 

กองสาธารณสุขฯ 

4 การเฝ้าระวงัติดต่อโรคสตัวสู่์
คน 

เพือ่ป้องกนัโรคติดต่อจาก
สตัวสู่์คน 

1 คร้ัง 30,000   ป้องกนัการเกิดโรคติดต่อ
จากสตัวสู่์คน 

กองสาธารณสุขฯ 

5 การป้องกนัและควบคุมโรค
ระบาด 

เพือ่ป้องกนัและควบคุมโรค
ระบาดที่จะเกิดในพื้นที่ 

1 คร้ัง 50,000   ไม่พบการระบาดของโรค
ระบาดในพื้นที ่

กองสาธารณสุขฯ 

6 การป้องกนัและควบคุมโรค
เอดส ์

เพือ่ป้องกนัและลดจ านวนผู ้
ติดเช้ือเอดส์รายใหม่ในพื้นที่ 

1  คร้ัง 50,000   จ านวนผูติ้ดเช้ือเอดส์ราย
ใหม่ในพื้นที่มีจ  านวน
ลดลง 

กองสาธารณสุขฯ 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและทีม่า 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดรั้บ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 2557 2558 2559 

7 ป้องกนัและควบคุมโรค
ไขเ้ลือดออก 

เพือ่ป้องกนัและควบคุมโรค
ระบาดของโรคไขเ้ลือดออก
ในพื้นที่ 

1  คร้ัง 150,000   ไม่พบการระบาดของโรค
ไขเ้ลือดออกในพื้นที ่

กองสาธารณสุขฯ 

8 ส่งเสริมและรณรงคอ์าหาร
ปลอดภยั 

เพือ่สร้างความตระหนกัและ
ความปลอดภยัแก่ผูบ้ริโภค 

1  คร้ัง 50,000   ผูบ้ริโภคมีความตระหนกั
และไดรั้บความปลอดภยั
มากขึ้น 

กองสาธารณสุขฯ 

9 สนบัสนุนการพฒันาศกัยภาพ 
อสม. 

เพือ่เสริมสร้างความรู้และ
เพิม่ศกัยภาพในการ
ปฏิบตัิงาน 

1  คร้ัง 300,000   อสม. มีความรู้และมี
ศกัยภาพในการปฏิบตัิ
หนา้ที่มากขึ้น 

กองสาธารณสุขฯ 

10 สนบัสนุนการออกหน่วย
ตรวจเยีย่มผูป่้วยเร้ือรัง 
 

เพือ่สร้างขวญัก าลงัใจและ
ติดตามประเมินผลอาการของ
ผูป่้วย 

13  คร้ัง 50,000   ผูป่้วยไดรั้บก าลงัใจและมี
การดูและรักษาที่ถูกตอ้ง 

กองสาธารณสุขฯ 

11 สนบัสนุนการพฒันาการและ
สร้างสุขภาพที่ดีแก่เด็กและ
สตรีมีครรภ ์

เพือ่ใหเ้ด็กมีพฒันาการและ
สตรีมีครรภมี์สุขภาพที่ดี 

1  คร้ัง 100,000   เด็กมีพฒันาการและสตรี
มีครรภสุ์ขภาพที่ดีขึ้น 

กองสาธารณสุขฯ 

12 สนบัสนุนกิจการสาธารณสุข
มูลฐาน 

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานดา้นสาธารณสุข
มูลฐาน 

1  คร้ัง 150,000   การด าเนินงานดา้น
สาธารณสุขมูลฐานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

กองสาธารณสุขฯ 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและทีม่า 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดรั้บ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 2557 2558 2559 

13 ส่งเสริมสุขภาพ ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผูพ้กิารและ
ผูสู้งอาย ุ

เพือ่ส่งเสริมสุขภาพใหผู้ ้
พกิารและผูสู้งอายมีุสุขภาพ
กายและใจที่ดีขึ้น 

1 คร้ัง 30,000   ผูพ้กิารและผูสู้งอายไุดรั้บ
การส่งเสริมสุขภาพที่
ถูกตอ้งเหมาะสม 

กองสาธารณสุขฯ 

14 ตรวจสุขภาพพนกังาน
เทศบาลต าบลปัวประจ าปี 

เพือ่ส่งเสริมสุขภาพให้
พนกังาน ลูกจา้ง ใหมี้สุขภาพ
กายและใจที่ดี 

1  คร้ัง 60,000   พนกังาน ลูกจา้งมี 
สุขภาพกายและใจที่ดีขึ้น 

กองสาธารณสุขฯ 

15 ส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน เพือ่ใหค้วามรู้เร่ืองสุขภาพจิต
และการดูแลผูป่้วยสุขภาพจิต
ในชุมชน 

1  คร้ัง 30,000   แกนน าหมู่บา้นไดรั้บ
ความรู้เร่ืองสุขภาพจิต
และสามารถดูแลผูป่้วย
สุขภาพจิตในชุมชนได ้

กองสาธารณสุขฯ 

16 เพศศึกษาและการป้องกนัการ
ตั้งครรภใ์นวยัเรียน 
(Save sex for teen) 

เพือ่ใหค้วามรู้เร่ืองเพศศึกษา
และการป้องกนัการตั้งครรภ์
ในวยัเรียน 

1  คร้ัง 80,000   นกัเรียนกลุ่มเป้าหมายใน
พื้นที่ไดรั้บความรู้เร่ือง
เพศศึกษาและการป้องกนั
การตั้งครรภใ์นวยัเรียน 

กองสาธารณสุขฯ 

17 ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการ
ตั้งครรภก่์อนวยัอนัควร 

เพือ่สร้างภูมิคุม้กนัใหเ้ด็ก
และเยาวชนไดรั้บความรู้
เก่ียวกบัการตั้งครรภก่์อนวยั
อนัควร 

1 คร้ัง 30,000   เด็กไดเ้รียนรู้เร่ืองการ
ตั้งครรภก่์อนวยัอนัควร 

กองการศึกษา 
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3.3  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดกิาร นันทนาการและการกีฬา 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและทีม่า 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดรั้บ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 2557 2558 2559 

1 การจดัการแข่งขนักีฬาชุมชน
สมัพนัธ ์

เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชน
สนใจและรักการเล่นกีฬา 

1  คร้ัง 
 

200,000 
 

  ประชาชนสนใจและรัก
การเล่นกีฬามากขึ้น 

กองการศึกษา 
 

2 สนบัสนุนอุปกรณ์การกีฬาแก่
ชุมชน 

เพือ่ใหมี้อุปกรณ์เพยีงพอและ
ส่งเสริมใหป้ระชาชนรักการ
เล่นกีฬา 

1  คร้ัง 130,000   มีอุปกรณ์กีฬาเพยีงพอ
และประชาชนรักการเล่น
กีฬามากขึ้น 

กองการศึกษา 

3 สนบัสนุนเบี้ยยงัชีพ ผูสู้งอาย ุ                   
คนพกิาร และผูป่้วยเอดส์ 

เพือ่เสริมสร้างคุณภาพชีวติที่
ดีแก่ผูสู้งอาย ุคนพกิารและ
ผูป่้วยเอดส์ 

1,937  คน 14,616,000 
(งบอุดหนุน) 

  ผูสู้งอาย ุคนพกิารและ
ผูป่้วยเอดส์มีคุณภาพชีวติ
ที่ดีขึ้น 

กองการศึกษา 

4 ก่อสร้างปรับปรุงสวน 
สาธารณะเทศบาลต าบลปัว 
 

เพือ่ใหมี้สวนสาธารณะที่
สวยงามและเป็นที่พกัผอ่น
หยอ่นใจของประชาชน 

1 แห่ง 
 

  30,000,000 
(งบอุดหนุน) 

มีสวนสาธารณะที่
สวยงามและเป็นที่
พกัผอ่นหยอ่นใจของ
ประชาชน 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างสนามกีฬา (ฟุตซอล)  
 

ส่งเสริมใหป้ระชาชนรักการ
เล่นกีฬา 

3 แห่ง 
-บ.ป่าหดั ม.2 
-บ.ปรางคพ์ฒันา 2 ม.8 
-บ.สวนดอก ม.6 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนรักการเล่นกีฬา
มากขึ้น 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและทีม่า 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดรั้บ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 2557 2558 2559 

6 สนบัสนุนการพฒันาและ
สงเคราะห์ผูด้อ้ยโอกาส 

เพือ่พฒันาคุณภาพชีวติที่ดี
ของผูด้อ้ยโอกาส 

1  คร้ัง 100,000   ผูด้อ้ยโอกาสมีคุณภาพ
ชีวติที่ดีขึ้น 

กองการศึกษา 

7 จดัท าส่ิงอ านวยความสะดวก
ใหแ้ก่ผูพ้กิาร 

เพือ่ใหผู้พ้กิารไดรั้บความ
สะดวกสบายในการมาใช้
บริการ 

1  แห่ง 100,000   ผูพ้กิารไดรั้บความ
สะดวกสบายมากขึ้น 

กองการศึกษา 

8 สนบัสนุนดา้นกีฬาของ
ชุมชน/ผูสู้งอาย/ุกลุ่มสตรี / 
กลุ่มเยาวชน 

เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชน
สนใจและรักการเล่นกีฬา 

5  คร้ัง 
 

100,000   มีอุปกรณ์กีฬาเพยีงพอ
และประชาชนรักการเล่น
กีฬามากขึ้น 

กองการศึกษา 

9 สนบัสนุนกองทุนสวสัดิการ
ชุมชนเทศบาลต าบลปัว 

เพือ่สร้างกองทุนในการจดั
สวสัดิการในชุมชนเป็นการ
ส่งเสริมดา้นสจัจะและวนิยั
การออมและการพึ่งตนเอง 

1 คร้ัง 50,000   เกิดระบบการออมและจดั
สวสัดิการช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกนั 

กองการศึกษา 

10 สนบัสนุนการแข่งขนักีฬา
ระดบัอ าเภอ 

เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชน
สนใจและรักการเล่นกีฬา 

1 คร้ัง 50,000   ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แขง็แรง 

ส านักปลดัฯ 

11 ปรับปรุงหลงัคาสนามเปตอง
ในเขตเทศบาลต าบลปัว 

เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชน
สนใจและรักการเล่นกีฬา 

9 แห่ง 600,000 600,000 450,000 ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แขง็แรง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและทีม่า 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดรั้บ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 2557 2558 2559 

12 ปรับปรุงหอ้งทะเบียนราษฎร์ มีหอ้งทะเบียนในการ
ใหบ้ริการประชาชนในเขต
เทศบาศต าบลปัว 

1  แห่ง 1,000,000   ประชาชนมีความ
สะดวกสบายในการใช้
บริการหอ้งทะเบียน 

ส านักปลดัฯ 

13 ก่อสร้างบา้นทอ้งถ่ินไทยเทิด
ไทอ้งคร์าชนั 

เพือ่ใหค้วามช่วยเหลือผู ้
ยากไร้ไดมี้ทีอ่ยูอ่าศยั 

3  แห่ง 250,000   ประชาชนในพื้นที่มี
สภาพที่อยูอ่าศยัที่ดีขึ้น 

กองการศึกษา 

14 ปรับปรุงสนามกีฬาพญาผา
นอง  
 

ส่งเสริมใหป้ระชาชนรักการ
เล่นกีฬา 

1  แห่ง  12,000,000 
(งบอุดหนุน) 

 ประชาชนรักการเล่นกีฬา
มากขึ้น 

กองช่าง 

15 ปรับปรุงภูมิทศัน์ศูนย์
ท่องเที่ยว เทศบาลต าบลปัว 

เพือ่ใหศู้นยฯ์ มีความสวยงาม
และสะดวกสบาย ในการใช้
บริการ 

1 แห่ง  500,000  มีศูนยฯ์ มีความ
สะดวกสบายและมีความ
สวยงามมากขึ้น 

กองช่าง 

 
3.4  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม 

1 สนบัสนุนหนงัสือพมิพป์ระจ า
หมู่บา้น 

เพือ่ใหป้ระชาชนรับรู้ข่าวสาร
และรักการอ่านหนงัสือ 

13  หมู่บา้น 50,000   ประชาชนรับรู้ข่าวสาร
และรักการอ่านมากขึ้น 

กองการศึกษา 

2 สนบัสนุนการฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและ
เยาวชน 

เพือ่เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน 

1 คร้ัง 20,000   เด็กและเยาวชนมี 
คุณธรรมจริยธรรมมาก
ขึ้น 

กองการศึกษา 
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3.5 สนับสนุนโภชนาการแก่เดก็นักเรียนก่อนปฐมวัยและประถมศึกษา 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและทีม่า 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดรั้บ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 2557 2558 2559 

1 สนบัสนุนอาหารกลางวนัแก่
เด็กนกัเรียน 

เพือ่ใหเ้ด็กไดรั้บโภชนาการที่
ดีและมีพฒันาการที่ดี 

2 คร้ัง 
-(8 โรงเรียน , ศนูยฯ์) 

4,805,500   เด็กไดรั้บโภชนาการที่ดี
และมีพฒันาการดีขึ้น 

กองการศึกษา 

2 สนบัสนุนอาหารเสริม(นม) 
แก่เด็กนกัเรียน 

เพือ่ใหเ้ด็กไดรั้บโภชนาการที่
ดีและมีพฒันาการที่ดี 

2 คร้ัง 
-(8 โรงเรียน , ศนูยฯ์) 

3,259,200   เด็กไดรั้บโภชนาการที่ดี
และมีพฒันาการดีขึ้น 

กองการศึกษา 

 
3.6 สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

1 สนบัสนุนการแกไ้ขปัญหายา
เสพติดและเสริมสร้างความ
เขม้แขง็ใหก้บัชุมชน/หมู่บา้น 

เพือ่สร้างความเขม้แขง็แก่
ชุมชน/หมู่บา้นในการเฝ้า
ระวงัและป้องกนัยาเสพติด 

3  คร้ัง 300,000   ชุมชน/หมู่บา้นเขม้แขง็
น าไปสู่ชุมชนหมู่บา้น
ปลอดยาเสพติด 

ส านักปลดัฯ 

2 อบรมรณรงคแ์ละป้องกนัการ
ระบาดของยาเสพติด 

เพือ่สร้างความเขม้แขง็ในการ
เฝ้าระวงัและป้องกนั 

1 คร้ัง 100,000   ชุมชนปลอดยาเสพติด ส านักปลดัฯ 
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3.7 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและทีม่า 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดรั้บ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 2557 2558 2559 

1 อบรมและพฒันาศกัยภาพ
พนกังานและแกนน าชุมชน 
เทศบาลต าบลปัว 

เพือ่เพิม่ศกัยภาพแกนน า
ชุมชนและพนกังาน 

1  คร้ัง  300,000  แกนน าชุมชนและ
พนกังานมีศกัยภาพ 
 

ส านักปลดัฯ 

2 สนบัสนุนการจดัท าแผน
ชุมชน 

เพือ่ใหชุ้มชนมีแผนรองรับ
การพฒันาในดา้นต่าง ๆ 

1  คร้ัง 50,000   มีแผนรองรับการพฒันา
ชุมชน 
 

กองวิชาการฯ 

3 การจดัท าแผนพฒันาเทศบาล เพือ่ใหเ้ทศบาลมีแผนพฒันา
ใชใ้นการด าเนินภารกิจตาม
อ านาจหนา้ที ่

1  คร้ัง 20,000   เทศบาลมีแผนพฒันาใช้
ในการด าเนินภารกิจตาม
อ านาจหนา้ที ่

กองวิชาการฯ 

4 สนบัสนุนและพฒันาศกัยภาพ
ของสตรี 

เพือ่ส่งเสริมใหส้ตรีมีบทบาท
และส่วนร่วมในการ
แกปั้ญหาในสงัคม 

2  คร้ัง 30,000   สตรีมีบทบาทหนา้ที่และ
ส่วนร่วมในการแกปั้ญหา
สงัคมมากขึ้น 

กองการศึกษา 

5 สนบัสนุนกิจกรรมลูกเสือ
ชาวบา้น 

เพือ่เสริมสร้างความสามคัคี
และสนบัสนุนการบ าเพญ็
ประโยชน์ของลูกเสือ
ชาวบา้น 

1  คร้ัง 10,000   ลูกเสือชาวบา้นมีความ
สามคัคีและร่วมบ าเพญ็
ประโยชน์ต่อสงัคมมาก
ขึ้น 

กองการศึกษา 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและทีม่า ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะ

ไดรั้บ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 2557 2558 2559 

6 การจดัเก็บขอ้มูล จปฐ. เพือ่ใหก้ารจดัเก็บขอ้มูล จปฐ.
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

1 คร้ัง 40,000   การจดัเก็บขอ้มูล จปฐ. 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

กองการศึกษา 

7 ส่งเสริมกิจกรรมสถาบนั
ครอบครัว 

เพือ่เสริมสร้างความรักความ
อบอุ่นในครอบครัว 

1  คร้ัง 50,000   ครอบครัวมีความรัก
ความอบอุ่นมากขึ้น 

กองการศึกษา 

8 ส่งเสริมกิจกรรมของเด็กและ
เยาวชน 

เพือ่ใหเ้ด็กและเยาวชนรู้จกั
บทบาทหนา้ที่และมีการ
เรียนรู้ในส่ิงใหม่ ๆ 

2  คร้ัง 60,000   เด็กและเยาวชนรู้จกั
บทบาทหนา้ที่และมีการ
เรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ  มาก
ขึ้น 

กองการศึกษา 

9 พฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการ
ตลาดสดเทศบาลต าบลปัว 

เพือ่พฒันาตลาดสดใหเ้ป็น
ตลาดสดน่าซ้ือไดม้าตรฐาน 

1  คร้ัง 30,000   ก าหนดแนวทางและ
ยกระดบัตลาดสดเพือ่ให้
ไดม้าตรฐาน 

กองสาธารณสุขฯ 

10 พฒันาศกัยภาพบุคลากรใน
การบริหารจดัการขยะมูลฝอย 

เพือ่ใหมี้การบริหารจดัการ
ขยะมูลฝอยในชุมชนครบ
วงจร 

1  คร้ัง 50,000   การบริหารจดัการขยะมี
ประสิทธิภาพ 

กองสาธารณสุขฯ 
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3.8 สนับสนุนการสร้างความปลอดภยัและรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและทีม่า 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดรั้บ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 2557 2558 2559 

1 สนบัสนุนการสร้างความ
ปลอดภยับนทอ้งถนน 

เพือ่เสริมสร้างความปลอดภยั
และลดความสูญเสียในชีวติ
และทรัพยสิ์นของประชาชน 

1  คร้ัง 
-เคร่ืองหมายจราจร 
-สญัญาณไฟจราจร 
-ฯลฯ 

 
 
 

100,000   ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพยสิ์นมากขึ้น 

ส านักปลดัฯ 

2 สนบัสนุนการรักษาความสงบ
เรียบร้อยบริเวณจุดเส่ียง 

เพือ่สร้างความสงบและ
ปลอดภยัเขตเทศบาล 

1 คร้ัง 
-กลอ้ง CCTV 
 

300,000   ชุมชนมีความสงบและ
ปลอดภยัมากขึ้น 

ส านักปลดัฯ 

3 สนบัสนุนการป้องกนัและลด
อุบตัิเหตุบนทอ้งถนน 

เพือ่ลดอุบติัเหตุที่จะเกิดขึ้น
บนทอ้งถนน 

1  คร้ัง 30,000   ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในชีวติมากขึ้น 

ส านักปลดัฯ 

4 อบรมอาสาจราจร เพือ่เสริมสร้างทกัษะและวนิยั
แก่ผูใ้ชร้ถใชถ้นน 

1  คร้ัง 30,000   ลดการสูญเสียต่อชีวติและ
ทรัพยสิ์นของประชาชน 

ส านักปลดัฯ 
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4.ยุทธศาสตร์   ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.1  แนวทางการพัฒนา  - อนุรักษ์และฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณแีละภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและทีม่า 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดรั้บ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 2557 2558 2559 

1 
 
 

สนบัสนุนการจดังาน
วฒันธรรมประเพณีในชุมชน 
 

เพือ่ใหมี้การสืบสานและ
อนุรักษว์ฒันธรรมประเพณี
ในชุมชน 

5  คร้ัง 
 
 

100,000 
 
 

  
มีการสืบสานอนุรักษ์
วฒันธรรมประเพณีของ
ชุมชน 

กองการศึกษา 
 
 

2 สนบัสนุนศิลปะดนตรีและภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 

เพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้และ
อนุรักษรั์กษาศิลปะดนตรี
ไทยใหค้งอยู ่

2  คร้ัง 50,000   มีการเรียนรู้และอนุรักษ์
รักษาศิลปะดนตรีไทย
มากขึ้น 

กองการศึกษา 

3 สนบัสนุนการจดังาน
วฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน 

เพือ่ส่งเสริมการสืบสานและ
อนุรักษง์านวฒันธรรม
ประเพณีทอ้งถ่ิน 

5  คร้ัง 500,000   มีการสืบสานและอนุรักษ์
งานวฒันธรรมประเพณี
ทอ้งถ่ิน 

กองการศึกษา 
ส านักปลดัฯ 

4 สนบัสนุนการจดังานวนั
ส าคญัสถาบนัชาติ ศาสนา 
และ พระมหากษตัริย ์

เพือ่เสริมสร้างความสามคัคี 
ศีลธรรม และความจงรักภกัดี
ต่อสถาบนั 

6  คร้ัง 100,000   ประชาชนมีความสามคัคี 
ศีลธรรมและไดแ้สดงออก
ซ่ึงความจงรักภกัดี 

ส านักปลดัฯ 
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4.2  พัฒนาแหล่งวัฒนธรรม ศิลปะ และโบราณสถาน 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและทีม่า 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดรั้บ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 2557 2558 2559 

1 
 

 
 

การพฒันาและปรับปรุง
โบราณสถาน 
 
 

เพือ่ใหโ้บราณสถานมีความ
สวยงามมากขึ้น 
 

1  คร้ัง 
 

300,000 
 

  
โบราณสถานมีความ
สวยงามมากขึ้น 
 

กองการศึกษา 
 

 2 
 

 
 
 
 

พฒันา ฟ้ืนฟู เมืองเก่าเวยีง 
วรนคร 
 
 
                                            

เพือ่ใหป้ระชาชนเกิด
จิตส านึกรักษถ่ิ์นเกิดและ
วฒันธรรมการด าเนินการ
ฟ้ืนฟูรักษาเมืองเก่าวรนคร 
 
 

1 แห่ง 
 
 
 

3,000,000 
 
 
 

1,000,000 
 
 
 

1,000,000 
 
 
 

ประชาชนเกิดจิตส านึก
รักษถ่ิ์นเกิดแลวฒันธรรม
การด าเนินการฟ้ืนฟูรักษา
เมืองเก่าวรนคร 
 
 

กองวิชาการ 
กรมศิลปกร 
อบจ.น่าน 
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5. ยุทธศาสตร์   ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
5.1  แนวทางการพัฒนา  - ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างจิตส านึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและทีม่า 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดรั้บ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 2557 2558 2559 

1 สนบัสนุนการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

เพือ่สร้างจิตส านึกและการมี
ส่วนร่วมในการจดัการ 

1  คร้ัง 
 

50,000 
 

  การจดัการส่ิงแวดลอ้มมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

กองสาธารณสุขฯ 
 

2 สนบัสนุนและรณรงคก์ารลด
ภาวะโลกร้อน 

เพือ่สร้างจิตส านึกในการลด
ภาวะโลกร้อน 

1  คร้ัง 
 

50,000 
 

  มีจิตส านึกในการลดภาวะ
โลกร้อนมากขึ้น 

กองสาธารณสุขฯ 
 

3 สนบัสนุนดา้นสุขาภิบาลและ
อนามยัส่ิงแวดลอ้มชุมชน 

เพือ่ใหเ้กิดความรู้ดา้น
สุขาภิบาลที่ถูกตอ้งแก่ชุมชน 

1  คร้ัง 
 

50,000 
 

  ชุมชนมีความรู้ดา้น
สุขาภิบาลและอนามยั 

กองสาธารณสุขฯ 
 

4 ส่งเสริมการผลิตและการใช้
พลงังานทดแทน 

เพือ่ส่งเสริมใหชุ้มชน
ตระหนกัถึงคุณค่าของการใช้
พลงังานทดแทน 

13  ชุมชน 50,000   ประชาชนในเขตเทศบาล
มีพลงังานทดแทนใช ้

กองการศึกษา 
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5.2  ส่งเสริม สนับสนุนการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและทีม่า 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดรั้บ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 2557 2558 2559 

1 
 

สนบัสนุนการเฝ้าระวงัไฟป่า 
 

เพือ่ป้องกนัปัญหาไฟไหมป่้า 
 

1 คร้ัง 
 

50,000 
 

  ปัญหาไฟไหมป่้าลดลง 
 

ส านกัปลดัฯ 
กองสาธารณสุขฯ 

 2 
 

ส่งเสริมการปลูกป่า 
 

เพือ่เป็นการเพิม่พื้นที่ป่าและ
การอนุรักษบ์  ารุงรักษาป่า 

1  คร้ัง 
 

50,000 
 

  มีพื้นที่ป่าและมีการ
บ ารุงรักษาป่าเพิม่ขึ้น 

กองสาธารณสุขฯ 
 

3 
 

ปรับปรุงภูมิทศัน์ภายในเขต
เทศบาล 

เพือ่ใหมี้ภูมิทศัน์ที่สวยงาม
และสร้างส่ิงแวดลอ้มที่ดี 

1  คร้ัง 
 

  1,000,000 
 

มีภูมิทศัน์ที่สวยงามและมี
สภาพแวดลอ้มที่ดีขึ้น 

กองช่าง 
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5.3  สนับสนุนและพัฒนาการจัดระบบบ าบัดน ้าเสีย การก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและทีม่า 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดรั้บ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 2557 2558 2559 

1 ศึกษาออกแบบการศูนยก์  าจดั
ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลูตาม
หลกัสุขาภิบาลแบบครบวงจร   
 

เพือ่ใหมี้การด าเนินการ
ออกแบบถึงผลกระทบตลอด
จนถึงการก่อสร้างศูนยก์  าจดั
ขยะแบบครบวงจร 

1  แห่ง 
 

2,000,000   มีการด าเนินการออกแบบ
ถึงผลกระทบตลอดจนถึง
การก่อสร้างศูนยก์  าจดั
ขยะแบบครบวงจร 

กองสาธารณสุขฯ 

2 ก่อสร้างศูนยก์  าจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูลตามหลกั
สุขาภิบาลแบบครบวงจร   
 
 

เพือ่ใหมี้ศูนยก์  าจดัขยะมูล
ฝอยทีมีประสิทธิภาพ 

1  แห่ง 
 

  350  ลา้น 
(งบอุดหนุน) 

มีศูนยก์  าจดัขยะมูลฝอยที่
มีประสิทธิภาพ 

กองสาธารณสุขฯ 

3 การจดัการและการแกไ้ข
ปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน 

เพือ่ใหก้ารแกไ้ขปัญหาขยะ
มูลฝอยเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

1  คร้ัง 100,000    มีการจดัการขยะอยา่งเป็น
ระบบและลดลงปริมาณ
ขยะมูลฝอย 

กองสาธารณสุขฯ 

4 การจดัการและแกไ้ขปัญหา 
น ้ าเสียในชุมชน 

เพือ่ใหก้ารแกไ้ขปัญหาน ้ า
เสียเป็นไปอยา่งมีประสิทธิ 
ภาพ 

2  แห่ง 1,000,000   มีการจดัการน ้ าเสียอยา่ง
เป็นระบบ  

กองสาธารณสุขฯ 

5 ก่อสร้าง ปรับปรุงบ่อบ าบดัน ้ า
เสียโรงแปรรูปเน้ือสตัว ์

เพือ่บ  าบดัน ้ าเสียจากโรงแปร
รูปเน้ือสตัว ์

1  แห่ง 50,000   น ้ าทิ้งจากโรงแปรรูป
เน้ือสตัวผ์า่นการบ าบดั 
และลดการเกิดมลภาวะ 

กองสาธารณสุขฯ 
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5.4  สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและทีม่า 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดรั้บ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 2557 2558 2559 

1 ก่อสร้างพนงักนัตล่ิงพงัโดย
กล่องเกเบี้ยน 

เพือ่ใหป้ระชาชนมีน ้ าใชใ้น
การเกษตรอยา่งเพียงพอ 

1 แห่ง 
-ล าน ้ าขวา้ง 
-ล าน ้ าปัว 

  200  ลา้น 
(งบอุดหนุน) 

ประชาชนมีน ้ าใชใ้น
การเกษตรอยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 
จงัหวดัน่าน 
อบจ.น่าน 

2 ก่อสร้างอุโมงค ์พร้อมพนงักั้น
ตล่ิงพงั ขา้งวดั ม.1 ต.สถาน 

เพือ่ใหป้ระชาชนมีน ้ าใชใ้น
การเกษตรอยา่งเพียงพอ 

1  แห่ง 
ยาว  500  ม. 

600,000   ประชาชนมีน ้ าใชใ้น
การเกษตรอยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างพนงักั้นน ้ าเซาะตล่ิง 
ม.2 ต.ไชยวฒันา  

เพือ่ใหป้ระชาชนมีน ้ าใชใ้น
การเกษตรอยา่งเพียงพอ 

1  แห่ง 
ยาว  300  ม. 

500,000   ประชาชนมีน ้ าใชใ้น
การเกษตรอยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างดาดล าน ้ าขวา้ง  
ม.4   ต.วรนคร 

เพือ่ใหป้ระชาชนมีน ้ าใชใ้น
การเกษตรอยา่งเพียงพอ 

1 แห่ง 
ยาว  1,800 ม. 

  21,600,000 
(งบอุดหนุน) 

ประชาชนมีน ้ าใชใ้น
การเกษตรอยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 
กรมฯ 
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6.ยุทธศาสตร์   ด้านการบริหารจัดการและการบริการ 
6.1 แนวทางการพัฒนา –สนับสนุนการประสานงานและบูรณาการพัฒนาร่วมกับหน่วยงานอื่น 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและทีม่า 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดรั้บ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 2557 2558 2559 

1 การแข่งขนักีฬาเทศบาล
สมัพนัธจ์งัหวดัน่าน 

เพือ่สร้างสมัพนัธภาพที่ดี
ระหวา่งองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

1  คร้ัง 150,000   องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินมีความสมัพนัธ์
กนัมากขึ้น 

ส านักปลัดฯ 
 

2 การบูรณาการงานพฒันา
ร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน 

เพือ่สนบัสนุนการบรูณาการ
งานพฒันาใหมี้ประสิทธิภาพ 

5  คร้ัง 1,000,000   การบรูณาการงานพฒันา
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ทุกกอง 

3 ออกหน่วยบริการเทศบาล
สญัจร 

เพือ่อ  านวยความสะดวก
ใหแ้ก่ประชาชนไดรั้บบริการ
ถึงที ่

12  คร้ัง 100,000   ประชาชนไดค้วามสะดวก
และการบริการถึงที ่

ส านักปลัดฯ 
 

4 เตรียมการรับเสด็จ เพือ่ใหก้ารรับเสด็จฯ เป็นไป
ดว้ยความเรียบร้อย 

2  คร้ัง 500,000   การรับเสด็จฯ เป็นไปดว้ย
ความเรียบร้อย 

ส านักปลัดฯ 
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6.2  สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและทีม่า 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดรั้บ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 2557 2558 2559 

1 
 

 
 

การประชุมฝึกอบรม 
การศึกษาดูงานและการพฒันา
บุคลากร 
 

เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการ
ปฏิบตัิงานของบุคลากร 
 
 

10  คร้ัง 
 
 

500,000 
 

 
 

  
บุคลากรมีศกัยภาพในการ
ปฏิบติังานเพิม่มากขึ้น 
 
 

ทุกกอง 
 
 
 

2 
 

 

การบริหารงานและการจดั
สวสัดิการบุคลากร 
 

เพือ่ใหก้ารบริหารงานบุคคล
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

12  คร้ัง 
 

 

22,500,000 
 

 

  
การบริหารงานบุคลากรมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

ทุกกอง 
 
 3 

 
ส ารวจปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิ์นดว้ย
ระบบ GIS 
 

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการ
จดัเก็บรายไดข้องเทศบาล 

1  คร้ัง   1,500,000 การจดัเก็บรายไดมี้
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

กองคลงั 

4 ปรับปรุงพฒันาระบบการ
จดัเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม 

เพือ่ใหก้ารจดัเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียมมีประสิทธิภาพ 

1  คร้ัง 100,000 
 

  การจดัเก็บภาษีและค่า 
ธรรมเนียมประสิทธิภาพ 

กองคลงั 

5 สนบัสนุนงานบริหารจดัการ
และงานบริการ 
 

เพือ่ใหก้ารบริหารงานและ
การบริการเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 

12  คร้ัง 5,000,000   การบริหารงานและการ
บริการของเทศบาลมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ทุกกอง 
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6.3  ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กร ชุมชน 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและทีม่า 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดรั้บ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 2557 2558 2559 

1 สนบัสนุนและเพิม่ศกัยภาพ
การปฏิบตัิงานขององคก์ร
ชุมชน 

เพือ่ใหก้ารปฏิบตัิงานของ
องคก์รชุมชนมีประสิทธิภาพ 

1  คร้ัง 50,000   การปฏิบตัิงานขององคก์ร
ชุมชนมีประสิทธิภาพ 

ส านักปลัดฯ 
 

2 ฝึกอบรมและทศันศึกษาดูงาน
เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพของผูน้ า
ชุมชน 

เพือ่ใหก้ารปฏิบตัิงานของ
ผูน้ ามีประสิทธิภาพ 

1  คร้ัง 200,000   การปฏิบตัิงานของผูน้ า
ชุมชนมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

ส านักปลัดฯ 
 

3 ส่งเสริมการจดัตั้งกลุ่มออม
ทรัพย ์

เพือ่สร้างความร่วมมือใน
กลุ่มและพึ่งตนเองได ้

2 กลุ่ม 100,000   เกิดความร่วมมือในกลุ่ม
และสามารถพึ่งตนเองได ้

กองการศึกษา 
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6.4  จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และเคร่ืองจักรกลที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน   

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและทีม่า 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดรั้บ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 2557 2558 2559 

1 จดัซ้ือครุภณัฑเ์คร่ืองดบัเพลิง 
 

เพือ่ใหมี้ครุภณัฑใ์ชใ้นการ
ปฏิบตัิงาน 
 
 

-สายสูบ 
-ชุดดบัเพลิง 
-ฯลฯ 

100,000 
 

  มีครุภณัฑใ์ชใ้นการ
ปฏิบติังานอยา่งเพยีงพอ
และเพิม่ประสิทธิภาพ 
ของงานมากขึ้น 

ส านักปลัดฯ 
 

2 จดัซ้ือครุภณัฑโ์ฆษณาและ
เผยแพร่ 
 
 

เพือ่ใหมี้ครุภณัฑใ์ชใ้นการ
ปฏิบตัิงาน 
 

-แผนที่ดาวเทียม 
-ฯลฯ 
 

20,000 
 

  มีครุภณัฑใ์ชใ้นการ
ปฏิบติังานอยา่งเพยีงพอ
และเพิม่ประสิทธิภาพ 
ของงานมากขึ้น 

ส านักปลดัฯ 
กองคลงั 

กองวิชาการฯ 
กองการศึกษา 

3 
 
 

จดัซ้ือครุภณัฑด์นตรีและ
นาฎศิลป์ 
 

เพือ่ใหมี้ครุภณัฑใ์ชใ้นการ
ปฏิบตัิงาน 
 

1 คร้ัง 
 

 

 
 
 

30,000 
 
 

มีครุภณัฑใ์ชใ้นการ
ปฏิบติังานอยา่งเพยีงพอ 
 

กองการศึกษา 
 

 
4 

 
 
 
 
 
 

จดัซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน 
 
 
 
 
 
 

เพือ่ใหมี้ครุภณัฑใ์ชใ้นการ
ปฏิบตัิงาน 
 
 
 
 
 

-ชุดรับแขก 
-ตูเ้หล็กเก็บเอกสาร  
-เกา้อ้ีส านกังาน  
-เกา้อ้ีเบาะนวม 
-พดัลมโคจร 
-โตะ๊กลม 
-ฯลฯ 
 
 

100,000 
 
 
 
 
 
 

  

มีครุภณัฑใ์ชใ้นการ
ปฏิบติังานอยา่งเพยีงพอ
และเพิม่ประสิทธิภาพ
ของงานมากขึ้น 
 
 
 

ส านักปลัดฯ 
กองการศึกษา 
กองคลงั 

กองสาธารณสุขฯ 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและทีม่า 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดรั้บ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 2557 2558 2559 

5 
 
 
 
 

จดัซ้ือครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 
 
 
 

เพือ่ใหมี้ครุภณัฑใ์ชใ้นการ
ปฏิบตัิงาน 
 
 

- เคร่ืองคอมพวิเตอร์  
-เคร่ืองพมิพสี์  
-ฯลฯ 
 

250,000 
 
 
 

  

มีครุภณัฑใ์ชใ้นการ
ปฏิบติังานอยา่งเพยีงพอ
และเพิม่ประสิทธิภาพ 
ของงานมากขึ้น 
 

ส านักปลัดฯ 
กองช่าง 

กองการศึกษา 

 
 6 

 
 
 
 

จดัซ้ือครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิย ุ
 
 
 

เพือ่ใหมี้ครุภณัฑใ์ชใ้นการ
ปฏิบตัิงาน 
 
 

-เคร่ืองเสียง 
-วทิยส่ืุอสาร 
-ป้ายไฟวิง่ 
 
 

 

100,000 
 
 
 

 

มีครุภณัฑใ์ชใ้นการ
ปฏิบติังานอยา่งเพยีงพอ
และเพิม่ประสิทธิภาพ
ของงานมากขึ้น 
 

ส านักปลดัฯ 
กองช่าง 

 
 
 7 

 
 
 
 
 
 

จดัซ้ือครุภณัฑย์านพาหนะ
และขนส่ง 
 
 
 
 
 

เพือ่ใหมี้ครุภณัฑใ์ชใ้นการ
ปฏิบตัิงาน 
 
 
 
 
 

-เรือทอ้งแบน 
-รถตู ้
-รถยนตก์ระบะ 4 ประตู 
-รถบรรทุกขยะ 
-เรือแข่ง 
-รถราง 
 

 
 
 

50,000 

200,000 
 
800,000 

 
 
 
 

 
1,500,000 
 
2,300,000 
 
950,000 
 
 
 

มีครุภณัฑใ์ชใ้นการ
ปฏิบติังานอยา่งเพยีงพอ
และเพิม่ประสิทธิภาพ
ของงานมากขึ้น 
 
 
 

ส านักปลดัฯ 
กองสาธารณสุขฯ 
 
 
 
 
 8 

 
 
 
 

จดัซ้ือครุภณัฑง์านบา้นงาน
ครัว 
 
 
 

เพือ่ใหมี้ครุภณัฑใ์ชใ้นการ
ปฏิบตัิงาน 
 
 
 

-เตาแก๊ส 
-เคร่ืองท าความเยน็ 
-พดัลมไอน ้ า 
-แอร์ 
-เคร่ืองซ็อตสลบไฟฟ้า 

200,000 
 
 
 
 

  

มีครุภณัฑใ์ชใ้นการ
ปฏิบติังานอยา่งเพยีงพอ
และเพิม่ประสิทธิภาพ 
ของงานมากขึ้น 
 

ทุกกอง 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและทีม่า 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดรั้บ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 2557 2558 2559 

9 
 
 
 
 

จดัซ้ือครุภณัฑก่์อสร้าง 
 
 
 
 

เพือ่ใหมี้ครุภณัฑใ์ชใ้นการ
ปฏิบตัิงาน 
 
 
 

1 คร้ัง 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 

  

มีครุภณัฑใ์ชใ้นการ
ปฏิบติังานอยา่งเพยีงพอ
และเพิม่ประสิทธิภาพ
ของงานมากขึ้น 
 

กองการศึกษา 
 

 
 
 

10 
 

 
 
 

จดัซ้ือครุภณัฑส์ ารวจ 
 
 
 
 

เพือ่ใหมี้ครุภณัฑใ์ชใ้นการ
ปฏิบตัิงาน 
 
 
 

1 คร้ัง 
 
 

 
 

 
 
 

20,000 
 
 
 

 

มีครุภณัฑใ์ชใ้นการ
ปฏิบติังานอยา่งเพยีงพอ
และเพิม่ประสิทธิภาพ 
ของงานมากขึ้น 
 

กองช่าง 
 

 
 
 

11 
 
 
 

 

จดัซ้ือครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์
หรือการแพทย ์
 
 
 

เพือ่ใหมี้ครุภณัฑใ์ชใ้นการ
ปฏิบตัิงาน 
 
 
 

-เคร่ืองพ่นหมอกควนั 2เคร่ือง 

-ฯลฯ 
 

 
 
 

 

50,000 
 
 
 

 

มีครุภณัฑใ์ชใ้นการ
ปฏิบติังานอยา่งเพยีงพอ
และเพิม่ประสิทธิภาพ 
ของงานมากขึ้น 
 

ส านกัปลดัฯ 
กองสาธารณสุขฯ 

 
 
 

12 
 
 
 

จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองใช้
ในการปฏิบตัิงาน 
 
 
 

เพือ่ใหมี้วสัดุเคร่ืองใชใ้นการ
ปฏิบติังานอยา่งเพยีงพอและ
เพิม่ประสิทธิภาพการท างาน 
 

12 คร้ัง 
 
 

 
 

4,000,000 
 
 
 

  

มีวสัดุเคร่ืองใชเ้พยีงพอใน
การปฏิบติังานและเพิม่
ประสิทธิภาพการท างาน 
 
 

ทุกกอง 
 
 

 
 13 

 
 
 

จดัซ้ือครุภณัฑก์ารศึกษา 
 
 

เพือ่ใหมี้ครุภณัฑใ์ชใ้นการ
ปฏิบตัิงาน 
 

1 คร้ัง 
 
 

100,000 
 

 

 
 

 
มีครุภณัฑใ์ชใ้นการ
ปฏิบติังานอยา่งเพยีงพอ 
 

กองการศึกษา 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและทีม่า ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะ

ไดรั้บ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 2557 2558 2559 

14 จดัซ้ือครุภณัฑกี์ฬา 
 

เพือ่ใหมี้ครุภณัฑใ์ชใ้นการ
ปฏิบตัิงาน 
 

-สระวา่ยน ้ า 
-ฯลฯ 

  200,000 มีครุภณัฑใ์ชใ้นการ
ปฏิบติังานอยา่งเพยีงพอ
และเพิม่ประสิทธิภาพ 
ของงานมากขึ้น 

กองสาธารณสุขฯ 
กองการศึกษา 

 

 
6.5 สนับสนุนและพัฒนางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั    

1 สนบัสนุนกิจการ อพปร. เพือ่ใหก้ารด าเนินงานป้องกนั
ภยัฝ่ายพลเรือนมีประสิทธิ 
ภาพ 

1  คร้ัง 100,000   การด าเนินงานป้องกนัภยั
ฝ่ายพลเรือนมีประสิทธิ 
ภาพมากขึ้น 

ส านักปลัดฯ 
 

2 สนบัสนุนการช่วยเหลือผู ้
ประสบสาธารณภยั 

เพือ่ใหผู้ป้ระสบภยัไดรั้บการ
ช่วยเหลืออยา่งทนัการณ์ 

1  คร้ัง 200,000   ผูป้ระสบภยัไดรั้บการ
ช่วยเหลืออยา่งทนัการณ์
และทัว่ถึง 

ส านักปลัดฯ 
จ.น่าน 

3 สนบัสนุนการด าเนินงาน
ป้องกนัและบรรเทาสาธรรณ
ภยั 

เพือ่ใหก้ารป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัมี
ประสิทธิภาพ 

1  คร้ัง 200,000   การป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยัมีประสิทธิ 
ภาพมากขึ้น 

ส านักปลัดฯ 
 

4 ซอ้มแผนป้องกนัภยัฝ่ายพล
เรือน 

เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการ
ปฏิบตัิงานของ อปพร. 

1  คร้ัง 50,000   อปพร.มีศกัยภาพในการ
ปฏิบติังานมากขึ้น 

ส านักปลัดฯ 
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ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและทีม่า 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดรั้บ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 2557 2558 2559 

5 เพิม่ศกัยภาพบุคลากรดา้นการ
ป้องกนัและบรรเทา 
สาธารณภยั 

เพือ่เพิม่ศกัยภาพในงานที่
เก่ียวขอ้ง 

1  คร้ัง 200,000   บุคลากรมีศกัยภาพในการ
ปฏิบติังานเพิม่มากขึ้น 

ส านักปลัดฯ 
 

6 ฝึกอบรมเพิม่ประสิทธิภาพ 
อปพร. 

เพือ่เพิม่ศกัยภาพในงานที่
เก่ียวขอ้ง 

1  คร้ัง 200,000   เจา้หนา้ที่ อปพร. มี
ศกัยภาพในการ
ปฏิบติังานเพิม่มากขึ้น 

ส านักปลัดฯ 
 

7 สนบัสนุนช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัประชาชนใน
จงัหวดัน่าน 

เพือ่ใหป้ระชาชนไดรั้บการ
ช่วยเหลืออยา่งทัว่ถึง       

1 คร้ัง 30,000   ประชาชนไดรั้บความ
ช่วยเหลืออยา่งทัว่ถึงมาก
ขึ้น 

ส านักปลดัฯ 

8 ก่อสร้างอาคารศูนย ์อปพร. เพือ่ใหมี้อาคารใชใ้นการ
ปฏิบติัหนา้ที่ไดอ้ยา่งสะดวก 

1  แห่ง 700,000   อปพร. มีอาคารใชใ้นการ
ปฏิบติัหนา้ที่อยา่งสะดวก
และปลอดภยั 

ส านักปลดัฯ 

 


