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ค าน า 

การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีป ีเทศบาลตําบลปัว  (พ.ศ.2561–2564)  ฉบับเพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง   ครั้งท่ี  1 
ฉบับนี้ ได้กําหนดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด จังหวัด นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น 
และยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตําบลปัว  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  
ให้บรรลุเปูาหมายตามภารกิจและอํานาจหน้าท่ีของเทศบาลตําบลปัว จึงมีความจําเป็นท่ีต้องเพิ่มเติมโครงการ/กิจกรรม ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564)  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559  ข้อ 9 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีได้  ให้ดําเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนการตาม (1) (2) (3)   เทศบาลตําบลปัว  จึงหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและท้องถิ่นต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เหตุผลและความจ าเป็น 

 
ตามท่ีเทศบาลตําบลปัวได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2561–2564   เมื่อ 

วันท่ี  28  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2559  ของเทศบาลตําบลปัวไปแล้วนั้น  เทศบาลตําบลปัวมีเหตุผลและความจําเป็นในการ
ขอจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี เทศบาลตําบลปัว (พ.ศ.2561–2564)  ฉบับเพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง  ครั้งท่ี  1  โดยอ้างถึง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ฉบับท่ี 2  พ.ศ.2559  ข้อ 9 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีได้   ให้ดําเนินการตามระเบียบนี้โดยมี
ขั้นตอนตาม (1) (2) (3)     

เทศบาลตําบลปัว  มีความจําเป็นเร่งด่วนท่ีจะดําเนินโครงการแผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติม เพื่อ 
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนให้กับประชาชนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากท่ีสุด  จึงได้จัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปี เทศบาลตําบลปัว (พ.ศ.2561–2564) ฉบับเพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง  ครั้งท่ี 1 โดยแยกเปน็รายยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 
 

1. ยุทธศาสตร์   ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์  ด้านการเกษตร เศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
3. ยุทธศาสตร์   ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
4. ยุทธศาสตร์   ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์   ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์   ด้านการบริหารจัดการและการบริการ  

 
   
 

……………………………………………………………. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลต าบลปัว (พ.ศ.2561–2564)  ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี 1 
 

ยุทธศาสตร์  
ปี 2561 ปี 2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 รวม  4  ป ี

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
2 

 
1,800,000 

 
 
 

 
2 
 

 
1,800,000 

 
2 
 

 
1,800,000 

 

 
2 
 

 
1,800,000 

 

 
8 
 

 
7,200,000 

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

67 93,044,800 59 105,625,000 60 96,096,000 62 92,329,400 248 387,095,200 

รวม 69 94,844,800 61 107,425,000 62 97,896,000 64 94,129,400 256 394,295,200 

2.ด้านการเกษตร เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 11 1,120,000 10 2,070,000 10 2,070,000 10 2,070,000 41 7,330,000 

2.2 แผนงานเคหะและชุมชน 11 4,355,000 15 5,410,000 20 7,680,000 19 7,940,000 65 25,385,000 

2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 130,000 3 130,000 3 130,000 3 130,000 12 520,000 

2.4 แผนงานการเกษตร 7 280,000 7 280,000 7 280,000 7 280,000 28 1,120,000 

รวม 32 5,885,000 35 7,890,000 40 10,160,000 39 10,420,000 146 34,355,000 

 

ผ.07 
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ยุทธศาสตร์  
ปี 2561 ปี 2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 รวม  4  ป ี

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3. ด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
9 

 
1,720,000 

 
9 
 

 
1,720,000 

 
9 
 

 
1,720,000 

 
9 
 

 
1,720,000 

 
36 

 
6,880,000 

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน 10 3,900,000 10 3,900,000 10 4,200,000 10 3,900,000 40 15,900,000 

3.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน 11 830,000 11 830,000 11 830,000 11 830,000 44 3,320,000 

3.4 แผนงานการศึกษา 11 15,980,000 11 15,985,000 11 15,990,000 11 15,995,000 44 63,950,000 

3.5 แผนงานสาธารณสุข 7 562,500 7 562,500 7 562,500 7 562,500 28 2,250,500 

3.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 160,000 4 160,000 4 160,000 4 160,000 16 640,000 

3.7 แผนงานศาสนา และนันทนาการ 14 850,000 14 850,000 14 850,000 14 850,000 56 3,400,000 

3.8 แผนงานงบกลาง 4 21,350,000 4 21,350,000 4 21,350,000 4 21,350,000 16 85,400,000 

รวม 70 45,352,500 70 45,357,500 70 45,662,500 70 45,367,500 280 181,740,000 
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ยุทธศาสตร์  
ปี 2561 ปี 2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 รวม  4  ป ี

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 
4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
 
2 

 
 

60,000 
 

 
 
2 
 

 
 

60,000 
 
 

 
 
2 
 
 

 
 

60,000 
 
 

 
 
2 
 
 

 
 

60,000 
 
 

 
 
8 
 

 
 

240,000 
 
 

4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 2 1,200,000 3 2,100,000 2 1,200,000 2 1,200,000 9 5,700,000 

4.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 13 1,215,000 12 1,185,000 12 1,185,000 12 1,185,000 49 4,770,000 

รวม 17 2,475,000 17 3,345,000 16 2,445,000 16 2,445,000 66 10,710,000 

5. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
5.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 
 
3 

 
 

90,000 

 
 
3 

 
 

90,000 

 
 
3 

 
 

90,000 

 
 
3 

 
 

90,000 

 
 

12 

 
 

360,000 

5.2 แผนงานสาธารณสุข 4 200,000 4 200,000 4 200,000 4 200,000 16 800,000 

5.3 แผนงานเคหะและชุมชน 13 8,750,000 11 9,850,000 12 9,600,000 9 6,350,000 45 34,550,000 

5.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 4 200,000 

5.5 แผนงานพาณิชย์ 2 70,000 2 70,000 2 70,000 2 70,000 8 280,000 

รวม 23 9,160,000 21 10,260,000 22 10,010,000 19 6,760,000 85 36,190,000 
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ยุทธศาสตร์  
ปี 2561 ปี 2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 รวม  4  ป ี

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

6. ด้านการบริหารจัดการและการบริการ 
6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
22 

 
41,140,000 

 
22 

 
41,140,000 

 
22 

 
41,140,000 

 
22 

 
41,140,000 

 
88 

 
164,560,000 

6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 8 545,000 8 545,000 8 545,000 8 545,000 32 2,180,000 

6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 110,000 2 110,000 2 110,000 2 110,000 8 440,000 

6.4 แผนงานงบกลาง 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 4 200,000 

รวม 33 41,845,000 33 41,845,000 33 41,845,000 33 41,845,000 132 167,380,000 

อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 

13 

 
 
 

6,176,000 

 
 
 

14 

 
 
 

7,055,000 

 
 
 

10 

 
 
 

6,050,000 

 
 
 
8 

 
 
 

6,200,000 

 
 
 

45 

 
 
 

25,481,000 

รวม 13 6,176,000 14 7,055,000 10 6,050,000 8 6,200,000 45 25,481,000 

บัญชีครุภัณฑ์ 66 15,149,300 66 15,149,300 67 16,149,300 67 16,149,300 266 62,597,200 

รวม 66 15,149,300 66 15,149,300 67 16,149,300 67 16,149,300 266 62,597,200 

รวมทั้งหมด 323 220,887,600 317 238,326,800 320 230,217,800 316 223,316,200 1,276 912,748,400 

 

5 



 
 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลต าบลปัว (พ.ศ.2561–2564)  ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี 1 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเท่ียวให้เจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
1.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติ ร.9 

เพื่อให้ซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติมีความ
สวยงาม 

1 แห่ง 400,000  400,000 400,000 400,000 ปรับปรุงซุ้ม
เฉลิมพระ
เกียรติ  
1 แห่ง 

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
มีความสวยงามมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

2 
 
 
 

ก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระ
เกียรต ิร.10 
 
 

เพื่อแสดงถึงความ
จงรักภักดี ต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย ์

1 แห่ง 
 
 
 

1,400,000 
 
 
 

 1,400,000 
 
 
 

1,400,000 
 
 
 

1,400,000 
 
 
 

ซุ้มเฉลิมพระ
เกียรต ิ
1 แห่ง 
 

ประชาชนชาว
อําเภอปัวมีความจัก
รักภักดีต่อสถาบัน 
พระมหากษัตริย ์

กองช่าง 
 
 
 

ผ.01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเท่ียวให้เจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
1.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ก่อสร้างเมรุพร้อมเตาเผา 
ม.1 ต.ปัว 

เพื่อให้ประชาชนมี
เมรุใช้ในพิธีทาง
ศาสนา 

1 แห่ง 1,000,000     เมรุพร้อม
เตาเผา 1 แห่ง 

เพื่อให้ประชาชนมี
เมรุใช้ในพิธีทาง
ศาสนา 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล. แบบมีฝาปิด  สาย
หมวด 5  ม.1 ต.ปัว 

เพื่อให้การสัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ลดปัญหาน้ําท่วมขัง 

ยาว 700 ม. 2,400,000     รางระบายน้ํา 
ยาว 700 ม. 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
และลดปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

3 ติดต้ังหอกระจายข่าว
หมู่บ้าน ม.1 ต.ปัว 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับข่าวสารจาก
หมู่บ้าน 

1 แห่ง    300,000  หอกระจาย
ข่าว 1 แห่ง 

ประชาชนได้รับ
ข่าวสารจากหมูบ่้าน 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์
คอนกรีต สายหลัง
วิทยาลัยการอาชีพปัว-
อ่างห้วยปุาช้า ม.1 ต.ปัว 

เพื่อให้มีถนนใช้ใน
การสัญจร สะดวก
และปลอดภัย 

ยาว 1 กม.     1,200,000 ถนนแอสฟัลต์
คอนกรีต  
ยาว 1 กม. 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรและปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 

7 



 
 

 

 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 
 

 

ก่อสร้างถนน คสล. สาย
ลานปั้นอิฐ ม.2 ต.ปัว 

เพื่อให้มีถนนใช้ใน
การสัญจร สะดวก
และปลอดภัย 

ยาว 150 ม. 
 
 

350,000 
 
 

  
 
 

 
 
 

 ถนน คสล.  
ยาว 150 ม. 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรและปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 
 
 

6 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านปุาหัดล่าง 3 จุด 
ม.2 ต.ปัว 

เพื่อให้มีถนนใช้ใน
การสัญจร สะดวก
และปลอดภัย 

ยาว 300 ม.  
 

 780,000 
 

 
 

 ถนน คสล. 
ยาว 300 ม. 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรและปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 
 

7 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
บ้านนายอินผัด 
ม.2 ต.ปัว 

เพื่อให้มีถนนใช้ใน
การสัญจร สะดวก
และปลอดภัย 

ยาว 200 ม. 
 

  520,000 
 

  ถนน คสล. 
ยาว 200 ม. 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรและปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 
 

8 ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล. แบบมีฝาปิด สาย
หน้าโรงเรียนบ้านปุาหัด 
ม.2 ต.ปัว 

เพื่อให้การสัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ลดปัญหาน้ําท่วมขัง 

ยาว 200 ม.    660,000  รางระบายน้ํา 
คสล.  
ยาว 200 ม. 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยและ
ลดปัญหานํ้าท่วมขัง 

กองช่าง 
 

9 ก่อสร้างถนน คสล. สาย
ซอยเศรษฐกิจ (สวน
หนานราม)  ม.2 ต.ปัว 

เพื่อให้มีถนนใช้ใน
การสัญจร สะดวก
และปลอดภัย 

ยาว 150 ม.    390,000  ถนน คสล. 
ยาว 150 ม. 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรและปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 
 

 

8 



 
 

 

 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 
 

 

ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล. แบบมีฝาปิด บ้าน
ปุาหัดล่าง ม.2 ต.ปัว 

เพื่อให้การสัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ลดปัญหาน้ําท่วมขัง 

ยาว 300 ม. 
 

 
 
 

  
 
 

 
 
 

990,000 รางระบายน้ํา 
คสล. 
ยาว 300 ม. 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยและ
ลดปัญหานํ้าท่วมขัง 

กองช่าง 
 

 
11 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านนายมานพ (ข้าง
ท่ีดินสาธารณะฯ) 
ม.2 ต.ปัว 

เพื่อให้มีถนนใช้ใน
การสัญจร สะดวก
และปลอดภัย 

ยาว 150 ม.  
 

  
 

 
 

390,000 ถนน คสล. 
ยาว 150 ม. 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรและปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 
 
 

12 ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล. สายบ้านผู้ช่วย 
ดารุณีและร้าน IMF 
ม.3 ต.ปัว 

เพื่อให้การสัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ลดปัญหาน้ําท่วมขัง 

ยาว 150 ม. 
 
 

 
495,000 

 
 

  
 
 
 

 
 
 

 

 รางระบายน้ํา 
คสล. 
ยาว 150 ม. 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยและ
ลดปัญหานํ้าท่วมขัง 

กองช่าง 
 

13 ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์
คอนกรีต สายโรงพักเก่า  
ม.3 ต.ปัว 

เพื่อให้มีถนนใช้ใน
การสัญจร สะดวก
และปลอดภัย 

ยาว 100 ม. 300,000     ถนนแอสฟัลต์
คอนกรีต 
ยาว 100 ม. 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรและปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 
 

14 
 
 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์
คอนกรีต สายร้านสุเกียว 
ถึง วัดปรางค์ ม.3 ต.ปัว 

เพื่อให้มีถนนใช้ใน
การสัญจร สะดวก
และปลอดภัย 

ยาว 500 ม. 
 

 
 

 12,000,000 

 
 
 

 ถนนแอสฟัลต์
คอนกรีต 
ยาว 500 ม. 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรและปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 
 
 

9 



 
 

 

 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

15 
 
 
 

ก่อสร้างรางระบายน้ํา
แบบมีฝาปิด สาย
โรงเรียนบ้านปรางค์ ถึง 
ร้าน IMF  ม.3 ต.ปัว 

เพื่อให้การสัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ลดปัญหาน้ําท่วมขัง 

ยาว 100 ม. 
 
 

 
 
 

 330,000 
 
 

 
 
 

 รางระบายน้ํา
แบบมีฝาปิด 
ยาว 100 ม. 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยและ
ลดปัญหานํ้าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

16 ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นท่ี
ถนนภายในหมู่บ้าน 
ม.3 ต.ปัว 

เพื่อให้มีถนนใช้ใน
การสัญจร สะดวก
และปลอดภัย 

1 แห่ง     350,000 ปรับปรุง
ซ่อมแซมพื้นท่ี
ถนน  1 แห่ง 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรและปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 
 

17 
 
 

ขุดลอกรางระบายน้ํา
ภายในหมู่บ้าน 
ม.3 ต.ปัว 

เพื่อให้การสัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ลดปัญหาน้ําท่วมขัง 

1 แห่ง 
 
 

 
 
 

  
 
 

 
 
 

150,000 ขุดลอกราง
ระบายน้ํา 
1 แห่ง 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยและ
ลดปัญหานํ้าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

18 
 
 
 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
หน้าบ้านนายเปฺก เทพ
ทิพย์-บ้านนายวิเชียร 
คุณนาม  ม.4 ต.ปัว 

เพื่อให้มีถนนใช้ใน
การสัญจร สะดวก
และปลอดภัย 

ยาว 350 ม. 
 
 

800,000 
 
 

  
 
 

 
 
 

 ปรับปรุง
ถนนลาดยาง 
ยาว 350 ม. 
 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรและปลอดภัย
มากข้ึน 

กองช่าง 
 
 
 

19 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านนายเจริญ–นายอัตถ
พงษ์  ตนภู  ม.4 ต.ปัว 

เพื่อให้มีถนนใช้ใน
การสัญจร สะดวก
และปลอดภัย 

ยาว 100 ม. 
 

250,000 
 

  
 

 
 

 ถนน คสล. 
ยาว 100 ม. 
 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรและปลอดภัย
มากข้ึน 

กองช่าง 
 
 

10 



 
 

 

 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

20 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านนายณรงค์  สุทธ
หลวง   ม.4  ต.ปัว 

เพื่อให้มีถนนใช้ใน
การสัญจร สะดวก
และปลอดภัย 

ยาว 150 ม. 
 
 

390,000 
 
 

  
 
 

 
 
 

 ถนน คสล. 
ยาว 150 ม. 

 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรและปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 
 

21 ก่อสร้าง/ขยายสะพาน 
ลําน้ําร่องเย็น สายคุ้มทุ่ง
นาสามัคคี  ม.4  ต.ปัว 

เพื่อให้การสัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ลดปัญหาน้ําท่วมขัง 

1 แห่ง     700,000 ก่อสร้าง / 
ขยายสะพาน 
1 แห่ง 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยและ
ลดปัญหานํ้าท่วมขัง 

กองช่าง 
 

22 ปรับปรุงภูมิทัศน์(ปล่อย
พันธ์ปลา) ลําน้ําร่องเย็น  
ม.4  ต.ปัว 

เพื่อให้มีภูมิทัศน์ลํา
น้ํามีความสวยงาม 

1 แห่ง    300,000  ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 
1 แห่ง 

ลํานํ้าล่องเย็นมีความ
สวยงามมากขึ้น 

กองช่าง 

23 เทลาน คสล. หน้าตลาด
ชุมชนประชารัฐ 
ม.4  ต.ปัว 

เพื่อให้มลีานใช้ใน
การสัญจร สะดวก
และปลอดภัย 

1 แห่ง     200,000 เทลาน คสล. 
1 แห่ง 
 

ประชาชนได้ใช้ลาน
สัญจรและปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 
 

24 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านนายสว่าง เนตร
ทิพย์–สวนนายนิยม 
สุริยะสาร   ม.4 ต.ปัว 

เพื่อให้มีถนนใช้ใน
การสัญจร สะดวก
และปลอดภัย 

 
1 แห่ง 

 

 
 
 

  
 
 

 
 
 

400,000 ถนน คสล.  
1 แห่ง 
 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรและปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 
 
 
 

11 



 
 

 

 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

25 
 
 

ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล. สายทางนาหนอง 
– นาใหม ่ ม.5 ต.ปัว 

เพื่อให้การสัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ลดปัญหาน้ําท่วมขัง 

ยาว 500 ม. 
 

350,000 
 

  
 

 
 

 รางระบายน้ํา 
คสล. 
ยาว 500 ม. 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยและ
ลดปัญหานํ้าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

26 
 

ปรับปรุงเสียงตามสายใน
หมู่บ้าน  ม.5 ต.ปัว 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์จาก
หมู่บ้าน 

1 แห่ง 
 

50,000 
 

 

  
 

 

 
 

 ปรับปรุงเสียง
ตามสาย 
1 แห่ง 

ประชาชนได้รับ
ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์จาก
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
 
 

27 
 

ปรับปรุงถนน คสล. 
สายน้ําแงง – สายน้ํากิ้ว 
ม.5 ต.ปัว 

เพ่ือให้มีถนนใช้ในการ
สัญจร สะดวกและ
ปลอดภัย 

ยาว 500 ม. 
 
 

 
 
 

 1,350,000 
 
 

 
 
 

 ปรับปรุงถนน 
คสล. 
ยาว 500 ม. 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 
 

 

28 
 
 

ปรับปรุงถนน คสล. สาย
นาใหม่ ม.5 ต.ปัว 

เพื่อให้มีถนนใช้ใน
การสัญจร สะดวก
และปลอดภัย 

ยาว 500 ม. 
 

 
 

  
 

1,300,000 
 

 ปรับปรุงถนน 
คสล. 
ยาว 500 ม. 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 
 
 

29 ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล. สายบ้านดง  
หมวด 3  ม.5 ต.ปัว 

เพื่อให้การสัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ลดปัญหาน้ําท่วมขัง 

ยาว 500 ม. 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 

1,650,000 
 
 
 

 รางระบายน้ํา 
คสล. 
ยาว 500 ม. 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
และลดปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

12 



 
 

 

 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

30 ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล. สายปุาลานกลาง 
ม.5 ต.ปัว 

เพื่อให้การสัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ลดปัญหาน้ําท่วมขัง 

ยาว 500 ม.     1,650,000 
 

รางระบายน้ํา 
คสล. 
ยาว 500 ม. 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยและ
ลดปัญหานํ้าท่วมขัง 

กองช่าง 
 

31 ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล. สายปุาลานเหนือ 
ม.5 ต.ปัว 

เพื่อให้การสัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ลดปัญหาน้ําท่วมขัง 

ยาว 500 ม.     1,650,000 
 

รางระบายน้ํา 
คสล. 
ยาว 500 ม. 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยและ
ลดปัญหานํ้าท่วมขัง 

กองช่าง 
 

32 
 
 

ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล. รูปตัวยูแบบมีฝา
ปิด สายบ้านนาย
สมเกียรติ  ม.6 ต.ปัว 

เพื่อให้การสัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ลดปัญหาน้ําท่วมขัง 

ยาว 300 ม. 
 

990,000 
 
 

  
 

 
 

 รางระบายน้ํา 
คสล. 
ยาว 300 ม. 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยและ
ลดปัญหานํ้าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

33 ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล. สายบ้านค้อลุ่ม 
ม.6  ต.ปัว 

เพื่อให้การสัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ลดปัญหาน้ําท่วมขัง 

ยาว 500 ม.    1,650,000 
 

 รางระบายน้ํา 
คสล. 
ยาว 500 ม. 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยและ
ลดปัญหานํ้าท่วมขัง 

กองช่าง 
 

34 ก่อสร้างถนน คสล. สาย
ห้วยปลากั้ง ม.6 ต.ปัว 

เพื่อให้มีถนนใช้ใน
การสัญจร สะดวก
และปลอดภัย 

ยาว 100 ม. 
 
 

 
 

 

  
 

 

 
 

260,000 
 

ถนน คสล. 
ยาว 100 ม. 
 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรและปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 
 
 

 

13 



 
 

 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

35 
 
 
 

ปรับปรุงหอกระจายข่าว 
ม.7 ต.ปัว 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์จาก
หมู่บ้าน 

1 แห่ง 
 
 

100,000 
 
 

  
 
 

 
 
 

 ปรับปรุงหอ
กระจายข่าว 
1 แห่ง 
 

ประชาชนได้รับ
ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์จาก
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

36 
 
 

วางท่อระบายน้ํา พร้อม
บ่อพักน้ํา บริเวณบ้าน
นายใจ เทพทิพย์ 
ม.7 ต.ปัว 

เพื่อให้การสัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ลดปัญหาน้ําท่วมขัง 

1 แห่ง 
 

250,000 
 

  
 

 
 

 วางท่อระบาย
น้ํา พร้อมบ่อ
พักน้ํา 1 แห่ง 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยและ
ลดปัญหานํ้าท่วมขัง 

กองช่าง 

37 
 

ก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล. 
แบบมีฝาปิด ซอยบ้านนาง
อัญชลี พรหมเหรียญชัย   
ม.7 ต.ปัว 

เพื่อให้การสัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ลดปัญหาน้ําท่วมขัง 

ยาว 200 ม. 
 

 

 
 

 

 660,000 
 
 

 
 

 รางระบายน้ํา 
คสล.  
ยาว 200 ม. 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยและ
ลดปัญหานํ้าท่วมขัง 

กองช่าง 

38 ว่างท่อระบายน้ํา  
ลําเหมืองร้องเคียน 
ม.7 ต.ปัว 

เพื่อให้การสัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ลดปัญหาน้ําท่วมขัง 

1 แห่ง   500,000   ว่างท่อระบาย
น้ํา  1 แห่ง 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยและ
ลดปัญหานํ้าท่วมขัง 

กองช่าง 

39 
 

วางท่อระบายน้ํา สายท่ี
นา อ.สุวิทย์  ม.7 ต.ปัว 

เพื่อให้การสัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ลดปัญหาน้ําท่วมขัง 

ยาว 150 ม. 
 
 

 
 
 

  
 
 

350,000 
 
 

 วางท่อระบาย
น้ํายาว 150ม. 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยและ
ลดปัญหานํ้าท่วมขัง 

กองช่าง 

14 



 
 

 

 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

40 
 
 

ปรับปรุงโรงประกอบ
อาหารกลุ่มแม่บ้าน  
ม.7 ต.ปัว 

เพื่อให้มีโรง
ประกอบอาหาร
ให้กับกลุ่มแม่บ้าน 

1 แห่ง 
(ขนาด 4 X 6 ม.) 

 

 
 

  
 

100,000 
 

 ปรับปรุงโรง
ประกอบ
อาหาร 1 แห่ง 

กลุ่มแม่บ้านมีโรง
ประกอบอาหารท่ี
ถูกสุขลักษณะ 

กองช่าง 

41 
 
 

ขยายถนน คสล. สาย
บ้านต้นแหลง 
ม.7 ต.ปัว 

เพื่อให้มีถนนใช้ใน
การสัญจร สะดวก
และปลอดภัย 

ยาว 200 ม. 
 
 

 
 

  
 

 
 

250,000 ขยายถนน 
คสล.  
ยาว 200 ม. 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรและปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 

42 ปรับสภาพถนนลดความ
ลาดชันถนน คสล. สาย
บ้านนายเลิศ ถึง นายปึ๊ 
ม.8 ต.ปัว 

เพื่อให้มีถนนใช้ใน
การสัญจร สะดวก
และปลอดภัย 

ยาว 75 ม. 176,000     ปรับสภาพ
ถนนลดความ
ลาดชันถนน 
ยาว 75 ม. 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรและปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 

43 ก่อสร้างถนน คสล. สาย
ข้างบ้านนายประทูล ช่าง
เงิน  ม.8 ต.ปัว 

เพื่อให้มีถนนใช้ใน
การสัญจร สะดวก
และปลอดภัย 

ยาว 60 ม. 173,000     ถนน คสล. 
ยาว 60 ม. 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรและปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 

44 ปรับปรุงถนน คสล. 
ซอยสปิงเฟรช สุดซอย 
ม.8 ต.ปัว 

เพื่อให้มีถนนใช้ใน
การสัญจร สะดวก
และปลอดภัย 

ยาว 40 ม. 130,000     ปรับปรุงถนน 
คสล. 
ยาว 40 ม. 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรและปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 

15 



 
 

 

 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

45 ก่อสร้างห้องน้ํา
สาธารณะประโยชน์ 
ม.8 ต.ปัว 

เพื่ออํานวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชน 

4 ห้อง 300,000     ห้องน้ํา 
4 ห้อง 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเข้า
ห้องนํ้า 

กองช่าง 

46 ปรับปรุงถนน คสล. ข้าง 
รพ.สต.ปัว ถึงหน้าบ้าน
นายศรี ถึงบ้านนางเพชร 
ถึงจุดมุมแยก ม.8 ต.ปัว 

เพื่อให้มีถนนใช้ใน
การสัญจร สะดวก
และปลอดภัย 

1 แห่ง   400,000   ปรับปรุงถนน 
คสล. 1 แห่ง 
 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรและปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 

47 ก่อสร้าง ถนน คสล. ข้าง
โรงน้ําด่ืม ถึง จุดมุมแยก 
ถึง ข้างบ้านพัก 
ม.8 ต.ปัว 

เพื่อให้มีถนนใช้ใน
การสัญจร สะดวก
และปลอดภัย 

1 แห่ง   400,000   ถนน คสล.  
1 แห่ง 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรและปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 

48 ขยายถนน คสล. ข้าง
บ้านนายสุทัศน์ จะเฮิง 
ม.8 ต.ปัว 

เพื่อให้มีถนนใช้ใน
การสัญจร สะดวก
และปลอดภัย 

ยาว 70 ม.   300,000   ขยายถนน 
คสล. 
ยาว 70 ม. 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรและปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 

49 ก่อสร้างถนน คสล. จาก
จุดมุมแยกบ้านพัก ถึง 
บ้านนายฤทธิ์  ม.8 ต.ปัว 

เพื่อให้มีถนนใช้ใน
การสัญจร สะดวก
และปลอดภัย 

1 แห่ง    200,000  ถนน คสล.  
1 แห่ง 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรและปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 

16 



 
 

 

 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

50 ก่อสร้างลาน
เอนกประสงค์ ม.8 ต.ปัว 

เพื่อให้มลีานใช้ใน
การสัญจร สะดวก
และปลอดภัย 

1 แห่ง    200,000  ลาน
เอนกประสงค์ 
1 แห่ง 

ประชาชนได้ใช้ลาน
สัญจรและปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 

51 ก่อสร้างถนน คสล. 
เช่ือมจากสายบ้านนาย
ประทูล ช่างเงิน ถึงลํา
ห้วย  ม.8 ต.ปัว 

เพื่อให้มีถนนใช้ใน
การสัญจร สะดวก
และปลอดภัย 

1 แห่ง    300,000  ถนน คสล.  
1 แห่ง 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรและปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 

52 ก่อสร้างถนน คสล. 
เช่ือมถนนบ้านนายปึ๊ ถึง
บ้านนายประทุม 
ม.8 ต.ปัว  

เพื่อให้มีถนนใช้ใน
การสัญจร สะดวก
และปลอดภัย 

1 แห่ง     300,000 ถนน คสล.  
1 แห่ง 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรและปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 

53 ปรับปรุงซ่อมแซมผิว
ถนนอุโมงค์หน้าศาลา 
(หลักปั๊มเซลล์)ม.8 ต.ปัว 

เพื่อให้มีถนนใช้ใน
การสัญจร สะดวก
และปลอดภัย 

1 แห่ง     150,000 ปรับปรุง
ซ่อมแซมผิว
ถนน 1 แห่ง 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรและปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 

54 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน 
คสล. สายสํานักงานการ
ไฟฟูาเดิม ถึง หน้าบ้าน
นายเสริม ม.8 ต.ปัว 

เพื่อให้มีถนนใช้ใน
การสัญจร สะดวก
และปลอดภัย 

1 แห่ง     300,000 ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน 
คสล. 1 แห่ง  

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรและปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 

17 



 
 

 

 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

54 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน 
คสล. สายสํานักงานการ
ไฟฟูาเดิม ถึง หน้าบ้าน
นายเสริม  ม.8 ต.ปัว 

เพื่อให้มีถนนใช้ใน
การสัญจร สะดวก
และปลอดภัย 

1 แห่ง     300,000 ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน 
คสล. 1 แห่ง  

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรและปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 

55 ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล. แบบมีฝาปิดสาย
บ้านนายสุทิน ยาปัน – 
บ้านนายเจย  ไชยวงศ์ 
ม.1 ต.สถาน 

เพื่อให้การสัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ลดปัญหาน้ําท่วมขัง 

ยาว 106 ม. 350,000     รางระบายน้ํา 
คสล. 
ยาว 106 ม. 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยและ
ลดปัญหานํ้าท่วมขัง 

กองช่าง 

56 ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล. แบบมีฝาปิดสาย
บ้านนายคํา ศิริรัตน์ 
ม.1 ต.สถาน 

เพื่อให้การสัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ลดปัญหาน้ําท่วมขัง 

1 แห่ง 350,000     รางระบายน้ํา 
คสล. 1 แห่ง 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยและ
ลดปัญหานํ้าท่วมขัง 

กองช่าง 

57 ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน 
คสล. สายกลางส่ีแยก
บ้านนางวรรณา พรหม
รักษ์ ถึง สามแยกวัดนา
ปุาน   ม.1 ต.สถาน 

เพื่อให้มีถนนใช้ใน
การสัญจร สะดวก
และปลอดภัย 

1 แห่ง 300,000     ปรับปรุง ถนน 
คสล. 1 แห่ง 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรและปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

59 ก่อสร้างเมรุพร้อมเตาเผา 
(ปุาสุสาน) ม.1 ต.สถาน 

เพื่อให้ประชาชนมี
เมรุใช้ในพิธีทาง
ศาสนา 

1 แห่ง   900,000   เมรุพร้อม
เตาเผา1 แห่ง 

เพื่อให้ประชาชนมี
เมรุใช้ในพิธีทาง
ศาสนา 

กองช่าง 

58 ก่อสร้างสะพาน คสล. 
สายหน้าวัดนาปุาน 
(ขยายสะพานเก่า) 
ม.1 ต.สถาน 

เพื่อให้มีถนนใช้ใน
การสัญจร สะดวก
และปลอดภัย 

1 แห่ง   700,000   สะพาน คสล. 
1 แห่ง 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

60 ขยายถนนรอบหมู่บ้าน 
(ทุกสาย ทุกซอย) 
ม.1 ต.สถาน 

เพื่อให้มีถนนใช้ใน
การสัญจร สะดวก
และปลอดภัย 

1 แห่ง    800,000  ขยายถนน
รอบหมู่บ้าน 
1 แห่ง 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรอย่างสะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

61 ก่อสร้างถนน คสล. สาย
นาเหล่า (ทุ่งเหล็ก) 
ม.1 ต.สถาน 

เพื่อให้มีถนนใช้ใน
การสัญจร สะดวก
และปลอดภัย 

1 แห่ง    350,000  ถนน คสล.  
1 แห่ง 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรและปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 

62 ปรับปรุงศาลา
เอนกประสงค์หลังเล็ก 
(อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก) ม.1 ต.สถาน 

เพื่อให้มีศาลา
เอนกประสงค์ใช้
ประโยชน์สําหรับ
หมู่บ้าน 

1 แห่ง     350,000 ปรับปรุงศาลา
เอนกประสงค์ 
1 แห่ง 

หมู่บ้านมีศาลา
เอนกประสงค์ใช้ทํา
ประโยชน์มากขึ้น 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

63 ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล. แบบมีฝาปิด 
สนามกีฬา – บ้านนาย
ทอง  ม.2 ต.ไชยวัฒนา 

เพื่อให้การสัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ลดปัญหาน้ําท่วมขัง 

ยาว 122 ม. 350,000     รางระบายน้ํา 
คสล. 
ยาว 122 ม. 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยและ
ลดปัญหานํ้าท่วมขัง 

กองช่าง 

64 ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล. แบบมีฝาปิด สาย
บ้านนายทอง – ปุาช้า 
ม.2 ต.ไชยวัฒนา 

เพื่อให้การสัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ลดปัญหาน้ําท่วมขัง 

ยาว 120 ม.   390,000   รางระบายน้ํา 
คสล. 
ยาว 120 ม. 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยและ
ลดปัญหานํ้าท่วมขัง 

กองช่าง 

65 ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านนายแหลม 
ม.2 ต.ไชยวัฒนา 

เพื่อให้มีถนนใช้ใน
การสัญจร สะดวก
และปลอดภัย 

ยาว 200 ม.    520,000  ถนน คสล. 
ยาว 200 ม. 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรและปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 

66 ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล. แบบมีฝาปิด หน้า
บ้านนายทัย – บ้าน
คุณนายเพ็ญ 
ม.2 ต.ไชยวัฒนา 

เพื่อให้การสัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ลดปัญหาน้ําท่วมขัง 

ยาว 120 ม.    396,000  รางระบายน้ํา 
คสล. 
ยาว 120 ม. 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยและ
ลดปัญหานํ้าท่วมขัง 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

67 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
ดอนสาร 
ม.2 ต.ไชยวัฒนา 

เพื่อให้มีถนนใช้ใน
การสัญจร สะดวก
และปลอดภัย 

ยาว 110 ม.     286,000 ถนน คสล. 
ยาว 110 ม. 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

68 พัฒนา ปรับปรุง ภูมิ
ทัศน์ปุาช้าเก่า 
ม.2 ต.ไชยวัฒนา 

ปุาช้าเก่ามีภูมิทัศน์
ท่ีดีขึ้น 

1 แห่ง     100,000 พัฒนา 
ปรับปรุง ภูมิ
ทัศน์ 1 แห่ง 

ปุาช้าเก่ามีภูมิทัศน์
ท่ีดีขึ้นมากขึ้น 

กองช่าง 

69 เสริมถนน คสล. ซอย
บ้านผู้ใหญ่ชอบ ชราพก 
ม.4  ต.วรนคร 

เพื่อให้มีถนนใช้ใน
การสัญจร สะดวก
และปลอดภัย 

ยาว 120 ม. 350,000     เสริมถนน 
คสล. 
ยาว 120 ม. 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรและปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 

70 ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล. ถนนปัว ถึง บ่อ
เกลือ ม.4 ต.วรนคร 

เพื่อให้การสัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ลดปัญหาน้ําท่วมขัง 

ยาว 200 ม.   660,000   รางระบายน้ํา 
คสล. 
ยาว 200 ม. 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยและ
ลดปัญหานํ้าท่วมขัง 

กองช่าง 

71 ก่อสร้างถนน คสล. สาย
นาดอน ถึง บ้านห่าง 
ม.4 ต.วรนคร 

เพื่อให้มีถนนใช้ใน
การสัญจร สะดวก
และปลอดภัย 

ยาว 1,200 ม.   3,120,000   ถนน คสล. 
ยาว 1,200 ม. 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรและปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 

72 ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล. สาย ลําเหมืองฟู  
ม.4 ต.วรนคร 

เพื่อให้การสัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ลดปัญหาน้ําท่วมขัง 

ยาว 50 ม.     160,000 รางระบายน้ํา 
คสล. 
ยาว 50 ม. 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยและ
ลดปัญหานํ้าท่วมขัง 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

73 ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล. ซอยบ้านใน 
ม.4 ต.วรนคร 

เพื่อให้การสัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ลดปัญหาน้ําท่วมขัง 

ยาว 200 ม.     660,000 รางระบายน้ํา 
คสล. 
ยาว 50 ม. 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยและ
ลดปัญหานํ้าท่วมขัง 

กองช่าง 

74 ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล. แบบมีฝาปิด สาย
บ้านนายเมธัส ถึง บ้าน 
ดต.ประศาสตร์ 
ม.5 ต.วรนคร 

เพื่อให้การสัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ลดปัญหาน้ําท่วมขัง 

ยาว 85 ม. 265,000     รางระบายน้ํา 
คสล. แบบมี
ฝาปิด 
ยาว 85 ม. 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยและ
ลดปัญหานํ้าท่วมขัง 

กองช่าง 

75 ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล. แบบมีฝาปิด จาก
บ้านนางสุดารัตน์ ถึง 
บ้าน อ.ชัชชัย 
ม.5 ต.วรนคร 

เพื่อให้การสัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ลดปัญหาน้ําท่วมขัง 

ยาว 53 ม. 162,000     รางระบายน้ํา 
คสล. แบบมี
ฝาปิด 
ยาว 53 ม. 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยและ
ลดปัญหานํ้าท่วมขัง 

กองช่าง 

76 ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล. แบบมีฝาปิด จาก
บ้านนายแก้ว ถึง บ้าน
นางละมัย ม.5 ต.วรนคร 

เพื่อให้การสัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ลดปัญหาน้ําท่วมขัง 

ยาว 100 ม. 330,000     รางระบายน้ํา 
คสล.  
ยาว 100 ม. 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยและ
ลดปัญหานํ้าท่วมขัง 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

77 ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านนางพิมพร 
ม.5 ต.วรนคร 

เพื่อให้มีถนนใช้ใน
การสัญจร สะดวก
และปลอดภัย 

ยาว 50 ม.   130,000   ถนน คสล.
ยาว 50 ม. 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรและปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 

78 วางท่อ 60 พร้อมบ่อพัก 
จากบ้านนางสุจินดา  
ทางวัด ม.5 ต.วรนคร 

เพื่อให้การสัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ลดปัญหาน้ําท่วมขัง 

ยาว 100 ม.   100,000   วางท่อ 60 
พร้อมบ่อพัก 
ยาว 100 ม. 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยและ
ลดปัญหานํ้าท่วมขัง 

กองช่าง 

79 ซ่อมแซมรางระบายน้ํา 
คสล. หน้าบ้าน 
นายวิสิทธิ์  
ม.5 ต.วรนคร 

เพื่อให้การสัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ลดปัญหาน้ําท่วมขัง 

ยาว 50 ม.   165,000   ซ่อมแซมราง
ระบายน้ํา 
คสล. 
ยาว 50 ม. 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรและปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 

80 ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านนางยวง ถึง บ้าน
นายทัศน์ ม.5 ต.วรนคร 

เพื่อให้มีถนนใช้ใน
การสัญจร สะดวก
และปลอดภัย 

ยาว 100 ม.   260,000   ถนน คสล.  
ยาว 100 ม. 
 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรและปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 

81 ก่อสร้างรางระบายน้ํา
สายบ้านสายส่ง ถึง บ้าน
นางยุพิน  ม.5 ต.วรนคร 

เพื่อให้การสัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ลดปัญหาน้ําท่วมขัง 

ยาว 150 ม.    260,000  รางระบายน้ํา 
ยาว 150 ม. 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรและปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

82 วางท่อ 60 พร้อมบ่อพัก 
จากแยกบ้านนางยุพิน 
ถึง ลําเหมืองปรางค์ 
ม.5 ต.วรนคร 

เพื่อให้การสัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ลดปัญหาน้ําท่วมขัง 

1 แห่ง    100,000  วางท่อ 60 
พร้อมบ่อพัก 
1 แห่ง 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
และลดปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

83 ก่อสร้างรางระบาย
น้ําหน้าบ้านนางสุดารัตน์ 
ถึง บ้านนายวีระชัย 
เช่ือมต่อกับบ้าน อ.ไพรัช 
ม.5 ต.วรนคร 

เพื่อให้การสัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ลดปัญหาน้ําท่วมขัง 

ยาว 150 ม.     260,000 รางระบาย  
ยาว 150 ม. 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
และลดปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

84 ก่อสร้างรางระบาย
น้ําหน้าบ้านนายชัยวัฒน์ 
ถึง หอพักนายช่วย 
ม.5 ต.วรนคร 

เพื่อให้การสัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ลดปัญหาน้ําท่วมขัง 

ยาว 100 ม.     173,400 รางระบาย 
ยาว 100 ม. 
 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
และลดปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

85 ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านนางเกี๋ยง ถึง บ้าน 
ดต.เมฆ ม.6 ต.วรนคร 

เพื่อให้มีถนนใช้ใน
การสัญจร สะดวก
และปลอดภัย 

ยาว 63 ม. 163,800     ถนน คสล. 
ยาว 63 ม. 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรและปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

86 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
แสนสุข ม.6  ต.วรนคร 

เพื่อให้มีถนนใช้ใน
การสัญจร สะดวก
และปลอดภัย 

ยาว 40 ม. 130,000     ถนน คสล. 
ยาว 40 ม. 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรและปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 

87 ก่อสร้างถนน คสล.  
บ้านนายแสน มูลคํา 
ม.6  ต.วรนคร 

เพื่อให้มีถนนใช้ใน
การสัญจร สะดวก
และปลอดภัย 

ยาว 100 ม.   260,000   ถนน คสล. 
ยาว 100 ม. 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรและปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 

88 ก่อสร้างถนน คสล.  
สายบ้าน ดต.ณรงค์ 
ม.6 ต.วรนคร 

เพื่อให้มีถนนใช้ใน
การสัญจร สะดวก
และปลอดภัย 

ยาว 400 ม.   1,000,000   ถนน คสล. 
ยาว 400 ม. 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรและปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 

89 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
บ้านนายเดชา 
ม.6 ต.วรนคร 

เพื่อให้มีถนนใช้ใน
การสัญจร สะดวก
และปลอดภัย 

ยาว 100 ม.   260,000   ถนน คสล. 
ยาว 100 ม. 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรและปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 

90 ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล. แบบมีฝาปิด สาย
ขนส่ง ถึง โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชปัว 
ม.6 ต.วรนคร 

เพื่อให้การสัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ลดปัญหาน้ําท่วมขัง 

ยาว 600 ม.    1,980,000  รางระบายน้ํา 
คสล. แบบมี
ฝาปิด 
ยาว 600 ม. 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยและ
ลดปัญหานํ้าท่วมขัง 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

91 ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล. แบบมีฝาปิด สาย
ห้วยเหือก ม.6 ต.วรนคร 

เพื่อให้การสัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ลดปัญหาน้ําท่วมขัง 

ยาว 500 ม.    1,650,000  รางระบายน้ํา 
คสล. แบบมี
ฝาปิด 
ยาว 600 ม. 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยและ
ลดปัญหานํ้าท่วมขัง 

กองช่าง 

92 ก่อสร้างถนน คสล. สาย
ออกสู่ทุ่งนา  
ม.6 ต.วรนคร 

เพื่อให้มีถนนใช้ใน
การสัญจร สะดวก
และปลอดภัย 

ยาว 500 ม.    1,300,000  ถนน คสล. 
ยาว 500 ม. 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรและปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 

93 ขยายไหล่ทางถนน คสล. 
สายห้วยเหือก 
ม.6 ต.วรนคร 

เพื่อให้มีถนนใช้ใน
การสัญจร สะดวก
และปลอดภัย 

ยาว 700 ม.     450,000 ขยายไหล่ทาง
ถนน คสล. 
ยาว 700 ม. 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรและปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 

94 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
บ้านนายลัทพร แก้วเทพ 
ม.6 ต.วรนคร 

เพื่อให้มีถนนใช้ใน
การสัญจรสะดวก
และปลอดภัย 

ยาว 50 ม.     130,000 ถนน คสล. 
ยาว 50 ม. 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรและปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 

95 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
บ้านนายราเชน 
ม.6 ต.วรนคร 

เพื่อให้มีถนนใช้ใน
การสัญจร สะดวก
และปลอดภัย 

ยาว 30 ม.     80,000 ถนน คสล. 
ยาว 30 ม. 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรและปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

96 
 

 
 

ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล. สายโรงพยาบาล-
สํานักงานขนส่ง 
ม.6 ต.วรนคร  

เพื่อให้การสัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ลดปัญหาน้ําท่วมขัง 
 

ยาว 300 ม. 
 
 
 

990,000 
 
 
 

 990,000 
 
 
 

990,000 
 
 
 

990,000 รางระบายน้ํา 
คสล. 
ยาว 300 ม. 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยและ
ลดปัญหานํ้าท่วมขัง 

กองช่าง 
 

97 
 
 

ก่อสร้างอาคารห้อง
ประชุมเทศบาลตําบลปัว 

เพื่อให้อาคาร
หอประชุมได้
มาตรฐาน 

1 แห่ง 
 
 

3,000,000 
 
 

 3,000,000 
 
 

3,000,000 
 
 

3,000,000 
 

อาคารห้อง
ประชุม 
1 แห่ง 

มีอาคารเอนกห้อง
ประชุมใช้อย่าง
กว้างขวาง 

กองช่าง 

98 
 

 

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
แบบแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายหน้า รพ.ปัว – ส่ี
แยกหอประชุม  
ม.6 ต.วรนคร 

เพื่อให้มีถนนใช้ใน
การสัญจร สะดวก
และปลอดภัย 

1 แหง่ 
 

 

5,300,000 
 

 5,300,000 
 

5,300,000 
 

5,300,000 
 
 

 

ถนนผิวจราจร
แบบแอสฟัลต์
คอนกรีต 
1 แห่ง 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรและปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 
 

99 
 
 
 

ปรับปรุง ต่อเติม อาคาร
สํานักงาน 
 
 

เพื่อปรับปรุง ต่อ
เติมอาคาร
สํานักงานท่ีชํารุด 
เสียหาย 

4 แห่ง 
อาคารสํานักงาน 
อาคารกองสาสุขฯ 

อาคารปูองกัน 
อาคารกองการศึกษา 

500,000 
 
 
 

 500,000 
 
 
 

500,000 
 
 
 

500,000 
 

ปรับปรุง ต่อ
เติมอาคาร  
4 แห่ง 
 

อาคารสํานักงานที่
ชํารุด เสียหาย มีการ
ปรับปรุง ต่อเติมให้ดี
ขึ้น 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

100 
 
 

ปรับปรุงถนนข้างวัด
ปรางค์-ถนนน่านทุ่งช้าง 
 

เพื่อให้ถนนข้างวัด
ปรางค์ มีความ
สวยงาม 

1 แห่ง 
 
 

1,000,000 
 
 

 
1,000,000 

 
 

1,000,000 
 
 

1,000,000 
 
 

ปรับปรุงถนน
ข้างวัดปรางค์ 
1 แห่ง 

ถนนข้างวัดปรางค์ 
มีความสวยงาม 
 

กองช่าง 
 
 

101 
 
 
 
 
 

สํารวจการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
 
 
 
 

เพื่อสํารวจ
รายละเอียดการ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานในเขต
เทศบาลตําบลปัว 
 

13 ชุมชน 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 

 50,000 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 

สํารวจ
โครงการ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
13 ชุมชน 

เทศบาลตําบลปัวได้
รายละเอียดจาก
ข้อมูลโครงการ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
มากขึ้น 

กองช่าง 
 
 
 
 
 

102 
 
 

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
ซุ้มกําแพงเมืองวรนคร 
 

เพื่อให้ภูมิทัศน์ซุ้ม
ประตูเมืองมีความ
สวยงาม 

1 แห่ง 
 
 

500,000 
 
 

 500,000 
 
 

500,000 
 
 

500,000 
 
 

ภูมิทัศน์ซุ้ม
ประตูเมือง 
วรนคร 1 แห่ง 

ภูมิทัศน์ซุ้มประตู
เมืองมีความ
สวยงาม 

กองช่าง 
 
 

103 
 
 
 

ก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระ
เกียรต ิ
 
 

เพื่อแสดงถึงความ
จงรักภักดี ต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย ์

1 แห่ง 
 
 
 

1,400,000 
 
 
 

 1,400,000 
 
 
 

1,400,000 
 
 
 

1,400,000 
 
 
 

ซุ้มเฉลิมพระ
เกียรต ิ
1 แห่ง 
 

ประชาชนชาว
อําเภอปัวมีความจัก
รักภักดีต่อสถาบัน 
พระมหากษัตริย ์

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

104 
 
 
 

ขยายผิวจราจร สายบ้าน
ปรางค์พัฒนา2  ม.8 
ต.ปัว – บ้านไร่รวงทอง 
ม.6 ต.ปัว 

เพื่อให้มีถนนใช้ใน
การสัญจร สะดวก
และปลอดภัย 

ยาว 200 ม. 
กว้าง 1 ม. 

 
 

150,000 
 
 
 

 150,000 
 
 
 

150,000 
 
 
 

150,000 
 
 
 

ขยายผิว
จราจร 
ยาว 200 ม. 
 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 
 
 
 

105 
 
 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
เขตเทศบาล 
 

เพื่อให้มีภูมิทัศน์ท่ี
สวยงามและสร้าง
ส่ิงแวดล้อมท่ีดี 

1 ครั้ง 
 
 

1,000,000 
 
 

 1,000,000 
 
 

1,000,000 
 
 

1,000,000 
 

ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 1 ครั้ง 
 

มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม
และมีสภาพแวด 
ล้อมท่ีดีขึ้น 

กองช่าง 
 
 

106 
 
 
 
 

จัดวางระบบผังเมืองรวม
ชุมชน 
 
 
 

เพื่อให้การพัฒนา
เมืองมีความ
สวยงามและการใช้
ประโยชน์ในท่ีดิน
อย่างเหมาะสม 

1 ครั้ง 
 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 

 100,000 
 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 

ทต.ปัว มีการ
วางระบบผัง
เมืองท่ี
สวยงาม  
1 ครั้ง 

เมืองปัวมีความ
สวยงามและมีการ
ใช้ประโยชน์ ใน
ท่ีดินอย่าง
เหมาะสมมากขึ้น 

กองช่าง 
 
 
 
 

107 
 
 
 

 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ 
สาย หจก.สุเกียว – 
ตลาดสดเทศบาล 2  
บ้านปรางค์ ม.3 ต.ปัว  
 

เพื่อให้มีถนนใช้ใน
การสัญจร สะดวก
และปลอดภัย 
 
 

ยาว 600 ม. 
 
 
 

 

30,000,000 
 
 
 

 

 

30,000,000 
 
 
 

 

30,000,000 
 
 
 

 

30,000,000 
 
 
 

 

ถนนแอสฟัลต์ 
ยาว 600 ม. 
 
 
 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรและปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

108 
 
 
 
 

ซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์
คอนกรีต สายบ้าน
ปรางค์พัฒนา2 ม.8 
ต.ปัว – บ้านไร่รวงทอง 
ม.6  ต.ปัว 

เพื่อให้มีถนนใช้ใน
การสัญจร สะดวก
และปลอดภัย 
 
 

ยาว 900 ม. 
 
 
 

15,000,000 
 
 
 

 15,000,000 
 
 
 
 

15,000,000 
 
 
 
 

15,000,000 
 
 
 
 

ซ่อมแซมถนน
แอสฟัลต์
คอนกรีต 
ยาว 900 ม. 
 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

 

 

 

 
109 ปรับปรุงอาคารศูนย์

ท่องเท่ียวเทศบาล
ตําบลปัว 

เพื่อปรับปรุงอาคาร
ศูนย์ฯ ให้มีความ
สวยงาม 

1 แห่ง 500,000  500,000 500,000 500,000 ปรับปรุง
อาคารศูนย์
ท่องเท่ียว 
1 แห่ง 

เพื่อปรับปรุงอาคาร
ศูนย์ฯ ให้มีความ
สวยงามมากขึ้น 

กองช่าง 

110 ทํารั้วสํานักงานเทศบาล
ตําบลปัว 

เพื่อให้สํานักงาน
เทศบาลตําบลปัวมี
ความปลอดภัยมาก
ขึ้น 

1 แห่ง 500,000  500,000 500,000 500,000 ทํารั่ว
สํานักงาน 
1 แห่ง 

สํานักงานเทศบาล
ตําบลปัวมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

111 ปรับปรุงจุดจอดรถ
โดยสาร ทต.ปัว 

เพื่อให้ของจุดจอด
รถโดยสาร ทต.ปัว 
มีความสวยงาม 

1 แห่ง 100,000  100,000 100,000 100,000 ปรับปรุงจุด
จอดรถ
โดยสาร 
ทต.ปัว 1 แห่ง 

ปรับปรุงจุดจอดรถ
โดยสาร ทต.ปัว ให้
มีความสวยงาม 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

112 ปรับปรุงภูมิทัศน์
สํานักงานเทศบาล
ตําบลปัว 

เพื่อให้ภูมิทัศน์ของ
สํานักงานเทศบาล
ตําบลปัวมีความ
สวยงาม 

1 แห่ง 200,000  200,000 200,000 200,000 ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์สํานักงาน
เทศบาล
ตําบลปัว 1 แห่ง 

ภูมิทัศน์ของ
สํานักงานเทศบาล
ตําบลปัวมีความ
สวยงาม 

กองช่าง 

113 ปรับปรุงภูมิทัศน์
สวนสาธารณะ (อ่างเก็บ
น้ํา รศ.200 ปี) 

เพ่ือให้ภูมิทัศน์ของ
สวนสาธารณะ (อ่าง
เก็บนํ้า รศ.200 ปี)  มี
ความสวยงาม 

1 แห่ง 100,000  100,000 100,000 100,000 ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์
สวนสาธารณะ  
1 แห่ง 

ภูมิทัศน์ของ
สวนสาธารณะ มี
ความสวยงาม 

กองช่าง 

114 ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์
คอนกรีต ถนนสาย
สนามบินเก่า ม.8 ต.ปัว 

เพื่อให้มีถนนใช้ใน
การสัญจร สะดวก
และปลอดภัย 

1 แห่ง 
ยาว 1,900 ม.   

4,700,000  4,700,000 4,700,000 4,700,000 ถนนแอสฟัลต์
คอนกรีต 
1 แห่ง 
 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรและปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 

115 ก่อสร้างถนน คสล. สาย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทต.ปัว 
 

เพื่อให้มีถนนใช้ใน
การสัญจร สะดวก
และปลอดภัย 

1 แห่ง 
 

800,000  800,000 800,000 800,000 ถนน คสล.  
1 แห่ง 
 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรและปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 

116 ก่อสร้างอาคารโรงเก็บ
ของ ตลาดสดเทศบาล 1  
(ตลาดบน) 

เพื่อมีอาคารโรงเก็บ
ของตลาดสด
เทศบาล 1 

1 แห่ง 150,000  150,000 150,000 150,000 อาคารโรงเก็บ
ของ 1 แห่ง 

มีอาคารโรงเก็บของ
ตลาดสดเทศบาล 1 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

117 ขยายไหล่ทางถนนสาย
บ้านไร่รวงทอง ม. 6 
ต.ปัว ถึง บ้านน้ําฮาว  
ต.จอมพระ 

เพื่อให้มีถนนใช้ใน
การสัญจร สะดวก
และปลอดภัย 

1 แห่ง 200,000  200,000 200,000 200,000 ขยายไหล่ทาง
ถนน 1 แห่ง 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรและปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 

118 ปรับปรุงภูมิทัศน์ท่ีดิน
บ้านแดนพนา 

เพื่อให้ภูมิทัศน์ของ
ท่ีดินบ้านแดนพนา
มีความสวยงาม 

1 แห่ง 500,000  500,000 500,000 500,000 ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ท่ีดินบ้าน
แดนพนา 
1 แห่ง 

ภูมิทัศน์ของท่ีดิน
บ้านแดนพนามี
ความสวยงาม 

กองช่าง 

119 ขยายถนน/ ราวกันตก /
ก่อสร้างแอสฟัลต์
คอนกรีต สายร้านยาง
เพชรมงคล-สามแยก
บ้านแก้มราษฏร์พัฒนา 
ม.4 ต.วรนคร 

เพื่อให้มีถนนใช้ใน
การสัญจร สะดวก
และปลอดภัย 

1 แห่ง 2,000,000  2,000,000 2,000,000 2,000,000 ขยายถนน/ 
ราวกันตก /
ก่อสร้าง
แอสฟัลต์
คอนกรีต  
1 แห่ง   

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

120 ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์
คอนกรีต สายร้านบ้าน
เฮา- ถนนน่านทุ่งช้าง 

เพื่อให้มีถนนใช้ใน
การสัญจร สะดวก
และปลอดภัย 

1 แห่ง 700,000  700,000 700,000 700,000 ถนนแอสฟัลต์
คอนกรีต 
1 แห่ง 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

121 ขยายถนน คสล. สาย
แยกโรงบ่มใบยา–สาม
แยกบ้านปุาหัด 
ม.2  ต.ปัว 

เพื่อให้มีถนนใช้ใน
การสัญจร สะดวก
และปลอดภัย 

1 แห่ง 500,000  500,000 500,000 500,000 ขยายถนน 
คสล. 1 แห่ง 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรและปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 

122 ก่อสร้างถนนแอสฟัสติ 
(ทางหลวงชนบท) สาย
บ้านปุาลาน ม.5 ต.ปัว - 
อ.เชียงกลาง 

เพื่อให้มีถนนใช้ใน
การสัญจร สะดวก
และปลอดภัย 

1 แห่ง 5,000,000  5,000,000 5,000,000 5,000,000 ถนนแอสฟัสติ 
1 แห่ง 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรและปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 

123 ปรับปรุงถนน สายข้าง
วิทยาลัยการอาชีพปัว  
ม.1 ต.ปัว 

เพื่อให้มีถนนใช้ใน
การสัญจร สะดวก
และปลอดภัย 

1 แห่ง 500,000  500,000 500,000 500,000 ปรับปรุงถนน  
1 แห่ง 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรและปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 

124 ปรับปรุงถนน คสล. สาย
หลัง รร.ปัว (อ่างเก็บน้ํา–
ปุาสุสาน)  ม.8 ต.ปัว 

เพื่อให้มีถนนใช้ใน
การสัญจร สะดวก
และปลอดภัย 

1 แห่ง 400,000  400,000 400,000 400,000 ปรับปรุงถนน 
คสล.  1 แห่ง 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรและปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 

125 ปรับปรุง/ซ่อมแซม  
ถนน คสล. สายบ้านขอน 
–บ้านปุาลาน  
ม.5 ต.ปัว 

เพื่อให้มีถนนใช้ใน
การสัญจร สะดวก
และปลอดภัย 

1 แห่ง 800,000  800,000 800,000 800,000 ปรับปรุง/
ซ่อมแซม  
ถนน คสล. 
1 แห่ง 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรและปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

126 ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านต้นแหลง  
(เลียบลําน้ําขว้าง)   
ม.2 ต.ไชยวัฒนา 

เพื่อให้มีถนนใช้ใน
การสัญจร สะดวก
และปลอดภัย 

1 แห่ง 1,200,000  1,200,000 1,200,000 1,200,000 ถนน คสล.  
1 แห่ง 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรและปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 

127 ก่อสร้างถนน คสล. สาย
วัดห่าง บ้านแก้มราษฏร์
พัฒนา ม.4 ต.วรนคร – 
บ้านร้อง ม.4 ต.ปัว 

เพื่อให้มีถนนใช้ใน
การสัญจร สะดวก
และปลอดภัย 

1 แห่ง 1,000,000  1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนน คสล.  
1 แห่ง 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรและปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 

128 ปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อขยะ
เก่า (บ้านไร่รวงทอง)   
ม.6  ต.ปัว 

เพื่อให้ภูมิทัศน์ของ
บ่อขยะเก่า (บ้านไร่
รวงทอง) มีความ
สวยงาม 

1 แห่ง 200,000  200,000 200,000 200,000 ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บ่อขยะ
เก่า  1 แห่ง 

ภูมิทัศน์ของบ่อขยะ
เก่า (บ้านไร่รวงทอง) 
มีความสวยงาม 

กองช่าง 

129 ติดต้ัง ปรับปรุง 
ซ่อมแซมหอกระจายข่าว
ประจําหมู่บ้าน  

เพื่อให้มีหอกระจาย
ข่าวในการ
ประชาสัมพันธ์ของ
หมู่บ้านให้ท่ัวถึง 

13 ชุมชน 100,000  100,000 100,000 100,000 ติดต้ัง 
ปรับปรุง 
ซ่อมแซมหอ
กระจายข่าว 
13 ชุมชน 

มีหอกระจายข่าวใน
การประชาสมัพันธ์
ของหมู่บ้านให้ทั่วถึง
มากขึ้น 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

130 ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล. ข้างกําแพงวัด
ปรางค์ (หน้าร้าน
บ้านเฮาซุปเปอร์มาเก็ต) 
ม.3 ต.ปัว 

เพื่อให้มีถนนใช้ใน
การสัญจร สะดวก
และปลอดภัย 

ยาว 80 ม. 300,000     รางระบายน้ํา 
คสล. 
ยาว 80 ม. 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรและปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 
 

131 
 
 
 
 

ก่อสร้างซุ้มประตูเข้า –
ออกเทศบาลตําบลปัว 
 
 
 

เทศบาลตําบลปัวมี
ซุ้มประตูเข้าออก
เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
และมีภูมิทัศน์ท่ี
สวยงาม 

2 แห่ง 
 
 
 
 

1,000,000 
 
 
 
 

 1,000,000 
 
 
 
 

1,000,000 
 
 
 
 

1,000,000 
 
 
 
 

ก่อสร้างซุ้ม
ประตูเข้าออก
2 แห่ง 
 
 

เทศบาลตาํบลปัวมีซุม้
ประตูเข้าออกเพื่อ
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและมีภูมิ
ทัศน์ที่สวยงามมาก
ขึ้น 

กองช่าง 
 
 
 
 

132 ก่อสร้างอาคารศูนย์  
อปพร. 

เพื่อให้มีอาคารใช้
ในการปฏิบัติหน้าท่ี
ได้อย่างสะดวก 

1 1 แห่ง 
แห่ง 

700,000   700,000  ก่อสร้าง
อาคารศูนย์ 
อปพร. 1 แห่ง 

อปพร. มีอาคารใช้ใน
การปฏิบัติหน้าที่
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

สํานักปลัดฯ 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

133 ปรับปรุงประปาใน
หมู่บ้าน ม.5 ต.ปัว 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําใช้อย่างท่ัวถึง 
 

1 แห่ง 
 

   200,000 
 

 ปรับปรุง
ประปาใน
หมู่บ้าน 
1 แห่ง 

ประชาชนมีนํ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
 

134 ปรับปรุงตลาดสด
เทศบาล 

เพื่อใหป้รับปรุง 
ตลาดสดเทศบาลมี
ความสวยงาม 

2 แห่ง 
ตลาดบน 
ตลาดล่าง 

200,000  200,000 200,000 200,000 ปรับปรุงตลาด
สดเทศบาล 
2 แห่ง 
 

ปรับปรุงตลาดสด
เทศบาลมีความ
สวยงาม 

กองช่าง 

135 ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน 
ม.6 ต.ปัว 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําใช้อย่างท่ัวถึง 
 

1 แห่ง 
 

350,000 
 

    ปรับปรุง
ประปา
หมู่บ้าน 
1 แห่ง 

ประชาชนมีนํ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
 

136 ก่อสร้างจุดรับฝากรถ 
บริเวณจุดจอดรถ
โดยสารเทศบาล
ตําบลปัว 

เพื่ออํานวยความ
สะดวกด้านการรับ
ฝากให้แก่
ประชาชนท่ีมาใช้
บริการ 

1 แห่ง 100,000  100,000 100,000 100,000 ก่อสร้างจุดรับ
ฝากรถ 
1 แห่ง 

ประชาชนที่มาใช้
บริการได้รับการ
อํานวยความสะดวก
ด้านสถานที่รับฝากรถ 

-สํานักปลัด 
-กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1.ยุทธศาสตร์การขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2.ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
2.ยุทธศาสตร์  ด้านการเกษตร เศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     
     2.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ปรับปรุง พัฒนา สถานท่ี
ท่องเท่ียว 

เพื่อให้สถานท่ี
ท่องเท่ียวมีภูมิทัศน์
ท่ีสวยงาม 

13 ชุมชน 500,000  500,000 500,000 500,000 สถานท่ี
ท่องเท่ียวมี
สวยงาม  
13 ชุมชน 

สถานที่ท่องเที่ยวมี
ความสะอาดสวยงาม 

กองวิชาการฯ 

2 ถนนคนเดินกระตุ้น
เศรษฐกิจ 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวและสร้าง
รายได้แก่ประชาชน 

1 แห่ง 50,000  50,000 50,000 50,000 ถนนคนเดิน  
1 แห่ง 

นักท่องเที่ยวเพิ่มและ
ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

สํานักปลัดฯ 
 

3 สนับสนุนและส่งเสริม
การบริหารจัดการการ
ท่องเท่ียว 

การดําเนินงานด้าน
การท่องเท่ียวมี
ประสิทธิภาพ 

12 ครั้ง 500,000  500,000 500,000 500,000 สนับสนุนการ
บริหารจัดการ
การท่องเท่ียว 
12 ครั้ง 

การดําเนินงานด้าน
การท่องเที่ยวมี
ศักยภาพมากขึ้น 

กองวิชาการฯ 

4 พัฒนาศักยภาพ
มัคคุเทศก์ชุมชน 

เพื่อให้มีความรู้และ
ทักษะนําเท่ียว 

1 ครั้ง 50,000  50,000 50,000 50,000 พัฒนา
ศักยภาพ
มัคคุเทศก์  
1 ครั้ง 

มัคคุเทศก์มีความรู้
และทักษะนําเที่ยว
มากขึ้น 

กองวิชาการฯ 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 ส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเท่ียว 

เพื่อให้แหล่ง
ท่องเท่ียวเป็นท่ีรู้จัก
ของนักท่องเท่ียว 

12 ครั้ง 200,000  200,000 200,000 200,000 ส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์
การท่องเท่ียว  
12 ครั้ง 

แหล่งท่องเที่ยวเป็น
ที่รู้จักของ
นักท่องเที่ยวมากขึ้น 

กองวิชาการฯ 

6 กิจกรรมเทศกาล
สงกรานต์เพื่อการ
ท่องเท่ียว 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวและสร้าง
รายได้แก่ประชาชน 

1 ครั้ง 100,000  100,000 100,000 100,000 เทศกาล
สงกรานต์เพื่อ
การท่องเท่ียว 
1 ครั้ง 

การดําเนินงานด้าน
การท่องเที่ยวมี
ศักยภาพมากขึ้น 

กองวิชาการฯ 

7 ก่อสร้างศูนย์แสดงกว่าง เพื่อมีศูนย์แสดง
กว่าง 

1 แห่ง 300,000  300,000 300,000 300,000 ก่อสร้างศูนย์
แสดงกว่าง 
1 แห่ง 

มีศูนย์แสดงกว่าง กองวิชาการฯ 
 

8 ดอกไม้งามบานท่ีปัว เพื่อสร้างภูมิทัศน์ท่ี
สวยงามในพื้นท่ี
เมืองปัว และสร้าง
ความประทับใจ
ให้แก่นักท่องเท่ียว 

1 ครั้ง 200,000  200,000 200,000 200,000 ดอกไม้งามบาน
ท่ีปัว  
1 ครั้ง 

มีภูมิทัศน์ท่ี
สวยงามในพื้นท่ี
เมืองปัว และ
สร้างความ
ประทับใจให้แก่
นักท่องเท่ียว 

กองวิชาการฯ 
กองช่าง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 พิธีเปิดศูนย์บริการ
นักท่องเท่ียว เทศบาล
ตําบลปัว 

เพื่อความเป็น 
ศิริมงคล และสร้าง
ขวัญกําลังใจท่ีดี
ให้กับเจ้าหน้าท่ีท่ี
ปฏิบัติงาน 

1 ครั้ง 50,000     พิธีเปิด
ศูนย์บริการ
นักท่องเท่ียว 
1 ครั้ง 

มีความเป็น  
ศิริมงคล และ
สร้างขวัญกําลังใจ
ท่ีดีให้กับเจ้าหน้า 
ท่ีท่ีปฏิบัติงาน 

10 ทําปูายประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเท่ียว 

เพื่อให้มีปูาย
ประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเท่ียว 

1 ครั้ง 50,000  50,000 50,000 50,000 ทําปูาย
ประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเท่ียว 
1 ครั้ง 

มีปูาย
ประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเท่ียว 

11 พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการท่องเท่ียว 

เพื่อให้บุคลากรด้าน
การท่องเท่ียวมี
ความรู้
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน 

1 ครั้ง 120,000  120,000 120,000 120,000 พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้าน
การท่องเท่ียว 
1 ครั้ง 
 

บุคลากรด้านการ
ท่องเท่ียวมีความรู้
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน
มากขึ้น 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1.ยุทธศาสตร์การขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2.ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
2.ยุทธศาสตร์  ด้านการเกษตร เศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     
     2.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนนลูกรัง สาย
บ้านห่าง ม.1 ต.ปัว 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้ใน
การเกษตรสะดวก
และปลอดภัย 

ยาว 500 ม.   60,000   ก่อสร้างถนน
ลูกรัง 
ยาว 500 ม. 

ประชาชนมีถนนใช้
ในการเกษตร
สะดวกปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 

2 ต่อเติมรางรินสายบ้าน
ห่าง ม.1 ต.ปัว 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

1 แห่ง    300,000  ต่อเติมรางริน 
1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ําใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างรางรินนาห้วยปุา
ช้า และนาข้าวสาร 
ม.1 ต.ปัว 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ยาว 400 ม.     220,000 ก่อสร้างรางริน 
ยาว 400 ม. 

ประชาชนมีน้ําใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างดาดลําเหมืองนา
น้ําข้าว ม.2 ต.ปัว 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

1 แห่ง    200,000  ก่อสร้างดาดลํา
เหมือง 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ําใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 ก่อสร้างดาดลําเหมือง
สายกลาง  ม.2 ต.ปัว 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

1 แห่ง     200,000 ก่อสร้างดาดลํา
เหมือง 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ําใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างถนน คสล. เข้า
พื้นท่ีการเกษตรซอยข้าง
วัดปรางค์  ม.3 ต.ปัว 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้ใน
การเกษตรได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ยาว 50 ม.    130,000  ก่อสร้างถนน 
คสล. 
ยาว 50 ม. 

ประชาชนมีถนนใช้
ในการเกษตร
สะดวกปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล. 
พร้อมราวกันตก เหมือง
ปรางค์ (ซอยอนุรักษ์) 
ม.3 ต.ปัว 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ยาว 8 ม.    700,000  ก่อสร้างท่อ
เหล่ียม คสล. 
พร้อมราวกันตก 
ยาว 8 ม. 

ประชาชนมีน้ําใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

8 ก่อสร้างถนนลําลอง
พร้อมวางท่อบ่อพัก เข้า
สู่พื้นท่ีการเกษตร 
ม.3 ต.ปัว 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้ใน
การเกษตรได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ยาว 50 ม.    100,000  ก่อสร้างถนน
ลําลองพร้อม
วางท่อบ่อพัก 
ยาว 50 ม. 

ประชาชนมีถนนใช้
ในการเกษตร
สะดวกปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 ก่อสร้างถนน คสล. เข้าสู่
พื้นท่ีการเกษตร 
ม.3 ต.ปัว 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้ใน
การเกษตรได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ยาว 100 ม.     260,000 ก่อสร้างถนน 
คสล. 
ยาว 100 ม. 

ประชาชนมีถนนใช้
ในการเกษตร
สะดวกปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 

10 ก่อสร้างดาดลําเหมือง  
- สายดอนนํ้าปัว   
-สายทุ่งนํ้าหลง   
-สายพ่อปั๋นน้อย 

ม.4 ต.ปัว 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

3 แห่ง 
ยาว 100 ม. 
ยาว 250 ม. 
ยาว 150 ม. 

340,000     ก่อสร้างดาดลํา
เหมือง 3 แห่ง 
 

ประชาชนมีน้ําใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

11 ก่อสร้างดาดลําเหมือง
สายข้างเมรุวัดร้อง 
ม.4 ต.ปัว 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ยาว 250 ม. 150,000     ก่อสร้างดาดลํา
เหมือง  
ยาว 250 ม. 

ประชาชนมีน้ําใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

12 ปรับปรุงถนนลูกรังสาย
ปุาช้าเก่า ม.4 ต.ปัว 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้ใน
การเกษตรได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ยาว 350 ม.    200,000  ปรับปรุงถนน
ลูกรัง 
ยาว 350 ม. 
 

ประชาชนมีถนนใช้
ในการเกษตร
สะดวกปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13 ก่อสร้างดาดลําเหมือง 
คสล. สายดอนปูุอุ้ย 
ม.5 ต.ปัว 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ยาว 500 ม. 265,000     ก่อสร้างดาดลํา
เหมือง คสล. 
ยาว 500 ม. 
 

ประชาชนมีน้ําใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

14 ก่อสร้างรางรินส่งน้ําห้วย
หย่า เหนือ - ห้วยหย่าใต้ 
ม.5 ต.ปัว 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

1 แห่ง   300,000   ก่อสร้างรางริน 
1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ําใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

15 ก่อสร้างดาดลําเหมือง 
คสล. สายน้ําแงง 
ม.5 ต.ปัว 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

1 แห่ง   300,000   ก่อสร้างดาดลํา
เหมือง คสล. 
1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ําใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

16 ก่อสร้างดาดลําเหมือง 
คสล. สายน้ํากิ้ว 
ม.5 ต.ปัว 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ยาว 1,000 ม.     530,000 ก่อสร้างดาดลํา
เหมือง คสล. 
ยาว 1,000 ม. 

ประชาชนมีน้ําใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

17 ก่อสร้างดาดลําเหมือง 
คสล. สายห้วยปลากั้ง 
ม.6 ต.ปัว 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ยาว 400 ม.   100,000   ก่อสร้างดาดลํา
เหมือง คสล. 
ยาว 400 ม. 
 

ประชาชนมีน้ําใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

18 ปรับปรุงฝาย สายห้วย
ปอดโปุง ม.6 ต.ปัว 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

1 แห่ง    100,000  ปรับปรุงฝาย 
1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ําใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

19 ปรับปรุงถนนลูกรัง  สาย
ห้วยสลัก  ม.6 ต.ปัว 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้ใน
การเกษตรได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ยาว 1 กม.   250,000   ปรับปรุงถนน
ลูกรัง   
ยาว 1 กม. 

ประชาชนมีถนนใช้
ในการเกษตร
สะดวกปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 

20 ก่อสร้างฝาย สายห้วย
เก้าแก  ม.6 ต.ปัว 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

1 แห่ง    100,000  ก่อสร้างฝาย 
1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ําใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

21 ก่อสร้างดาดลําเหมือง 
คสล. สายต้นงิ้ว (ห้วย
โอ้ม)  ม.6 ต.ปัว 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ยาว 400 ม.     100,000 ก่อสร้างดาดลํา
เหมือง คสล. 
ยาว 400 ม. 

ประชาชนมีน้ําใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

22 ก่อสร้างดาดลําเหมือง 
คสล. สายห้วยปูุอ้อ 
ม.6 ต.ปัว 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ยาว 300 ม.     80,000 ก่อสร้างดาดลํา
เหมือง คสล. 
ยาว 300 ม. 

ประชาชนมีน้ําใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

23 ก่อสร้างลําเหมือง คสล. 
หลังบ้านนายสมศักดิ์ 
ม.7 ต.ปัว 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ยาว 0.93 ม.     50,000 ก่อสร้างดาดลํา
เหมือง คสล. 
ยาว 0.93 ม. 

ประชาชนมีน้ําใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

24 ก่อสร้างลําเหมือง คสล. 
ทุ่งนาเหล่า นานายเล็ก 
นายเสวี่ยง  ม.7 ต.ปัว 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ยาว 300 ม.     200,000 ก่อสร้างลํา
เหมือง คสล. 
ยาว 300 ม. 

ประชาชนมีน้ําใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

25 ก่อสร้างฝายน้ําล้นลําน้ํา
ปัว (น้ําหลง)  
ม.1 ต.สถาน 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

1 แห่ง     900,000 ก่อสร้างฝายน้ํา
ล้น  1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ําใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

26 ถมหิน ทราย ถนนสาย
นาปุาไคร้  ม.4 ต.วรนคร 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

ยาว 350 ม.   100,000   ถมหิน ทราย 
ยาว 350 ม. 

ประชาชนมีถนนใช้
ในการเกษตร
สะดวกปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 

27 ซ่อมแซมดาดลําเหมือง 
คสล. สายลําเหมืองนา
ดง  ม.4 ต.วรนคร 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ยาว 10 ม.    50,000  ซ่อมแซมดาดลํา
เหมือง คสล. 
ยาว 10 ม. 

ประชาชนมีน้ําใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

28 ก่อสร้างดาดลําเหมือง 
คสล. นาดอน  
ม.4 ต.วรนคร 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ยาว 340 ม.    200,000  ก่อสร้างดาดลํา
เหมือง คสล. 
ยาว 340 ม. 

ประชาชนมีน้ําใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

29 ก่อสร้างรางริน คสล. 
สายลําเหมืองปรางค์ 
ม.4 ต.วรนคร 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ยาว 12 ม.    100,000  ก่อสร้างรางริน 
คสล. 
ยาว 12 ม. 

ประชาชนมีน้ําใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

30 ก่อสร้างดาดลําเหมือง 
คสล. สายนาดอน ถึง 
บ้านห่าง ม.4 ต.วรนคร 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ยาว 500 ม.     300,000 ก่อสร้างดาดลํา
เหมือง คสล. 
ยาว 500 ม. 

ประชาชนมีน้ําใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

31 ก่อสร้างศูนย์จําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ม.4 ต.ปัว 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีจําหน่าย
สินค้าผลิตภัณฑ์
ชุมชน 

1 แห่ง   700,000   ก่อสร้างศูนย์
จําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
1 แห่ง 
 

ประชาชนมี
สถานท่ีจําหน่าย
สินค้าผลิตภัณฑ์
ชุมชน 

กองช่าง 

32 ปรับปรุงถนน ลูกรังสาย
บ้านไร่รวงทอง-บ้านปุา
หัด (สายห้วยปูุเว้า)  
ม.6  ต.ปัว 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

1 แห่ง 500,000  500,000 500,000 500,000 ปรับปรุงถนน 
ลูกรัง 1 แห่ง 

ประชาชนมีถนนใช้
ในการเกษตร
สะดวกปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 

33 ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
เส้นทิศตะวันออก 
บ้านปุาหัด 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

1 แห่ง 400,000  400,000 400,000 400,000 ปรับปรุงถนน 
ลูกรัง 1 แห่ง 

ประชาชนมีถนนใช้
ในการเกษตร
สะดวกปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

34 ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ําห้วย
โปุง  ม.8  ต.ปัว  

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

1 แห่ง 500,000  500,000 500,000 500,000 ซ่อมแซมอ่าง
เก็บน้ํา 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ําใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

35 ก่อสร้าง/ปรับปรุง  ดาด
ลําน้ําขว้าง ท้ัง 2 ฝ่ัง 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

1 แห่ง 1,000,000  1,000,000 1,000,000 1,000,000 ก่อสร้าง/
ปรับปรุง  ดาด
ลําน้ํา 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ําใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

36 ก่อสร้าง ดาดลําเหมือง 
คสล. สายหลังบ้าน  
อ.สุเมธ  ม.8 ต.ปัว 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

1 แห่ง 300,000  300,000 300,000 300,000 ก่อสร้าง ดาดลํา
เหมือง คสล. 
1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ําใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

37 ซ่อมแซม/ปรับปรุง   
ลําเหมือง คสล.  
ฝายปรางค์   

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

1 แห่ง 500,000  500,000 500,000 500,000 ซ่อมแซม/
ปรับปรุง   
ลําเหมือง 
1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ําใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

38 ก่อสร้างดาดลําเหมือง 
คสล. ฝายงิ้ว สายบ้าน
ปุาหัด  ม.2  ต.ปัว 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

1 แห่ง 200,000  200,000 200,000 200,000 ก่อสร้างดาดลํา
เหมือง คสล. 
1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ําใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

39 ปรับปรุงระบบส่งน้ํา อ่าง
เก็บน้ําห้วยปลาตอง  
ม.2 ต.ปัว 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

1 แห่ง 200,000  200,000 200,000 200,000 ปรับปรุงระบบ
ส่งน้ํา 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ําใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

40 ก่อสร้างถนนลําลอง ข้าง
โกดัง – พื้นท่ีการเกษตร 
ม.5 ต.วรนคร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

ยาว 1,500 ม.    1,900,000  ก่อสร้างถนน
ลําลอง 
ยาว 1,500 ม. 

ประชาชนมีถนนใช้
ในการเกษตร
สะดวกปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 

41 ก่อสร้างถนน ลําลอง
บ้านนายจีน เข้าพื้นท่ี
การเกษตร  
ม.5 ต.วรนคร 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

ยาว 1,000 ม.     1,500,000 ก่อสร้างถนน 
ลําลอง  
ยาว 1,000 ม. 

ประชาชนมีถนนใช้
ในการเกษตร
สะดวกปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1.ยุทธศาสตร์การขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2.ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
2. ยุทธศาสตร์   ด้านการเกษตร เศรษฐกิจและการท่องเท่ียว   
     2.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อเป็นการสร้าง
งานสร้างรายได้ใน
ชุมชน 

13 ชุมชน 50,000  50,000 50,000 50,000 สร้างงานและ
สร้างรายได้
ให้กับชุมชน 
13 ชุมชน 

ประชาชนมีอาชีพ
และรายได้เพิ่มขึ้น 

กองการศึกษา 

2 สนับสนุนการฝึกอบรม
ฝีมือแรงงาน 

เพื่อพัฒนาทักษะ 
ฝีมือแรงงานให้มี
คุณภาพ 

1 ครั้ง 
 

30,000  30,000 30,000 
 

30,000 แรงงานมีทักษะ
ฝีมือ ในการ
ประกอบอาชีพ 
1 ครั้ง 
 

ประชาชนได้รับการ
พัฒนาฝีมือแรงงาน 

กองการศึกษา 

3 สนับสนุนมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (Otop) 

เพื่อให้ผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มและ
ผู้ประกอบการ
ได้รับมาตรฐานและ
เป็นท่ียอมรับ 

1 ครั้ง 50,000  50,000 50,000 50,000 ผลิตภัณฑ์ 
Otop ในชุมชน
มีมาตรฐาน 
1 ครั้ง 
 

ผลิตภัณฑ์มี
มาตรฐานและเป็นที่
ยอมรับ 

กองการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1.ยุทธศาสตร์การขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2.ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
2.ยุทธศาสตร์  ด้านการเกษตร เศรษฐกิจและการท่องเท่ียว     
  2.4  แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 สนับสนุนศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การเกษตร 

เพื่อให้การ
ดําเนินงานของ
ศูนย์ฯ มี
ประสิทธิภาพ 

12 ครั้ง 30,000  30,000 30,000 30,000 สนับสนุน
ศูนย์บริการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยี 
12 ครั้ง 

การดําเนินงานของ
ศูนย์ฯ มีประสิทธิ 
ภาพมากขึ้น 

กองการศกึษา 

2 ส่งเสริมและสนับสนุน
ด้านการเกษตร 

เพื่อสนับสนุนให้
เกษตรกรมีอาชีพ
และรายได้ 

13 ชุมชน 50,000  50,000 50,000 50,000 ส่งเสริมและ
สนับสนุนด้าน
การเกษตร  
13 ชุมชน 

เกษตรกรเกิดอาชีพ
และรายได้เพิ่มขึ้น 

กองการศกึษา 

3 ส่งเสริมและสนับสนุน
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้และนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน 

    2 ครั้ง 50,000  50,000 50,000 50,000 ส่งเสริมและ
สนับสนุน
เศรษฐกิจ
พอเพียง  
2 ครั้ง 

ประชาชนมีความรู้
และนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน 

กองการศกึษา 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 ส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน 

เพื่อสนับสนุนกลุ่ม
วิสาหกิจให้มีความ
เข้มแข็ง 

1 ครั้ง 30,000  30,000 30,000 30,000 ส่งเสริมกลุ่ม
วิสาหกิจ  
1 ครั้ง 

กลุ่มวิสาหกิจมี
ความเข้มแข็งและ
ยั่งยืน 

กองการศึกษา 

5 ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ด้านการเกษตร 

เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้และเพิ่ม
ประสบการณ์แก่
เกษตรกร 

1 ครั้ง 50,000  50,000 50,000 50,000 ฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน
ด้าน
การเกษตร  
1 ครั้ง 

เกษตรกรมีความรู้
และประสบการณ์
ด้านการเกษตรมาก
ขึ้น 

กองการศึกษา 

6 ฝึกอบรมการทําปุยหมัก
และปุยชีวภาพ 

เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้และเพิ่ม
ประสบการณ์แก่
เกษตรกร 

3 ครั้ง 50,000  50,000 50,000 50,000 ฝึกอบรมการ
ทําปุยหมัก
และปุย
ชีวภาพ 3 ครั้ง 
 

เกษตรกรมีความรู้
และประสบการณ์
ด้านการเกษตรมาก
ขึ้น 

กองการศึกษา 
 

7 ส่งเสริมเกษตรปลอด
สารพิษ 

เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้และเพิ่ม
ประสบการณ์แก่
เกษตรกร 

1 ครั้ง 20,000  20,000 20,000 20,000 ส่งเสริมเกษตร
ปลอดสารพิษ 
1 ครั้ง 

เกษตรกรมีความรู้
และประสบการณ์
ด้านการเกษตร
ปลอดสารพิษมาก
ขึ้น 

กองการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5.ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3. ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
3.ยุทธศาสตร์   ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์
     3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ปรับปรุงพัฒนาระบบ
การจัดเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียม 

เพื่อให้การจัดเก็บ
ภาษีและ
ค่าธรรมเนียมมี
ประสิทธิภาพ 

13 ชุมชน 50,000 
 

 50,000 50,000 50,000 ปรับปรุง พัฒนา 
ระบบจัดเก็บ
ภาษีและ
ค่าธรรมเนียม  
13 ชุมชน 

การจัดเก็บภาษี
และค่า ธรรม
เนียมมี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

2 นําระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) 

เพื่อเพิ่มรายได้ใน
การจัดเก็บภาษีให้
มีประสิทธิภาพ 

13 ชุมชน 1,500,000  1,500,000 1,500,000 1,500,000 นําระบบ
สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) 
13 ชุมชน 

การจัดเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

กองคลัง 

3 จัดทําหรือปรับปรุง
ข้อมูลแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

เพื่อให้การจัดเก็บ
ภาษีและ
ค่าธรรมเนียมมี
ประสิทธิภาพ 

13 ชุมชน 10,000  10,000 10,000 10,000 จัดทําหรือ
ปรับปรุงข้อมูล
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพย์สิน  
13 ชุมชน 

การจัดเก็บภาษี
และค่าธรรมเนียม
มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

กองคลัง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 สนับสนุนการจัดทํา
แผนชุมชน 

เพื่อให้ชุมชนมี
แผนรองรับการ
พัฒนาในด้าน 
ต่าง ๆ 

1 ครั้ง 20,000  20,000 20,000 20,000 สนับสนุนการ
จัดทําแผน
ชุมชน  
1 ครั้ง 

มีแผนรองรับการ
พัฒนาชุมชน 
 

กองการศึกษา 

5 การจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล 

เพื่อให้เทศบาลมี
แผนพัฒนาใช้ใน
การดําเนินภารกิจ
ตามอํานาจหน้าท่ี 

1 ครั้ง 20,000  20,000 20,000 20,000 การจัดทํา
แผนพัฒนา  
1 ครั้ง 

เทศบาลมี
แผนพัฒนาใช้ใน
การดําเนินภารกิจ
ตามอํานาจหน้าท่ี 

กองวิชาการฯ 

6 การให้คําปรึกษาและ
ความรู้ทางด้าน
กฏหมาย 

เพื่อให้ความรู้และ
ช่วยเหลือผู้ประสบ
ปัญหาด้าน
กฏหมาย 

12 ครั้ง 5,000  5,000 5,000 5,000 การให้
คําปรึกษา 
12 ครั้ง 

ประชาชนได้
คําปรึกษาและ
ช่วยเหลือ
ทางด้านกฏหมาย 

กองวิชาการฯ 

7 ท้องถิ่นพัฒนาชาว
ประชาร่วมเสียภาษี 

เพื่อส่งเสริมการ 
บูรณาการการ
ทํางานให้มี
ประสิทธิภาพ 

13 ครั้ง 5,000  5,000 5,000 5,000 ท้องถิ่นพัฒนา
ชาวประชา
ร่วมเสียภาษี 
13 ครั้ง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
สะบายในการ
ติดต่อขอชําระ
ภาษีมากขึ้น 

กองคลัง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนารายได้ 

เพื่อเสริมสร้าง
การบูรณาการงาน
พัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพ 

13 หมู่บ้าน 100,000  100,000 100,000 100,000 จัดเก็บ
ค่าธรรมเนียม
ได้ครบถ้วน 
13 หมู่บ้าน 

พัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

9 เพิ่มพูนประสิทธิภาพ
ศูนย์กลางประสานงาน
บริหารจัดการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพ
ศูนย์กลางการ
ประสานการ
บริหารจัดการ 
อปท. อ.ปัว 

1 ครั้ง 10,000  10,000 10,000 10,000 สนับสนุนการ
บริหารจัดการ 
อปท. 
1 ครั้ง 

การพัฒนาและ
สนับสนุน
ศูนย์กลาง อปท. 
ให้มีประสิทธิภาพ 

กองคลัง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5.ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3. ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
3.ยุทธศาสตร์   ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลปัว 

เพื่อให้มีภูมิทัศน์ท่ี
สวยงามและสร้าง
ส่ิงแวดล้อมท่ีดี 

1 ครั้ง 
 

200,000  200,000 200,000 200,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ  มีความ
สวยงามและมี
สภาพ 
แวดล้อมที่ดี 
1 ครั้ง 
 

มีท่ีสวยงามและมี
สภาพแวดล้อมท่ี
ดีขึ้น 

กองการศึกษา 

2 ก่อสร้างห้องศูนย์การ
เรียนรู้ ส่ือ และ
เทคโนโลยี 

เพื่อให้มีห้องศูนย์
การเรียนรู้ส่ือและ
เทคโนโลยีในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
ทต.ปัว 

1 ห้อง 500,000  500,000 500,000 500,000 ห้องศูนย์การ
เรียนรู้  
1 ห้อง 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีห้องศูนย์
การเรียนรู้ส่ือและ
เทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างอ่างล้างหน้า 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทต.ปัว 

เพื่อพัฒนาศูนย์ฯ 
ให้มีความสะดวก
สะบายมากขึ้น 

1 แห่ง 50,000  50,000 50,000 50,000 ก่อสร้างอ่าง
ล้างหน้า 
1 แห่ง 
 

ศูนย์ฯ ให้มีความ
สะดวกสะบาย
มากขึ้น 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 ก่อสร้างรั้วและประตู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทต.ปัว 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ทต.ปัว มี
ความปลอดภัย 

1 แห่ง 400,000  400,000 400,000 400,000 ก่อสร้างรั้ว
และประตู 
1 แห่ง 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ทต.ปัว มี
ความปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างโครงหลังคา 
ทางเดินหน้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ทต.ปัว 

เพื่อให้มีโครง
หลังคา เพื่อ
อํานวยความ
สะดวก 

1 แห่ง 
 

500,000  500,000 500,000 500,000 โครงหลังคา  
1 แห่ง 

ศูนย์ฯ มีโครง
หลังคาเพื่อ
อํานวยความ
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

6 เปล่ียนหลังคาอาคาร  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทต.ปัว 

เพื่อพัฒนาศูนย์ฯ 
ให้มีความสะดวก
สะบายมากขึ้น 

1 แห่ง 300,000  300,000 300,000 300,000 เปล่ียนหลังคา
อาคาร   
1 แห่ง 

ศูนย์ฯ ให้มีความ
สะดวกสะบาย
มากขึ้น 

กองช่าง 

7 ปรับปรุงสนามกีฬา 
(ข้างศาลาผู้สูงอายุ) 
ม.8 ต.ปัว 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนสนใจ
และรักการเล่น
กีฬา 

1 แห่ง    300,000  ปรับปรุงสนาม
กีฬา  
1 แห่ง 

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกายท่ี
แข็งแรง 

กองช่าง 

8 ก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ปัว 

เพื่อให้มีอาคารท่ี
เพียงพอ 

1 แห่ง 1,000,000  1,000,000 1,000,000 1,000,000 ก่อสร้าง
อาคาร  
1 แห่ง 

มีอาคารท่ี
เพียงพอมากขึ้น 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 ก่อสร้าง ปรับปรุงสวน 
สาธารณะเทศบาล
ตําบลปัว 
 

เพื่อให้มี
สวนสาธารณะท่ี
สวยงามและเป็นท่ี
พักผ่อนหย่อนใจ
ของประชาชน 

1 แห่ง 
 

500,000 
 

 500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ก่อสร้าง 
ปรับปรุง
สวนสาธารณะ 
ทต.ปัว  
1 แห่ง 

มีสวนสาธารณะท่ี
สวยงามและเป็น
ท่ีพักผ่อนหย่อน
ใจของประชาชน 

กองช่าง 
 

10 ปรับปรุงหลังคาสนาม 
เปตองในเขตเทศบาล
ตําบลปัว 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนสนใจ
และรักการเล่น
กีฬา 

13 แห่ง 200,000  200,000 200,000 200,000 ปรับปรุง
หลังคา
สนามเปตอง  
13 แห่ง 

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกายท่ี
แข็งแรง 

กองช่าง 

11 ก่อสร้างบ้านท้องถิ่น
ไทยเทิดไท้องค์ราชัน 

เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือผู้ยากไร้
ได้มีท่ีอยู่อาศัย 

1 แห่ง 250,000  250,000 250,000 250,000 บ้านท้องถิ่น
ไทยฯเทิดไท้
องค์ราชัน  
1 แห่ง 

ประชาชนในพื้นท่ี
มีสภาพท่ีอยู่อาศัย
ท่ีดีขึ้น 

กองการศึกษา 
กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5.ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3. ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
3.ยุทธศาสตร์   ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์
     3.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 สนับสนุนการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดและ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน/หมู่บ้าน 

เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งแก่ชุมชน/
หมู่บ้านในการเฝูา
ระวังและปูองกัน
ยาเสพติด 

3 ครั้ง 50,000  50,000 50,000 50,000 แก้ไขปัญหา
ยาเสพติดและ
สร้างความ
เข้มแข็งกับ
ชุมชน 3 ครั้ง  

ชุมชน/หมู่บ้าน
เข้มแข็งนําไปสู่
ชุมชนหมู่บ้าน
ปลอดยาเสพติด 

สํานักปลัดฯ 

2 อบรมรณรงค์และ
ปูองกันการระบาดของ
ยาเสพติด 

เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งในการเฝูา
ระวังและปูองกัน 

1 ครั้ง 50,000  50,000 50,000 50,000 รณรงค์
ปูองกันการ
ระบาดยาเสพ
ติด 1 ครั้ง  
 

ชุมชนปลอดยา
เสพติด 

สํานักปลัดฯ 

3 สนับสนุนการรักษา
ความสงบเรียบร้อย
บริเวณจุดเส่ียง 

เพื่อสร้างความ
สงบและปลอดภัย
เขตเทศบาล 

13 ชุมชน 
-กล้อง CCTV 

500,000  500,000 500,000 500,000 สนับสนุนการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย  
13 ชุมชน 

ชุมชนมีความสงบ
และปลอดภัยมาก
ขึ้น 

สํานักปลัดฯ 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 สนับสนุนการสร้าง
ความปลอดภัยบนท้อง
ถนน 

เพื่อเสริมสร้าง
ความปลอดภัย
และลดความ
สูญเสียในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

1  ครั้ง 
-เคร่ืองหมายจราจร 

-สัญญาณไฟจราจร 
-ฯลฯ 

 

50,000  50,000 50,000 50,000 สนับสนุนการ
สร้างความ
ปลอดภัยบน
ท้องถนน  
1 ครั้ง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินมาก
ขึ้น 

สํานักปลัดฯ 

5 สนับสนุนการช่วยเหลือ
ผู้ประสบทุกข์ภัย
ประชาชนในจังหวัด
น่าน 

เพ่ือให้การรักษา
ความสงบเรียบร้อย
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1 ครั้ง 30,000 
 

 30,000 30,000 30,000 ประชาชนได้
ความช่วยเหลือ
เมื่อประสบทุกข์
ภัย 1 ครั้ง 

ประชาชนใน
จังหวัดน่านได้รับ
ความช่วยเหลือ
กันอย่างท่ัวถึง 

-สํานักปลัดฯ 
-จังหวัดน่าน 

6 อบรมวินัยจราจร เพ่ือเสริมสร้างทักษะ
และวินัยแก่ผู้ใช้รถใช้
ถนน 

1 ครั้ง 20,000  20,000 20,000 20,000 อบรมวินัย 
จราจร  
1 ครั้ง 

ลดการสูญเสียต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

สํานักปลัดฯ 

7 สนับสนุนการปูองกัน
และแก้ไขปัญหา
อาชญากรรม 

เพ่ือเป็นการปูองกัน
และลดปัญหา
อาชญากรรม 

1 ครั้ง 30,000  30,000 30,000 30,000 ปูองกันและ
แก้ไขปัญหา
อาชญากรรม  
1 ครั้ง 

ปัญหา
อาชญากรรม
ลดลง 

สํานักปลัดฯ 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 สนับสนุนการรักษา
ความสงบเรียบร้อยใน
ชุมชน 

รักษาความสงบ
เรียบร้อยเป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1 ครั้ง 10,000  10,000 10,000 10,000 รักษาความ
สงบเรียบร้อย
ในชุมชน  
1 ครั้ง 

ชุมชนมีความสงบ
เรียบร้อยมากข้ึน 
 

สํานักปลัดฯ 

9 อบรมเยาวชนร่วมใจ
ต้านภัยยาเสพติดโลก 

เพื่อปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในพื้นท่ี 

1 ครั้ง 30,000  30,000 30,000 30,000 อบรมเยาวชน
ร่วมใจต้านภัย
ยาเสพติดโลก 
1 ครั้ง 

เด็กและเยาวชนมี
ความรู้เกี่ยวกับยา
เสพติด 

สํานักปลัดฯ 

10 ตรวจสารเสพติด
พนักงาน ลูกจ้าง 
เทศบาลตําบลปัว 

เพื่อปูองกันและ
ปูองปราม 
พนักงานและ
ลูกจ้างไม่ให้
เกี่ยวข้องกับยา
เสพติด 

1 ครั้ง 30,000  30,000 30,000 30,000 ตรวจสารเสพ
ติดพนักงาน 
ลูกจ้าง 
เทศบาล
ตําบลปัว  
1 ครั้ง 
 

พนักงานและ
ลูกจ้างไม่ให้
เกี่ยวข้องกับยา
เสพติด 

สํานักปลัดฯ 

11 ขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัย
จราจร เทศบาล
ตําบลปัว 

เพื่อให้พนักงาน
และลูกจ้าง
เทศบาลใช้รถของ
ทางราชการอยาง
ปลอดภัย 

1 ครั้ง 30,000  30,000 30,000 30,000 ขับขี่ปลอดภัย
สร้างวินัย
จราจร 1 ครั้ง 

สร้างวินัยจราจร
ของพนักงานและ
ลูกจ้างเทศบาล
ตําบลปัว 

สํานักปลัดฯ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5.ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3. ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
3.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์
 3.4 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 จัดการศึกษาเด็กก่อนวัย
เรียน 

เพ่ือให้การจัด
การศึกษาเด็กก่อนวัย
เรียนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1 แห่ง 
(ศูนย์ฯ ทต.ปัว) 

300,000  300,000 300,000 300,000 จัดการศึกษา
เด็ก 1 แห่ง 

การจัดการศึกษา
เด็กก่อนวัยเรียนมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

กองการศึกษา 

2 สนับสนุนกิจกรรมด้าน
การศึกษา 

เพื่อให้การจัดการ
เรียนการสอน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร.ร. 9 แห่ง 
ศูนย์ฯ 1 แห่ง 

200,000  200,000 200,000 200,000 สนับสนุน
กิจกรรมด้าน
การศึกษา 
ร.ร. 9  แห่ง 
ศูนย์ฯ 1 แห่ง 

การจัดการเรียน
การสอนเป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

กองการศึกษา 

3 พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ทางการศึกษา 
 

เพื่อเพิ่มศักยภาพ
และพัฒนาความรู้
ให้กับบุคลากรทาง
การศึกษา 

1 ครั้ง 
(ศูนย์ฯ ทต.ปัว) 

 

200,000 
 

 200,000 200,000 200,000 พัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรทาง
การศึกษา  
1 ครั้ง 
 
 

บุคลากรทางการ
ศึกษานําความรู้
มาพัฒนาด้านการ
เรียนการสอน 

กองการศึกษา 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์
และส่ือการเรียนการ
สอน 

เพื่อให้เด็กนักเรียน
มีอุปกรณ์ส่ือการ
เรียนการสอนท่ี
ครบถ้วน 

4 ครั้ง 
 

300,000  300,000 300,000 300,000 สนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์และ
ส่ือการเรียน  
4 ครั้ง 

การจัดการเรียนการ
สอนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพมาก
ขึ้น 

กองการศกึษา 

5 ปูองกันควบคุม
โรคติดต่อในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ตําบลปัว 

เพื่อปูองกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ
ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล
ตําบลปัว 

2 ครั้ง 
 

20,000  20,000 20,000 20,000 ปูองกัน
ควบคุม
โรคติดต่อ   
2  ครั้ง 

นักเรียนที่อยู่ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีความปลอดภัย
เรื่องโรคติดต่อ 

กองสาธารณสุขฯ 
 

6 แข่งขันกีฬานักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียนรักการ
เล่นกีฬาและออก
กําลังกาย 

1 ครั้ง 
 

20,000 
 

 20,000 20,000 20,000 แข่งขันกีฬา  
1 ครั้ง 

เด็กนักเรียนมี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง รักและ
ชอบการเล่นกีฬา 

กองการศกึษา 

7 จัดต้ังโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลปัว 

เพื่อเสริมสร้าง
ความพร้อมและ
จัดการศึกษาให้
เป็นไปอย่างมี
คุณภาพ 

1 แห่ง 250,000  250,000 250,000 250,000 จัดต้ังและรับ
โอน
สถานศึกษา  
1 แห่ง 

มีความพร้อมและ
จัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ 

กองการศกึษา 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 สนับสนุนอาหาร
กลางวันแก่เด็กนักเรียน 
 

เพื่อให้เด็กได้รับ
โภชนาการท่ีดีและ
มีพัฒนาการท่ีดี 

2 ครั้ง 
-6 โรงเรียน 
-1 ศูนย์ฯ 
 

9,960,000  9,960,000 9,960,000 9,960,000 สนับสนุน
อาหาร
กลางวัน  
2 ครั้ง 

เด็กได้รับ
โภชนาการท่ีดี
และมีพัฒนาการ
ดีขึ้น 

กองการศึกษา 
 

9 
 

สนับสนุนอาหารเสริม
(นม) แก่เด็กนักเรียน 
 

เพื่อให้เด็กได้รับ
โภชนาการท่ีดีและ
มีพัฒนาการท่ีดี 

2 ครั้ง 
-6 โรงเรียน 
-1 ศูนย์ฯ 

4,520,000  4,520,000 4,520,000 4,520,000 สนับสนุน
อาหารเสริม 
(นม)  
2 ครั้ง 

เด็กได้รับ
โภชนาการท่ีดี
และมีพัฒนาการ
ดีขึ้น 

กองการศึกษา 
 

10 เด็กไทยโตไปจะไม่โกง เพื่อเสริมสร้าง
ความมีคุณธรรม 
จริยธรรมในเด็ก
130 ให้เป็นผู้ใหญ่
ท่ีดีในอนาคต 

1 ครั้ง 10,000  15,000 20,000 25,000 เด็กไทยโตไป
จะไม่โกง  
1 ครั้ง 

เด็ก ๆ มีความรู้
และได้เรียนรู้ถึง
ผลของการมี
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

กองการศึกษา 
 

11 พัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษา 

เพื่อให้เด็กนักเรียน
ในเขตเทศบาล
ตําบลปัวทุกคนมี
คุณภาพด้าน
การศึกษา 

6 โรงเรียน 
1 ศูนย์ฯ 

200,000  200,000 200,000 200,000 พัฒนา
คุณภาพทาง
การศึกษา  
6 ร.ร.และ 1 
ศูนย์ 

เด็กนักเรียนใน
เขตเทศบาล
ตําบลปัวทุกคนมี
คุณภาพด้าน
การศึกษามากขึ้น 

กองการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5.ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3. ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
3.ยุทธศาสตร์   ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์
     3.5 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 กองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาล
ตําบลปัว 

เพ่ือจัดบริการสร้าง
เสริมสุขภาพปูองกัน
โรคและฟ้ืนฟู
สมรรถภาพของ
ประชาชนในพ้ืนที่ 

1 ครั้ง 250,000  250,000 250,000 250,000 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ  
1 ครั้ง 

ประชาชนในพ้ืนที่
ได้รับบริการสร้าง
เสริมสุขภาพ 
ปูองกันโรคและฟ้ืนฟู
สมรรถภาพอย่าง
ทั่วถึง 

กองสาธารณสุขฯ 
 

2 ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก
โดยภาคีเครือข่าย
เทศบาลตําบล 

เพื่อสร้างสุขภาพ
และปูองโรคแก่
ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลปัว 

1 ครั้ง 50,000  50,000 50,000 50,000 ส่งเสริม
สุขภาพ 
เชิงรุก  
1 ครั้ง 

ประชาชนสามารถ
สร้างสุขภาพและ
ปูองกันโรคได้ด้วย
ตนเอง 

กองสาธารณสุขฯ 
 

3 สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข ส่งเสริมสุขภาพให้
พนักงาน ลูกจ้าง 
ให้มีสุขภาพกาย
และใจท่ีดี 

1 ครั้ง 5,000  5,000 5,000 5,000 ตรวจสุขภาพ
พนักงาน
ประจําปี  
1 ครั้ง 

พนักงาน ลูกจ้าง
มี สุขภาพกาย
และใจท่ีดีขึ้น 

กองสาธารณสุขฯ 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 สนับสนุนกิจการ
สาธารณสุขมูลฐาน 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานด้าน
สาธารณสุขมูลฐาน 

13 ชุมชน 
(7,500/ชุมชน) 

97,500  97,500 97,500 97,500 สนับสนุน
กิจกรรม
สาธารณสุขมูล
ฐาน 13ชุมชน 

การดําเนินงาน
ด้านสาธารณสุข
มูลฐานมี
ประสิทธิภาพ 

กองสาธารณสุขฯ 
 

5 เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย
กับวัยรุ่น (Save sex 
for teen) 

เพื่อให้ความรู้เรื่อง
เพศศึกษาและการ
ปูองกันการ
ต้ังครรภ์ในวัยเรียน 

1 ครั้ง 10,000  10,000 10,000 10,000 เพศศึกษาและ
การปูองกัน
การตั้งครรภ์  
1 ครั้ง 

นักเรียนได้รับความรู้
เรื่องเพศศึกษาและ
การปูองกันการ
ต้ังครรภ์ในวัยเรียน 

-กองสาธารณสุขฯ 
- กองการศกึษา 

6 ตลาดน่าซื้อ -ตลาดสดเทศบาล
สะอาดน่าซื้อ 
-ตลาดสะอาดถูก
หลักสุขาภิบาล 

2 แห่ง 50,000  50,000 50,000 50,000 ตลาดสด
เทศบาลได้รับ
มาตรฐาน
ตลาดสดน่า
ซื้อ  2 แห่ง 

-ตลาดสดได้
มาตรฐานถูก
สุขาภิบาล 
-ตลาดสดสะอาด
ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน 

 

กองสาธารณสุขฯ 
 

7 พัฒนาศักยภาพ  อสม. เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ อสม ใน
เขต ทต.ปัว 

1 ครั้ง 100,000  100,000 100,000 100,000 พัฒนา
ศักยภาพ   
อสม. 1 ครั้ง 

อสม. ในเขต ทต.ปัว 
มีศักยภาพมากข้ึน 

กองสาธารณสุขฯ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5.ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3. ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
3.ยุทธศาสตร์   ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์ 
   3.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 สนับสนุนกิจกรรม
ลูกเสือชาวบ้าน 

เพ่ือเสริมสร้างความ
สามัคคีและ
สนับสนุนการ
บําเพ็ญประโยชน์
ของลูกเสือชาวบ้าน 

1 ครั้ง 20,000  20,000 20,000 20,000 สนับสนุน
กิจกรรม
ลูกเสือ
ชาวบ้าน  
1 ครั้ง 

มีความสามัคคี
และร่วมบําเพ็ญ
ประโยชน์ต่อ
สังคมมากขึ้น 

กองการศึกษา 

2 การจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐาน 

เพื่อให้การจัดเก็บ
ข้อมูล พื้นฐาน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1 ครั้ง 40,000  40,000 40,000 40,000 การจัดเก็บ
ข้อมูล พื้นฐาน 
1 ครั้ง 

การจัดเก็บข้อมูล 
พื้นฐาน มี
ประสิทธิภาพ 
มากขึ้น 

กองการศึกษา 

3 ส่งเสริมกิจกรรม
สถาบันครอบครัว 

เพื่อเสริมสร้าง
ความรักความ
อบอุ่นใน
ครอบครัว 

1 ครั้ง 50,000  50,000 50,000 50,000 ส่งเสริม
กิจกรรม
สถาบัน
ครอบครัว  
1 ครั้ง 

ครอบครัวมีความ
รักความอบอุ่น
มากขึ้น 

กองการศึกษา 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 ส่งเสริมกิจกรรมของ
เด็กและเยาวชน 

เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนรู้จัก
บทบาทหน้าท่ีและ
มีการเรียนรู้ในส่ิง
ใหม่ ๆ 

2 ครั้ง 50,000  50,000 50,000 50,000 ส่งเสริม
กิจกรรมของ
เด็กและ
เยาวชน  
2 ครั้ง 

เด็กและเยาวชน
รู้จักบทบาท
หน้าท่ีและมีการ
เรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ  
มากขึ้น 

กองการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5.ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3. ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
3.ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
     3.7 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 การจัดการแข่งขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนสนใจ
และรักการเล่น
กีฬา 

1 ครั้ง 100,000  100,000 100,000 100,000 แข่งขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์ 
1 ครั้ง 

ประชาชนสนใจ
และรักการเล่น
กีฬามากขึ้น 

กองการศึกษา 

2 สนับสนุนอุปกรณ์การ
กีฬาแก่ชุมชน 

เพื่อให้มีอุปกรณ์
เพียงพอและ
ส่งเสริมให้
ประชาชนรักการ
เล่นกีฬา 

13 ชุมชน 100,000  100,000 100,000 100,000 สนับสนุน
อุปกรณ์การ
กีฬา  
13 ชุมชน 

มีอุปกรณ์กีฬา
เพียงพอและ
ประชาชนรักการ
เล่นกีฬามากขึ้น 

กองการศึกษา 

3 จัดทําส่ิงอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้พิการ/
ผู้สูงอายุ 

เพื่อให้ผู้พิการ
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การมาใช้บริการ 

1 แห่ง 50,000  50,000 50,000 50,000 จัดทําส่ิง
อํานวยความ
สะดวก  
1 แห่ง 

ผู้พิการได้รับ
ความ
สะดวกสบาย 
มากขึ้น 

กองการศึกษา 

 

68 



 
 

 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 สนับสนุนการพัฒนา
และสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ของผู้ด้อยโอกาส 

2 ครั้ง 50,000  50,000 50,000 50,000 สนับสนุนการ
พัฒนาและ
สงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาส 
2 ครั้ง 

ผู้ด้อยโอกาสมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ขึ้น 

กองการศึกษา 

5 สนับสนุนด้านกีฬาของ
ชุมชน/ผู้สูงอายุ/กลุ่ม
สตรี /กลุ่มเยาวชน 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนสนใจ
และรักการเล่น
กีฬา 

13 ชุมชน 
 

50,000  50,000 50,000 50,000 สนับสนุนด้าน
กีฬา  
13 ชุมชน 

มีอุปกรณ์กีฬา
เพียงพอและ
ประชาชนรักการ
เล่นกีฬามากขึ้น 

กองการศึกษา 

6 สนับสนุนผ้าห่มกัน
หนาวแก่ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนแก่ผู้
พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

500 ผืน 50,000  50,000 50,000 50,000 ผ้าห่มกัน
หนาว  
500 ผืน 

ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
ความช่วยเหลือ 

กองการศึกษา 

7 สนับสนุนการแข่งขัน
กีฬาระดับอําเภอ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนสนใจ
และรักการเล่น
กีฬา 

1 ครั้ง 50,000  50,000 50,000 50,000 การแข่งขัน
กีฬาระดับ
อําเภอ 1 ครั้ง 

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกายท่ี
แข็งแรง 

สํานักปลัดฯ 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 ส่งเสริมกิจกรรม 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อเสริมสร้างและ
ฟื้นฟูสภาพ
ร่างกาย จิตใจของ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส 

13 ชุมชน 50,000  50,000 50,000 50,000 ส่งเสริม
กิจกรรม
ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส  
13 ชุมชน 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาส 
ได้รับการดูแลท้ัง
ด้านร่างกายและ
จิตใจ 

กองการศึกษา 

9 ปูองกันและแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงต่อเด็ก 
สตรีและบุคคลท่ัวไปใน
ครอบครัว 

เพ่ือให้สังคมและ
ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการทําความ
รุนแรงแก่เด็กและ
สตรี บุคคลทั่วไป 

13 ชุมชน 50,000  50,000 50,000 50,000 ปูองกัน แก้ไข 
ปัญหาความรุ่น
แรงที่เกิดข้ึนใน
สังคม   
13 ชุมชน 

เด็ก สตรีและ
บุคคลท่ัวไป  
ได้รับความ
คุ้มครองมาก
ยิ่งขึ้น 

กองการศึกษา 

10 สนับสนุนหมู่บ้าน
แผ่นดินธรรมแผ่นดิน
ทอง 

เพื่อส่งเสริมให้
หมู่บ้านมีความ
สามัคคีและ
เข้มแข็ง 

13 ชุมชน  50,000  50,000 50,000 50,000 หมู่บ้าน
แผ่นดินธรรม
แผ่นดินทอง 
13 หมู่บ้าน 

ประชาชนใน
หมู่บ้านเกิดความ
สามัคคี 

กองการศึกษา 

11 สนับสนุนการฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรมแก่
เด็กและเยาวชน 

เพ่ือเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมแก่
เด็กและเยาวชน 

1 ครั้ง 20,000  20,000 20,000 20,000 ฝึกอบรม
คุณธรรม
จริยธรรม1 ครัง้ 

เด็กและเยาวชนมี 
คุณธรรมจริยธรรม
มากข้ึน 

กองการศึกษา 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

12 สนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน
เทศบาลตําบลปัว 

เพื่อสร้างกองทุน
ในการจัด
สวัสดิการในชุมชน
เป็นการส่งเสริม
ด้านสัจจะและวินัย
การออมและการ
พึ่งตนเอง 

1 ครั้ง 50,000  50,000 50,000 50,000 สนับสนุน
กองทุน
สวัสดิการ
ชุมชน  
1 ครั้ง 

เกิดระบบการ
ออมและจัด
สวัสดิการ
ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน 

กองการศึกษา 

13 ส่งเสริมกิจกรรมและ
พัฒนาศักยภาพของ
กลุ่มสตรี 

เพื่อส่งเสริมให้สตรี
มีบทบาทและส่วน
ร่วมในการแก้ไข
ปัญหาสังคม 

2 ครั้ง 150,000  150,000 150,000 150,000 ส่งเสริม
กิจกรรมและ
พัฒนา
ศักยภาพของ
กลุ่มสตรี  
2 ครั้ง 

สตรีมีบทบาท
หน้าท่ีและส่วน
ร่วมในการแก้ไข
ปัญหาสังคมมาก
ขึ้น 

กองการศึกษา 

14 อบรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมบุคลากร 
ทต.ปัว 

เพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม
แก่บุคลากร 

1 ครั้ง 30,000  30,000 30,000 30,000 อบรม
คุณธรรม 
จริยธรรม
บุคลากร 
1 ครั้ง 

บุคลากรมี
คุณธรรมและ
จริยธรรมมากขึ้น 

สํานักปลัดฯ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5.ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3. ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
3.ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
     3.8 งบกลาง 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 สนับสนุนสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ 

เพื่อเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตท่ีดี
แก่ คนพิการ 
 

13 ชุมชน 5,500,000 
(งบอุดหนุน) 

 5,500,000 
(งบอุดหนุน) 

 

5,500,000 
(งบอุดหนุน) 

 

 

5,500,000 
(งบอุดหนุน) 

 

 

สนับสนุน
สวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้
พิการหรือ
ทุพพลภาพ 
13 ชุมชน 

คนพิการมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ขึ้น 

กองการศกึษา 

2 สนับสนุนการสร้าง
หลักประกันรายได้ให้แก่
ผู้สูงอายุ 

เพื่อเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตท่ีดี
แก่ ผู้สูงอายุ 

13 ชุมชน 15,500,000 
(งบอุดหนุน) 

 15,500,000 
(งบอุดหนุน) 

15,500,000 
(งบอุดหนุน) 

15,500,000 
(งบอุดหนุน) 

สนับสนุนการ
สร้าง
หลักประกัน
รายได้ให้แก่
ผู้สูงอายุ 

13 ชุมชน 

ผู้สูงอายุมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้น 

กองการศกึษา 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 

เพื่อเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตท่ีดี
แก่ ผู้ปุวยเอดส์ 

13 ชุมชน 100,000 
(งบอุดหนุน) 

 100,000 
(งบอุดหนุน) 

100,000 
(งบอุดหนุน) 

 

100,000 
(งบอุดหนุน) 

 

สนับสนุนการ
สงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้ปุวย
เอดส์  
13 ชุมชน 

ผู้ปุวยเอดส์มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ขึ้น 

กองการศกึษา 

4 กองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมของ
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ 

12 ครั้ง 250,000  250,000 250,000 250,000 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ 
12 ครั้ง 

เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมของ
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพให้มี
ประสิทธิภาพ 

กองสาธารณสุขฯ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5.ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.ยุทธศาสตร์   ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 งานของดีเมืองน่าน 
และงานกาชาด
ประจําป ี

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ดําเนินการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท่ีดีงาม 

1 ครั้ง 
 

30,000  30,000 30,000 30,000 สนับสนุนงาน
ของดีเมือง
น่าน และงาน
กาชาด  
1 ครั้ง 

ได้มีส่วนร่วมในการ
จัดงานกิจกรรมของ
หน่วยงานต่าง ๆ ใน
จังหวัดน่าน 

สํานักปลัดฯ 

2 สนับสนุนการจัดงานวัน
สําคัญสถาบันชาติ 
ศาสนา และ 
พระมหากษัตริย ์

เพื่อเสริมสร้าง
ความสามัคคี 
ศีลธรรม และ
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน 

7  ครั้ง 30,000  30,000 30,000 30,000 สนับสนุนการ
จัดงานสําคัญ
สถาบันชาติ 
ศาสนา และ 
พระมหา 
กษัตริย์  
7 ครั้ง 

ประชาชนมีความ
สามัคคี ศีลธรรม
และได้แสดงออกซึ่ง
ความจงรักภักดี 

-สํานักปลัดฯ 
-กองการศกึษา 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5.ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.ยุทธศาสตร์   ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ปรับปรุงภูมิทัศน์กําแพง
เมืองเก่า 

เพื่อให้ภูมิทัศน์
กําแพงเมืองมี
ความสวยงาม 

1 แห่ง 200,000  200,000 200,000 200,000 ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์กําแพง
เมือง 1 แห่ง 

ภูมิทัศน์กําแพง
เมืองมีความ
สวยงาม 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้
สถาปัตยกรรมบ้านไท
ล้ือ ม.1 ต.สถาน 

เพื่อสนับสนุนและ
สืบสานประเพณี
ไทล้ือ 

1 แห่ง   900,000   ก่อสร้างศูนย์
การเรียนรู ้
1 แห่ง 

มีการสบืสาน
ประเพณีไทลื้อมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างกําแพงเมือง
เก่าวรนคร 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวและ
สร้างจุดท่องเท่ียว
แห่งใหม่ให้ อ.ปัว 

1 แห่ง 1,000,000  1,000,000 1,000,000 1,000,000 ก่อสร้าง
กําแพงเมือง 
1 แห่ง 

ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวและ
สร้างจุดท่องเท่ียว
แห่งใหม่ให้ อ.ปัว 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5.ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.ยุทธศาสตร์   ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     4.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 สนับสนุนการจัดงาน
วัฒนธรรมประเพณีใน
ชุมชน 

เพื่อให้มีการสืบ
สานและอนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีในชุมชน 

13 ชุมชน 
 

50,000 
 

 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

สนับสนุนการ
จัดงาน
ประเพณี  
13 ชุมชน 

มีการสืบสาน
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีของ
ชุมชน 

กองการศึกษา 
 

2 สนับสนุนศิลปะดนตรี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้และอนุรักษ์
รักษาศิลปะดนตรี
ไทยให้คงอยู่ 

13 ชุมชน 100,000  100,000 100,000 100,000 สนับสนุน
ศิลปะ ดนตรี 
และภูปัญญา
ท้องถิ่น  
13 ชุมชน 

มีการเรียนรู้และ
อนุรักษ์รักษา
ศิลปะดนตรีไทย
มากขึ้น 

กองการศึกษา 

3 สนับสนุนการจัดงาน
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมการสืบ
สานและอนุรักษ์
งานวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

5  ครั้ง 500,000  500,000 500,000 500,000 สนับสนุนการ
จัดงาน
ประเพณี
ท้องถิ่น 5 ครั้ง 

มีการสืบสานและ
อนุรักษ์งาน
วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

-สํานักปลัดฯ 
-กองการศึกษา 
-กองวิชาการฯ 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 การพัฒนาและปรับปรุง
โบราณสถาน 
 

เพื่อให้
โบราณสถาน 
มีความสวยงาม
มากขึ้น 
 

1  ครั้ง 
 

100,000 
 

 100,000 100,000 100,000 พัฒนา 
ปรับปรุง 
โบราณสถาน  
1 ครั้ง 

โบราณสถานมี
ความสวยงาม
มากขึ้น 
 

กองการศึกษา 
 

5 ส่งเสริมประเพณีแข่ง
เรือ 

เพื่อส่งเสริมการสืบ
สานประเพณีแข่ง
เรือ 

1 ครั้ง 30,000  30,000 30,000 30,000 แข่งเรือพาย  
1 ครั้ง 
 

มีการสืบสาน
ประเพณีแข่งเรือ
มากขึ้น 

กองการศึกษา 

6 พัฒนา ฟื้นฟู เมืองเก่า
เวียงวรนคร 
 

เพ่ือให้ประชาชนเกิด
จิตสํานึกรักษ์ถ่ินเกิด
และวัฒนธรรมการ
ดําเนินการฟ้ืนฟูรักษา
เมืองเก่า 
วรนคร 

 

1 แห่ง 300,000  300,000 300,000 300,000 พัฒนา ฟื้นฟู 
เมืองเก่าเวียง 
วรนคร  
1 แห่ง 

ประชาชนเกิด
จิตสํานึกรักษ์ถ่ินเกิด
และวัฒนธรรมการ
ดําเนินการฟ้ืนฟู
รักษาเมืองเก่า 
วรนคร 

 

 กองการศึกษา 
 

7 จัดงานบวงสรวงเจ้า
พระญาภูคา  

เพื่อเป็นการ
เผยแพร่และ
สนับสนุนงาน
ประเพณีของ
อําเภอปัว 

1 ครั้ง 5,000  5,000 5,000 5,000 จัดงาน
บวงสรวงเจ้า
พระญาภูคา 
1 ครั้ง 

เผยแพร่และ
สนับสนุนงาน
ประเพณีของ
อําเภอปัว 

สํานักปลัดฯ 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 จัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพ
ยวรางกุล 

เพื่อให้พนักงาน
เทศบาลตําบลปัว
ทุกท่านได้แสดง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย ์

1 ครั้ง 5,000  5,000 5,000 5,000 จัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณ 
1 ครั้ง 

พนักงานเทศบาล
ตําบลปัวทุกท่าน
ได้แสดงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย ์

สํานักปลัดฯ 

9 จัดกิจกรรมอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม  

เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมอนุรักษ์
ประเพณี
วัฒนธรรมของ
อําเภอปัว 

1 ครั้ง 10,000  10,000 10,000 10,000 จัดกิจกรรม
อนุรักษ์
ประเพณี
วัฒนธรรม 
1 ครั้ง 

ส่งเสริมกิจกรรม
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมของ
อําเภอปัว 

สํานักปลัดฯ 

10 จัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ  

เพื่อให้พนักงาน
เทศบาลตําบลปัว
ทุกท่านได้แสดง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย ์

1 ครั้ง 5,000  5,000 5,000 5,000 จัดงานวัน
เฉลิมพระ
ชนมพรรษา
สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินี
นาถ 1 ครั้ง 

พนักงานเทศบาล
ตําบลปัวทุกท่าน
ได้แสดงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย ์

สํานักปลัดฯ 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 แห่พระสงน้ําพระเนื่อง
ในโอกาสงานวัน
สงกรานต์ 

เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมอนุรักษ์
ประเพณี
วัฒนธรรม 

1 ครั้ง 30,000  30,000 30,000 30,000 แห่พระสงน้ํา
พระเนื่องใน
โอกาสงานวัน
สงกรานต์  
1 ครั้ง 

ส่งเสริมกิจกรรม
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรม 

กองการศึกษา 

12 เตรียมงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรม
ศพฯ 

เพ่ือให้พนักงาน 
ลูกจ้าง และ
ประชาชนในเขต 
เทศบาลตําบลปัวทุก
ท่านได้แสดงไว้อาลัย 
และแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

1 ครั้ง 30,000     เตรียมงาน
พระราชพิธี
ถวายพระ
เพลิงพระบรม
ศพฯ 
1 ครั้ง 

พนักงาน ลูกจ้าง 
และประชาชนใน
เขต เทศบาล
ตําบลปัวทุกท่านได้
แสดงไว้อาลัย และ
แสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

สํานักปลัดฯ 

13 ประกวดการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่น 

เพ่ือให้ประชาชนร่วม
จัดกิจกรรม การ
ประกวดหรือแข่งขัน 
การละเล่น 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถ่ิน  

1 ครั้ง 50,000  50,000 50,000 50,000 ประกวดการ
อนุรักษ์
วัฒนธรรม
และประเพณี
ท้องถิ่น 
1 ครั้ง 

ประชาชนร่วมจัด
กิจกรรม การ
ประกวดหรือแข่งขัน 
การละเล่น 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถ่ิน 

กองการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
5.ยุทธศาสตร์   ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     5.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 สนับสนุนการเฝูาระวัง
ไฟปุา 

เพื่อปูองกันปัญหา
ไฟไหม้ปุา 

1 ครั้ง 20,000 
 

 20,000 20,000 20,000 สนับสนุนการ
เฝูาระวังไฟปุา 
1  ครั้ง 

ปัญหาไฟไหม้ปุา
ลดลง 

-สํานักปลัดฯ 
-กองสาธารณสุขฯ 

2 ส่งเสริมการปลูกปุา 
 

เพื่อเป็นการเพิ่ม
พื้นท่ีปุาและการ
อนุรักษ์บํารุงรักษา
ปุา 

4 ครั้ง 20,000 
 

 20,000 20,000 20,000 ส่งเสริมการ
ปลูกปุา  
4 ครั้ง 

มีพื้นท่ีปุาและมี
การบํารุงรักษาปุา
เพิ่มขึ้น 

สํานักปลัดฯ 
 

3 ปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นการเพิ่ม
พื้นท่ีต้นไม้และ
การอนุรักษ์
บํารุงรักษาต้นไม ้

1 ครั้ง 50,000  50,000 50,000 50,000 ปลูกต้นไม้ 
1 ครั้ง 

มีพื้นท่ีต้นไม้และ
การอนุรักษ์
บํารุงรักษาต้นไม ้

สํานักปลัดฯ 
 

 

80 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
   5.ยุทธศาสตร์   ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
       5.2 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 สนับสนุนการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมในชุมชน 

เพื่อสร้างจิตสํานึก
และการมีส่วนร่วม 

1  ครั้ง 
 

50,000 
 

 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

สนับสนุนการ
จัดการ
ส่ิงแวดล้อมใน
ชุมชน 1 ครั้ง 

การจัดการ
ส่ิงแวดล้อมใน
ชุมชนมี
ประสิทธิภาพ 

 

 

2 สนับสนุนและรณรงค์
การลดภาวะโลกร้อน 

เพื่อสร้างจิตสํานึก
ในการลดภาวะ
โลกร้อน 

1  ครั้ง 
 

50,000 
 

 50,000 
 

50,000 50,000 สนับสนุน 
รณรงค์การลด
ภาวะโลกร้อน 
1 ครั้ง 

มีจิตสํานึกในการ
ลดภาวะโลกร้อน
มากขึ้น 

 

3 สนับสนุนด้าน
สุขาภิบาลและอนามัย
ส่ิงแวดล้อมชุมชน 

เพื่อให้เกิดความรู้
ด้านสุขาภิบาลท่ี
ถูกต้องแก่ชุมชน 

13 ชุมชน 
 

50,000 
 

 50,000 50,000 50,000 สนับสนุนด้าน
สุขาภิบาลฯ  
13 ชุมชน 

ชุมชนมีความรู้
ด้านสุขาภิบาล
และอนามัย 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 สํานักงานสีเขียว 
(Green Office) 

ส่งเสริมให้
บุคลากรมี
จิตสํานึก และมี
ส่วนร่วมในการ
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

1 ครั้ง 50,000  50,000 50,000 50,000 สํานักงานสี
เขียว 
1 ครั้ง 
 

บุคลากรมี
จิตสํานึก และมี
ส่วนร่วมในการ
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

กองสาธารณสุขฯ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
5.ยุทธศาสตร์   ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     5.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ศึกษาออกแบบศูนย์
กําจัดขยะมูลฝอยและ
ส่ิงปฏิกูลตามหลัก
สุขาภิบาลแบบครบ
วงจร   
 

เพ่ือให้มีการ
ดําเนินการออกแบบ
ถึงผลกระทบตลอด
จนถึงการก่อสร้าง
ศูนย์กําจัดขยะแบบ
ครบวงจร 

1  แห่ง 
 

1,000,000  1,000,000 1,000,000 1,000,000 ศูนย์กําจัด
ขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล 
1 แห่ง 

มีการดําเนินการ
ออกแบบถึง
ผลกระทบตลอด
จนถึงการก่อสร้าง
ศูนย์กําจัดขยะแบบ
ครบวงจร 

กองสาธารณสุขฯ 

2 การจัดการและการ
แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย
ในชุมชน 

การแก้ไขปัญหา
ขยะมูลฝอยมี
ประสิทธิภาพ 

1  ครั้ง 100,000  100,000 100,000 100,000 แก้ไขปัญหา
ขยะในชุมชน 
1 ครั้ง 

มีการจัดการขยะ
อย่างเป็นระบบ 

กองสาธารณสุขฯ 

3 ก่อสร้างพนังกัน้ตล่ิง 
ลําน้ําปัว (บ้านขอน) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยและลด
ปัญหาน้ําท่วม 

1 แห่ง 500,000     ก่อสร้างผนัง
กันตล่ิงลําน้ํา 
1 แห่ง 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย 
ลดปัญหาน้ําท่วม
ได้มากขึ้น 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 ก่อสร้างพนังกัน้ตล่ิง 
ลําน้ําห้วยปุาตึง  
ม.1 ต.ปัว 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยและลด
ปัญหาน้ําท่วม 

ยาว 300 ม.   3,200,000   ก่อสร้างพนัง
กั้นตล่ิงลําน้ํา 
ยาว 300 ม. 
 
 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย 
ลดปัญหาน้ําท่วม
ได้มากขึ้น 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างพนังกัน้ตล่ิง  
ลําน้ํา สายนาปาง
เหมือด   ม.1 ต.ปัว 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยและลด
ปัญหาน้ําท่วม 

ยาว 200 ม.    2,200,000  ก่อสร้างพนัง
กั้นตล่ิงลําน้ํา 
ยาว 200 ม. 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย 
ลดปัญหาน้ําท่วม
ได้มากขึ้น 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างพนังกัน้ตล่ิง 
ลําน้ําปัว (บ้านปุาหัด) 
ม.2 ต.ปัว 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยและลด
ปัญหาน้ําท่วม 

1 แห่ง 500,000     ก่อสร้างผนัง
กันตล่ิงลําน้ํา 
1 แห่ง 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย 
ลดปัญหาน้ําท่วม
ได้มากขึ้น 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างอุโมงค์ หน้า
บ้านนางศรีไพร  
(บ้านปุาหัดล่าง)  
ม.2 ต.ปัว 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยและลด
ปัญหาน้ําท่วม 

1 แห่ง 700,000     ก่อสร้าง
อุโมงค์ 1 แห่ง 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย 
ลดปัญหาน้ําท่วม
ได้มากขึ้น 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 ก่อสร้างอุโมงค์ ข้าง
บ้านนายอนุรักษ์ ถึงปุา
สุสาน (บ้านปุาหัดล่าง) 
ม.2 ต.ปัว 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยและลด
ปัญหาน้ําท่วม 

1 แห่ง 700,000     ก่อสร้าง
อุโมงค์ 1 แห่ง 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย 
ลดปัญหาน้ําท่วม
ได้มากขึ้น 

กองช่าง 

9 ขุดลอกลําห้วย
ทรายขาว ม.2 ต.ปัว 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยและลด
ปัญหาน้ําท่วม 

1 แห่ง   300,000   ขุดลอกลํา
ห้วย  1 แห่ง 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย 
ลดปัญหาน้ําท่วม
ได้มากขึ้น 

กองช่าง 

10 ก่อสร้างอุโมงค์เหมือง
นาดอนสาร ถึง ถนน
เข้าสู่พื้นท่ีการเกษตร 
ม.7 ต.ปัว 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยและลด
ปัญหาน้ําท่วม 

1 แห่ง    700,000  ก่อสร้าง
อุโมงค์ 1 แห่ง 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย 
ลดปัญหาน้ําท่วม
ได้มากขึ้น 

กองช่าง 

11 ขุดลอกเหมืองพร้อม
พนังกัน้ตล่ิง สายลํา
เหมืองข้างวัดนาปุาน 
(ศาลเจ้าเมืองล้า) 
ม.1 ต.สถาน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยและลด
ปัญหาน้ําท่วม 

ยาว 500 ม.    350,000  ขุดลอกเหมือง
พร้อมพนงักั้น
ตล่ิง  
ยาว 500 ม. 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย 
ลดปัญหาน้ําท่วม
ได้มากขึ้น 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

12 ก่อสร้างพนังกัน้ตล่ิง  
ลําน้ําขว้าง  
ม.2 ต.ไชยวัฒนา 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยและลด
ปัญหาน้ําท่วม 

ยาว 50 ม. 650,000  650,000 650,000 650,000 ก่อสร้างพนัง
กั้นตล่ิง ลําน้ํา 
ยาว 50 ม. 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย 
ลดปัญหาน้ําท่วม
ได้มากขึ้น 

กองช่าง 

13 ก่อสร้างพนังกัน้ตล่ิง 
ลําน้ําปัว 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยและลด
ปัญหาน้ําท่วม 

1 แห่ง 1,000,000  1,000,000 1,000,000 1,000,000 ก่อสร้างพนัง
กั้นตล่ิง  
ลําน้ําปัว 
1 แห่ง 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย 
ลดปัญหาน้ําท่วม
ได้มากขึ้น 

กองช่าง 

14 ก่อสร้างพนังกัน้ตล่ิง 
ลําน้ําขว้าง 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยและลด
ปัญหาน้ําท่วม 

1 แห่ง 1,000,000  1,000,000 1,000,000 1,000,000 ก่อสร้างพนัง
กั้นตล่ิง  
ลําน้ําขว้าง 
1 แห่ง 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย 
ลดปัญหาน้ําท่วม
ได้มากขึ้น 

กองช่าง 

15 ขุดลอกลําน้ําฮาว  สาย
บ้านไร่รวงทอง   
ม.6  ต.ปัว 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยและลด
ปัญหาน้ําท่วม 

1 แห่ง 300,000  300,000 300,000 300,000 ขุดลอกลําน้ํา 
1 แห่ง 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย 
ลดปัญหาน้ําท่วม
ได้มากขึ้น 

กองช่าง 

 

86 



 
 

 

 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

16 ขุดลอกลําน้ําปัว   เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยและลด
ปัญหาน้ําท่วม 

1 แห่ง 1,000,000  1,000,000 1,000,000 1,000,000 ขุดลอกลําน้ํา 
1 แห่ง 

 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย 
ลดปัญหาน้ําท่วม
ได้มากขึ้น 

กองช่าง 

17 ขุดลอกลําน้ําขว้าง เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยและลด
ปัญหาน้ําท่วม 

1 แห่ง 1,000,000  1,000,000 1,000,000 1,000,000 ขุดลอกลําน้ํา 

1 แห่ง 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย 
ลดปัญหาน้ําท่วม
ได้มากขึ้น 

กองช่าง 

18 ขุดลอกลําห้วยเต้า  
(สายหลังปั๊มเซล)   
ม.8 ต.ปัว 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยและลด
ปัญหาน้ําท่วม 

1 แห่ง 300,000  300,000 300,000 300,000 ขุดลอกลํา
ห้วย 1 แห่ง 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย 
ลดปัญหาน้ําท่วม
ได้มากขึ้น 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
5.ยุทธศาสตร์   ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     5.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ส่งเสริมการผลิตและ
การใช้พลังงานทดแทน 

เพื่อส่งเสริมให้
ชุมชนตระหนักถึง
คุณค่าของการใช้
พลังงานทดแทน 

13  ชุมชน 50,000  50,000 50,000 50,000 ส่งเสริมการ
ผลิตและการ
ใช้พลังงาน
ทดแทน  
13 ชุมชน 

ประชาชนในเขต
เทศบาลมี
พลังงานทดแทน
ใช้ 

กองการศกึษา 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
5.ยุทธศาสตร์   ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     5.5 แผนงานพาณิชย์ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ปรับปรุงระบบบ่อบําบัด
น้ําเสียโรงแปรรูป
เนื้อสัตว์ 

เพื่อบําบัดน้ําเสีย
จากโรงแปรรูป
เนื้อสัตว์ 

1  แห่ง 40,000  40,000 40,000 40,000 ปรับปรุง
ระบบบ่อ
บําบัดน้ําเสีย  
1 แห่ง 

น้ําท้ิงจากโรงแปร
รูปเนื้อสัตว์ผ่าน
การบําบัด และ
ลดการเกิด
มลภาวะ 

กองสาธารณสุขฯ 

2 ก่อสร้างบ่อแก๊ส 
ชีวภาพจากมูลสัตว์ 

เพื่อกําจัดมูลสัตว์
ในโรงฆ่าสัตว์ 

1 แห่ง 30,000  30,000 30,000 30,000 บ่อแก๊ส
ชีวภาพ 
1 แห่ง 

สามารถสร้าง
ประโยชน์จากมูล
สัตว์ 

กองสาธารณสุขฯ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่   6. ด้านการบริหารจัดการและการบริการ 
6.ยุทธศาสตร์   ด้านการบริหารจัดการและการบริการ  
     6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 การแข่งขันกีฬา
เทศบาลสัมพันธ์จังหวัด
น่าน 

เพื่อสร้าง
สัมพันธภาพท่ีดี
ระหว่างองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1 ครั้ง 30,000  30,000 30,000 30,000 สนับสนุนการ
แข่งขันกีฬา
เทศบาล  
1 ครั้ง 

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมี
ความสัมพันธ์กัน
มากขึ้น 

กองการศึกษา 
 

2 จัดงานวันเทศบาล เพื่อให้ผู้ท่ี
เกี่ยวข้องตระหนัก
ถึงความสําคัญของ
เทศบาล 

1 ครั้ง 30,000  30,000 30,000 30,000 จัดงานวัน
เทศบาล  
1 ครั้ง 

ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
ตระหนักถึง
ความสําคัญของ
เทศบาลมากขึ้น 

สํานักปลัดฯ 

3 สนับสนุนการ
ประชุมสัมมนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
สัญจร 

เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์และ
ประสานการ
พัฒนาท้องถิ่น 

3 ครั้ง 30,000  30,000 30,000 30,000 ประชุม 
สัมมนา อปท. 
สัญจร  
3 ครั้ง 

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีการ
ประสานงานกัน 

สํานักปลัดฯ 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 งานวันท้องถิ่นไทย เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ดําเนินงานวัน
ท้องถิ่น 

1 ครั้ง 10,000  10,000 10,000 10,000 สนับสนุนงาน
วันท้องถิ่นไทย 
1 ครั้ง 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ดําเนินงานวัน
ท้องถิ่น 

สํานักปลัดฯ 

5 การบูรณาการงาน
พัฒนาร่วมกับ
หน่วยงานอื่น 

เพื่อสนับสนุน 
การบรูณาการงาน
พัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพ 

5 ครั้ง 100,000  100,000 100,000 100,000 บูรณาการงาน
ร่วมกับ
หน่วยงานอื่น 
5 ครั้ง 

การบูรณาการ
งานพัฒนามี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

ทุกกอง 
 

6 ออกหน่วยบริการ
เทศบาลพบประชาชน 

เพื่ออํานวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชนได้รับ
บริการถึงท่ี 

13 ชุมชน 100,000  100,000 100,000 100,000 ออกหน่วย
บริการ
ประชาชน  
13 ชุมชน 

ประชาชนได้
ความสะดวกและ
การบริการถึงท่ี 

สํานักปลัดฯ 
 

7 เตรียมการรับเสด็จฯ เพื่อให้การรับเสด็จ 
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

2 ครั้ง 100,000  100,000 100,000 100,000 เตรียมการรับ
เสด็จ  
2 ครั้ง 

การรับเสด็จ 
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

สํานักปลัดฯ 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 การประชุมฝึกอบรม 
การศึกษาดูงานและการ
พัฒนาบุคลากร 
 

เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 
 

12  ครั้ง 
 

200,000 
 

 200,000 200,000 200,000 ฝึกอบรม 
พัฒนา
บุคลากร  
12 ครั้ง 

บุคลากรมี
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิ่ม
มากขึ้น 
 

ทุกกอง 
 

9 การบริหารงานและการ
จัดสวัสดิการบุคลากร 
 

เพื่อให้การ
บริหารงานบุคคล
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

12  ครั้ง 
 

30,000,000 
 

 30,000,000 
 

30,000,000 
 

30,000,000 
 

การบริหารงาน
และการจัด
สวัสดิการ
บุคลากร 
12 ครั้ง 

การบริหารงาน
บุคลากรมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

ทุกกอง 

10 สนับสนุนงานบริหาร
จัดการและงานบริการ 
 

เพื่อให้การ
บริหารงานและ
การบริการเป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

12  ครั้ง 8,000,000  8,000,000 8,000,000 8,000,000 สนับสนุนงาน
บริหารจัดการ
และงาน
บริการ  
12 ครั้ง 

การบริหารงาน
และการบริการ
ของเทศบาลมี
ประสิทธิภาพ 

ทุกกอง 

11 ฝึกอบรมและ 
ทัศน์ศึกษาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพผู้นํา
ชุมชน 

เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน
ของผู้นําชุมชน 
 

1 ครั้ง 200,000  200,000 200,000 200,000 ฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษา
ผู้นําชุมชน  
1 ครั้ง 
 

ผู้นําชุมชนมี
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
 

สํานักปลัดฯ 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

12 ทัศน์ศึกษาดูงานของ
ผู้บริหารและพนักงาน 
ลูกจ้าง เทศบาล
ตําบลปัว 

เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน
บุคลากร 

1 ครั้ง 300,000  300,000 300,000 300,000 ฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน  
1 ครั้ง 

บุคลากรมี
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิ่ม
มากขึ้น 

สํานักปลัดฯ 

13 สํารวจประชากรแฝง เพ่ือรวบรวมข้อมูล
การย้ายและศึกษา
ปัญหาของประชากร
แฝงในเขตเทศบาล
ตําบลปัว 

1 ครั้ง 15,000  15,000 15,000 15,000 สํารวจ
ประชากรแฝง 
1 ครั้ง 

ทราบถึงจํานวน
และปัญหาของ
ประชากรแฝงท่ี
เข้ามาในพื้นท่ี 
เทศบาลตําบลปัว 

สํานักปลัด 

14 อบรมอาสาสมัครฝุาย
ทะเบียนประจําชุมชน 

เพื่อให้ความรู้แก่
กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ในการให้
คําแนะนําด้านงาน
ทะเบียน 

1 ครั้ง 20,000  20,000 20,000 20,000 อบรม
อาสาสมัคร
ฝุายทะเบียน
ประจําชุมชน 

1 ครั้ง 

กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
มีความรู้ความ
เข้าใจด้านงาน
ทะเบียนมากขึ้น 

สํานักปลัด 

15 เลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่น เทศบาล
ตําบลปัว 

เพื่อให้การเลือกตั้ง
เป็นไปตาม
ระยะเวลาท่ี
กฏหมายกําหนด 

1 ครั้ง 600,000  600,000 600,000 600,000 เลือกตั้ง   
1 ครั้ง 

ได้ผู้บริการและ
สมาชิกสภาท่ีได้
ตามกฏหมาย
กําหนด 

สํานักปลัด 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

16 จัดทําแผนปฏิบัติการ
ปูองกันการทุจริต 4 ปี 
(2561-2564) 

เพื่อใช้เป็นกรอบ
ในการดําเนินงาน
การปูองกันการ
ทุจริตในองค์กร 

1 ครั้ง 15,000  15,000 15,000 15,000 จัดทํา
แผนปฏิบัติ
การปูองกัน
การทุจริต 4 
ปี/1 ครั้ง 
 

การบริหาร
ราชการของ
เทศบาลเป็นไป
ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

สํานักปลัด 

17 คัดเลือกพนักงานและ
ลูกจ้างดีเด่น 

เพื่อเป็นขวัญ
กําลังใจในการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงานและ
ลูกจ้าง  

1 ครั้ง 10,000  10,000 10,000 10,000 คัดเลือก
พนักงานและ
ลูกจ้างดีเด่น  
1 ครั้ง  

พนักงานและ
ลูกจ้างมีขวัญและ
กําลังใจในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น 

สํานักปลัด 

18 พัฒนาศักยภาพงาน
เทศกิจและฝุายปูองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย  

เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของ
งานเทศกิจและ
งานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

1 ครั้ง 20,000  20,000 20,000 20,000 พัฒนา
ศักยภาพงาน
เทศกิจและ
ฝุายปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 
1 ครั้ง 

งานเทศกิจและ
งานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยมีความรู้
ความสามารถ
มากขึ้น 

สํานักปลัด 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

19 ติดต้ังระบบ
คอมพิวเตอร์พร้อม
ระบบส่ือสารข้อมูล 

ติดต้ังเพื่อให้สํานัก
ทะเบียนท้องถิ่น 
ทต.ปัว มรีะบบ
คอมพิวเตอร์พร้อม
ระบบส่ือสาร
ข้อมูล เป็นของ
เทศบาลตําบลปัว 

1 แห่ง 1,200,000  1,200,000 1,200,000 1,200,000 ติดต้ังระบบ
คอมพิวเตอร์
พร้อม
ระบบส่ือสาร
ข้อมูล 1 แห่ง 

เพื่อใหเ้ทศบาลมี
ระบบ
คอมพิวเตอร์
พร้อม
ระบบส่ือสาร
ข้อมูล 

สํานักปลัด 

20 สํารวจแนวเขตเทศบาล
ตําบลปัว 

เพื่อให้เทศบาล
ตําบลปัว ได้มีแนว
เขตให้ชัดเจน  

13 หมู่บ้าน 100,000  100,000 100,000 100,000 สํารวจแนว
เขต 
13 หมู่บ้าน 

เทศบาลตําบลปัว
มีแนวเขตท่ี
ชัดเจนมากขึ้น 

กองช่าง 
 

21 ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ของเทศบาล 

เพื่อประชาสัมพันธ์
ข่าวสารของ
เทศบาลตําบลปัว 

12 ครั้ง 50,000 
 

 50,000 50,000 50,000 ประชา 
สัมพันธ์
ข่าวสารของ
เทศบาล 
12 ครั้ง 

ประชาชนได้รับ
ข่าวสารจากการ
ประชาสัมพันธ์
จากเทศบาล
ตําบลปัว 

กองวิชาการฯ 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

22 จัดการประชุมภาครัฐ 
ภาคประชาชน ร่วมใจ 
“จิบกาแฟ แลเมืองปัว”  

เพื่อเป็นเวทีในการ
พบปะ แลกเปล่ียน
ความคิดเห็น 
ระหว่างเทศบาล
และผู้นําชุมชน 
หัวหน้าส่วน
ราชการ ภาครัฐ 
ภาคเอกชน 

12 ครั้ง 10,000  10,000 10,000 10,000 จัดการประชุม
ภาครัฐ ภาค
ประชาชน 
ร่วมใจ “จิบ
กาแฟ แล
เมืองปัว” 
ประจําปี  
12 ครั้ง 

ได้แลกเปล่ียน
ความคิดเห็น 
ระหว่างเทศบาล
และผู้นําชุมชน 
หัวหน้าส่วน
ราชการ ภาครัฐ 
ภาคเอกชน 

สํานักปลัด 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5.ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่   6. ด้านการบริหารจัดการและการบริการ 
6.ยุทธศาสตร์   ด้านการบริหารจัดการและการบริการ  
     6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 สนับสนุนกิจการ  
อปพร. 

เพื่อให้การ
ดําเนินงานปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือนมี
ประสิทธิภาพ 

1 ครั้ง 50,000  50,000 50,000 50,000 สนับสนุน
กิจการ  
อปพร.  
1 ครั้ง 

การดําเนินงาน
ปูองกันภัยฝุายพล
เรือนมีประสิทธิ 
ภาพมากขึ้น 

สํานักปลัดฯ 
 

2 สนับสนุนการช่วยเหลือ
ผู้ประสบสาธารณภัย 

เพื่อให้ผู้ประสบภัย
ได้รับการ
ช่วยเหลืออย่างทัน
การณ์ 

1 ครั้ง 100,000  100,000 100,000 100,000 สนับสนุนการ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย  
1 ครั้ง 

ผู้ประสบภัยได้รับ
การช่วยเหลือ
อย่างทันการณ์
และท่ัวถึง 

-สํานักปลัดฯ 
-จังหวดันา่น 

 

3 ซ้อมแผนปูองกันภัยฝุาย
พลเรือน 

เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน
ของ อปพร. 

1 ครั้ง 50,000  50,000 50,000 50,000 ซ้อมแผน
ปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน 
1 ครั้ง 

อปพร. มี
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น 

สํานักปลัดฯ 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 สนับสนุนการ
ดําเนินงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

เพื่อให้การปูองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยมี
ประสิทธิภาพ 

1 ครั้ง 100,000  100,000 100,000 100,000 สนับสนุนการ
ดําเนินงาน
ปูองกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย  
1 ครั้ง 

การปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยมีประสิทธิ 
ภาพมากขึ้น 

สํานักปลัดฯ 
 

5 เพิ่มศักยภาพบุคลากร
ด้านการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในงานท่ีเกี่ยวข้อง 

1 ครั้ง 100,000  100,000 100,000 100,000 เพิ่มศักยภาพ
บุคลากรด้าน
การปูองกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย  
1 ครั้ง 

บุคลากรมี
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิ่ม
มากขึ้น 

สํานักปลัดฯ 
 

6 ฝึกอบรมและทบทวน 
อปพร. 

เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในงานท่ีเกี่ยวข้อง 

1 ครั้ง 100,000  100,000 100,000 100,000 ฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  
อปพร. 
1 ครั้ง 

เจ้าหน้าท่ี อปพร. 
มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิ่ม
มากขึ้น 

สํานักปลัดฯ 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 อบรมให้ความรู้
ประชาชนในการ
ปูองกันและระงับ
อัคคีภัยในเขตเทศบาล
ตําบลปัว 

เพื่อให้ประชาชน
ได้ความรู้ด้านการ
ปูองกันและระงับ
อัคคีภัย 

13 ครั้ง 25,000  25,000 25,000 25,000 อบรมให้
ความรู้
ประชาชนใน
การปูองกัน
และระงับ
อัคคีภัย  
13 ครั้ง 

ประชาชนได้
ความรู้ด้านการ
ปูองกันและระงับ
อัคคีภัยมากขึ้น 

สํานักปลัดฯ 

8 พัฒนาศักยภาพ การ
ฟื้นคืนชีพและการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นแก่
แกนนําสุขภาพในพื้นท่ี 

เพื่อเพิ่มศักยภาพ
พัฒนาความรู้และ
ทักษะการฟื้นคืน
ชีพและการปฐม
พยาบาล 

1 ครั้ง 20,000  20,000 20,000 20,000 พัฒนา
ศักยภาพแกน
นําสุขภาพใน
พื้นท่ี  
1 ครั้ง 

แกนนําสุขภาพใน
พื้นท่ีมีความรู้และ
ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 

กองสาธารณสุขฯ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5.ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่   6. ด้านการบริหารจัดการและการบริการ 
6.ยุทธศาสตร์   ด้านการบริหารจัดการและการบริการ  
     6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 สนับสนุนและเพิ่ม
ศักยภาพการปฏิบัติงาน
ขององค์กรชุมชน 

เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานของ
องค์กรชุมชนมี
ประสิทธิภาพ 

1 ครั้ง 50,000  50,000 50,000 50,000 สนับสนุนและ
เพิ่มศักยภาพ
การปฏิบัติงาน
ขององค์กร
ชุมชน  
1 ครั้ง 

การปฏิบัติงาน
ขององค์กรชุมชน
มีประสิทธิภาพ 

สํานักปลัดฯ 
 

2 ส่งเสริมการจัดต้ังกลุ่ม
ออมทรัพย์ 

เพื่อสร้างความ
ร่วมมือในกลุ่มและ
พึ่งตนเองได้ 

1 กลุ่ม 60,000  60,000 60,000 60,000 ส่งเสริมการ
จัดต้ังกลุ่ม
ออมทรัพย์  
1 กลุ่ม 

เกิดความร่วมมือ
ในกลุ่มและ
สามารถพึ่งตนเอง
ได้ 

กองการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5.ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6. ด้านการบริหารจัดการและการบริการ 
6.ยุทธศาสตร์  ด้านการบริหารจัดการและการบริการ  
     6.4 แผนงานงบกลาง 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 การจัดการจราจร เพื่อให้การจัดการ
จราจรเป็นไปด้วย
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

12 ครั้ง 50,000  50,000 50,000 50,000 การจัด
การจราจร 
12 ครั้ง 

การจัดการจราจร
เป็นไปด้วยความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยมากข้ึน 

สํานักปลัดฯ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

101 



 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลต าบลปัว (พ.ศ.2561–2564)  ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี 1 
ส าหรับ อุดหนุนองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเท่ียวให้เจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
1.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
 
 

ขยายเขตประปา สาย
หน้าวิทยาลัยการอาชีพ
ปัว   ม.1 ต.ปัว 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําใช้อย่างท่ัวถึง 
 

ยาว 600 ม. 
 
 

300,000 
 
 

 
  

 ขยายเขต
ประปา 
ยาว 600 ม. 

ประชาชนมีนํ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

2 
 

 

ขยายระบบจําหน่าย
ไฟฟูาพร้อมติดต้ังโคมไฟ
โรงน้ําแข็ง ถึง บ้านนา
ก้อ   ม.1 ต.ปัว 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่างท่ัวถึง 
 

ยาว 700 ม. 
 

 

  280,000 
 
 
 

  ขยายระบบ
จําหน่ายไฟฟูา
พร้อมติดต้ังโคม
ไฟ 
ยาว 700 ม. 

ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 

 

3 
 
 
 

ขยายระบบจําหน่าย
ไฟฟูาพร้อมติดต้ังโคมไฟ
สายถนนอ่างห้วยปุาช้า 
ม.1 ต.ปัว 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่างท่ัวถึง 
 
 

ยาว 1 กม. 
 
 
 

   500,000 
 
 
 

 ขยายระบบ
จําหน่ายไฟฟูา
พร้อมติดต้ังโคม
ไฟ  ยาว 1 กม. 

ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 ขยายท่อเมนประปา 
ถนนน่าน – ทุ่งช้าง (นาย
ปั๋น ถึง พ่อศรีวัน) 
ม.3 ต.ปัว 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําใช้อย่างท่ัวถึง 
 
 

ยาว 70 ม. 
 
 
 

200,000 
 
 
 

    ขยายท่อเมน
ประปา 
ยาว 70 ม. 
 

ประชาชนมีนํ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
 
 
 

5 ขยายระบบจําหน่าย
ไฟฟูาและติดต้ังสัญญาณ
ไฟกระพริบ  ม.3 ต.ปัว 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่างท่ัวถึง 
 
 

3 จุด 
 
 
 

  100,000 
 
 
 

  ขยายระบบ
จําหน่ายไฟฟูา
และติดต้ัง
สัญญาณไฟ
กระพริบ  3 จุด 

ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อยา่งท่ัวถึง 

กองช่าง 
 
 
 

6 ขยายระบบจําหน่าย
ไฟฟูาพร้อมติดต้ังโคมไฟ 
สายถนนซอยผักเฮือก 
ม.4  ต.ปัว 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่างท่ัวถึง 
 
 

2 จุด 
 
 
 

   100,000 
 
 
 

 ขยายระบบ
จําหน่ายไฟฟูา
พร้อมติดต้ัง
โคมไฟ 2 จุด 

ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 
 
 
 

7 ขยายระบบจําหน่าย
ไฟฟูาพร้อมติดต้ังโคมไฟ 
สาธารณะในหมู่บ้าน 
ม.6 ต.ปัว 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่างท่ัวถึง 
 

1 แห่ง 
 

50,000 
 

    ขยายระบบ
จําหน่ายไฟฟูา
พร้อมติดต้ัง
โคมไฟ 1 แห่ง 

ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 
 
 
 

ขยายระบบจําหน่าย
ไฟฟูาพร้อมติดต้ังโคมไฟ 
สายบ้านไร่รวงทอง – 
บ้านน้ําฮาว  ม.6 ต.ปัว 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่างท่ัวถึง 
 
 

1 แห่ง 
 
 
 

 

 100,000 
 
 
 

 

 ขยายระบบ
จําหน่ายไฟฟูา
พร้อมติดต้ังโคม
ไฟ 1 แห่ง 

ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 
 
 
 

9 
 
 
 

ขยายระบบจําหน่าย
ไฟฟูาพร้อมติดต้ังโคมไฟ 
สายเลียบลําน้ําขว้าง 
ม.7 ต.ปัว 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่างท่ัวถึง 
 
 

ยาว 1 กม. 
 
 
 

  500,000 
 
 
 

  ขยายระบบ
จําหน่ายไฟฟูา
พร้อมติดต้ังโคม
ไฟยาว 1 กม. 

ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 

10 
 
 
 
 

ขยายระบบจําหน่าย
ไฟฟูาพร้อมติดต้ังโคมไฟ 
( 1.สายโรงน้ําด่ืม   2.มุม
โค้งหน้าศาลา  3.หลังปั๊ม
เซลล์ ) ม.8 ต.ปัว 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่างท่ัวถึง 
 
 
 

3 จุด 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 

 

  

 ขยายระบบ
จําหน่ายไฟฟูา
พร้อมติดต้ัง
โคมไฟ 3 จุด 
 

ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 
 
 
 
 

11 
 
 

 

ขยายระบบจําหน่าย
ไฟฟูาพร้อมติดต้ังโคมไฟ 
สายบ้านปรางค์พัฒนา 2 
หมู่ 8 - บ้านจูน  

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่างท่ัวถึง 
 
 

ยาว 1,500 ม. 
 
 
 

 

 525,000 
 
 
 

 

 ขยายระบบ
จําหน่ายไฟฟูา
พร้อมติดต้ังโคม
ไฟ 
ยาว 1,500 ม. 

ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

12 
 
 
 

ยกเสาไฟฟูาแรงตํ่า สอง
ข้างทางถนนน่าน-ทุ่งช้าง 
(ต้ังแต่ รร.บ้านร้อง ถึง 
ลําน้ําปัว) ม.1 ต.สถาน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่างท่ัวถึง 
 
 

1 แห่ง 
 
 
 

    800,000 ยกเสาไฟฟูา
แรงตํ่า  
1 แห่ง 
 

ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 

13 
 
 
 
 

ขยายระบบจําหน่าย
ไฟฟูาพร้อมติดต้ังโคมไฟ 
ซอยบ้านนายพงศ์สุวัฒน์ 
วิยา  ม.2 ต.ไชยวัฒนา 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่างท่ัวถึง 
 
 
 

ยาว 100 ม. 
 
 
 
 

 

 50,000 
 
 
 
 

 

 ขยายระบบ
จําหน่ายไฟฟูา
พร้อมติดต้ัง
โคมไฟ 
ยาว 100 ม. 

ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 

14 
 
 
 
 

ขยายระบบจําหน่าย
ไฟฟูาพร้อมติดต้ังโคมไฟ 
สายหน้าศาลาหมู่บ้าน 
ม.5 ต.วรนคร 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่างท่ัวถึง 
 
 
 

ยาว 85 ม. 
 
 
 

 

 

 

 

50,000 
 
 
 
 

 ขยายระบบ
จําหน่ายไฟฟูา
พร้อมติดต้ัง
โคมไฟ 
ยาว 85 ม. 

ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 

15 
 
 

ขยายเขตประปา สาย
บ้านนางเกี๋ยง ถึง บ้าน 
ดต.เมฆ ม.6 ต.วรนคร 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําใช้อย่างท่ัวถึง 
 

1 แห่ง 
 
 

76,000 
 
 

 

  

 ขยายเขต
ประปา 1 แห่ง 
 

ประชาชนมีน้ําใช้
อย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

16 ขยายระบบจําหน่าย
ไฟฟูาพร้อมติดต้ังโคมไฟ 
บ้านปรางค์พัฒนา 1 
(สายบ้าน ผอ.องค์การ) 
ม.7 ต.ปัว 

เพื่อให้ประชาชนมี

ไฟฟูาใช้อย่างท่ัวถึง 

1 แห่ง 100,000  100,000   ขยายระบบ

จําหน่ายไฟฟูา

พร้อมติดต้ัง

โคมไฟ 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ําใช้

อย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 

17 ขยายระบบจําหน่าย
ไฟฟูาพร้อมติดต้ังโคมไฟ 
บ้านนาปุาน   
ม.1 ต.สถาน 

เพื่อให้ประชาชนมี

ไฟฟูาใช้อย่างท่ัวถึง 

1 แห่ง 500,000  500,000 500,000 500,000 ขยายระบบ

จําหน่ายไฟฟูา

พร้อมติดต้ัง

โคมไฟ 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ําใช้

อย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 

18 ขยายระบบจําหน่าย
ไฟฟูาพร้อมติดต้ังโคมไฟ  
ถนนปัว-บ่อเกลือ   
ม.4 ต.วรนคร 

เพื่อให้ประชาชนมี

ไฟฟูาใช้อย่างท่ัวถึง 

1 แห่ง 2,000,000  2,000,000 2,000,000 2,000,000 ขยายระบบ

จําหน่ายไฟฟูา

พร้อมติดต้ังโคม

ไฟ  1  แห่ง 

ประชาชนมีน้ําใช้

อย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 

19 ขยายระบบจําหน่าย
ไฟฟูาพร้อมติดต้ังโคมไฟ 
บ้านร้อง-บ้านนาปุาน 
(สายทุ่งหนอง) ม.4 ต.ปัว 

เพื่อให้ประชาชนมี

ไฟฟูาใช้อย่างท่ัวถึง 

1 แห่ง 500,000  500,000 500,000 500,000 ขยายระบบ

จําหน่ายไฟฟูา

พร้อมติดต้ังโคม

ไฟ   1  แห่ง 

ประชาชนมีน้ําใช้

อย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

20 ขยายระบบจําหน่าย
ไฟฟูาพร้อมติดต้ังโคมไฟ 
บ้านปุาลาน  ม.5  ต.ปัว 

เพื่อให้ประชาชนมี

ไฟฟูาใช้อย่างท่ัวถึง 

1 แห่ง 400,000  400,000 400,000 400,000 ขยายระบบ

จําหน่ายไฟฟูา

พร้อมติดต้ังโคม

ไฟ 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ําใช้

อย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 

21 ขยายระบบจําหน่าย
ไฟฟูาพร้อมติดต้ังโคมไฟ 
สายบ้านปุาหัดล่าง ถึง 
พื้นท่ีการเกษตร (สายลํา
น้ําปัว)  ม.2  ต.ปัว 

เพื่อให้ประชาชนมี

ไฟฟูาใช้อย่างท่ัวถึง 

1 แห่ง 200,000  200,000 200,000 200,000 ขยายระบบ

จําหน่ายไฟฟูา

พร้อมติดต้ังโคม

ไฟ 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ําใช้

อย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 

22 ขยายระบบจําหน่าย
ไฟฟูาพร้อมติดต้ังโคมไฟ 
สายด้านหลัง รร.ปัว  
หน้าปุาสุสานบ้านปรางค์ 
ม.8  ต.ปัว 

เพื่อให้ประชาชนมี

ไฟฟูาใช้อย่างท่ัวถึง 

1 แห่ง 300,000  300,000 300,000 300,000 ขยายระบบ

จําหน่ายไฟฟูา

พร้อมติดต้ังโคม

ไฟ 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ําใช้

อย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 

23 ขยายระบบจําหน่าย
ไฟฟูาพร้อมติดต้ังโคมไฟ 
สายบ้านไร่รวงทอง ม.6  
ต.ปัว – บ้านน้ําฮาว   

เพื่อให้ประชาชนมี

ไฟฟูาใช้อย่างท่ัวถึง 

1 แห่ง 1,500,000  1,500,000 1,500,000 1,500,000 ขยายระบบ

จําหน่ายไฟฟูา

พร้อมติดต้ังโคม

ไฟ 1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ําใช้

อย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลต าบลปัว (พ.ศ.2561–2564)  ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี 1 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้าง 

จัดซื้อครุภัณฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่ 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

ชุดเครื่องเสียง/
ไมโครโฟน 

100,000 100,000 100,000 100,000 สํานักปลัด 

2 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้าง 

จัดซื้อครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

เก้าอี้พลาสติก  
500 ตัว 

130,000 130,000 130,000 130,000 สํานักปลัด 

3 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้าง 

จัดซื้อครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

โต๊ะพับเอนกประสงค์  
10 ตัว 

25,000 25,000 25,000 25,000 สํานักปลัด 

4 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้าง 

จัดซื้อครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

ตู้กระจกใส 2 ตู้ 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 สํานักปลัด 

5 รักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้าง 

จัดซื้อครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

โต๊ะประชุมและโต๊ะ
เข้ามุม 1 ชุด 

35,000 35,000 35,000 35,000 สํานักปลัด 

6 รักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้าง 

จัดซื้อครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

รถบรรทุกน้ํา 1 คัน 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 สํานักปลัด 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้าง 

จัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

คอมพิวเตอร์ 2 
เครื่อง 

80,000 80,000 80,000 80,000 สํานักปลัด 

8 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้าง 

จัดซื้อครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

เครื่องปรับอากาศ  
3 ตัว 

80,000 80,000 80,000 80,000 สํานักปลัด 

9 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้าง 

จัดซื้อครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน 
3 ตัว 

20,000 20,000 20,000 20,000 สํานักปลัด 

10 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้าง 

จัดซื้อครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

ช้ันวางของ 3 ช้ัน  10,000 10,000 10,000 10,000 สํานักปลัด 

11 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้าง 

จัดซื้อครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

โต๊ะทํางาน 2 ตัว 20,000 20,000 20,000 20,000 สํานักปลัด 

12 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้าง 

จัดซื้อครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

รถยนต์ 1 คัน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 สํานักปลัด 

13 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้าง 

จัดซื้อครุภัณฑ์
การเกษตร 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

เครื่องตัดหญ้า  2 
เครื่อง 

20,000 20,000 20,000 20,000 สํานักปลัด 

14 รักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้าง 

จัดซื้อครุภัณฑ์อื่น เพื่อให้มีครุภัณฑ์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

กระจงเงาสะท้อน 20 
ชุด 

160,000 160,000 160,000 160,000 สํานักปลัด 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

15 รักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้าง 

จัดซื้อครุภัณฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่ 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

กล้องวงจรปิด 16 ตัว 350,000 350,000 350,000 350,000 สํานักปลัด 

16 รักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้าง 

จัดซื้อครุภัณฑ์อื่น เพื่อให้มีครุภัณฑ์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

แบริเออร์  
(แท่นกั้นจราจร) 

35,000 35,000 35,000 35,000 สํานักปลัด 

17 รักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้าง 

จัดซื้อครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

ตู้เก็บของ 1 หลัง 9,000 9,000 9,000 9,000 สํานักปลัด 

18 รักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้าง 

จัดซื้อครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

ตู้เหล็ก  2 บาน 2 ตู้ 20,000 20,000 20,000 20,000 สํานักปลัด 

19 รักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้าง 

จัดซื้อครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

โต๊ะประชุมและโต๊ะ
เข้ามุม 1 ชุด 

35,000 35,000 35,000 35,000 สํานักปลัด 

20 รักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้าง 

จัดซื้อครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

รถดับเพลิง 1 คัน 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 สํานักปลัด 

21 รักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้าง 

จัดซื้อครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

รถจักรยานยนต์ 2 คัน 100,000 100,000 100,000 100,000 สํานักปลัด 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

22 วางแผนสถิติและ
วิชาการ 

ค่าครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้าง 

จัดซื้อครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

โต๊ะประชุม 1 ชุด 13,000 13,000 13,000 13,000 กองงวิชาการฯ 

23 วางแผนสถิติและ
วิชาการ 

ค่าครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้าง 

จัดซื้อครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

เก้าอี้บุนวม 9 ตัว 6,000 6,000 6,000 6,000 กองงวิชาการฯ 

24 วางแผนสถิติและ
วิชาการ 

ค่าครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้าง 

จัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

คอมพิวเตอร์ 1 
เครื่อง 

29,000 29,000 29,000 29,000 กองงวิชาการฯ 

25 วางแผนสถิติและ
วิชาการ 

ค่าครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้าง 

จัดซื้อครุภัณฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่ 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

กล้องถ่ายรูป 1 ตัว 30,000 30,000 30,000 30,000 กองงวิชาการฯ 

26 วางแผนสถิติและ
วิชาการ 

ค่าครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้าง 

จัดซื้อครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

เครื่องปรับอากาศ 1 
ตัว 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 กองงวิชาการฯ 

27 วางแผนสถิติและ
วิชาการ 

ค่าครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้าง 

จัดซื้อครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

เก้าอี้สํานักงาน 2 ตัว 3,500 3,500 3,500 3,500 กองงวิชาการฯ 

28 วางแผนสถิติและ
วิชาการ 

ค่าครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้าง 

จัดซื้อครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

รถราง 1 คัน   1,000,000 1,000,000 กองงวิชาการฯ 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

29 วางแผนสถิติและ
วิชาการ 

ค่าครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้าง 

จัดซื้อครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

โต๊ะทํางาน 1 ตัว 10,000 10,000 10,000 10,000 กองงวิชาการฯ 

30 วางแผนสถิติและ
วิชาการ 

ค่าครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้าง 

จัดซื้อครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

ตู้วางหนังสือ 1 ตู้ 3,000 3,000 3,000 3,000 กองงวิชาการฯ 

31 วางแผนสถิติและ
วิชาการ 

ค่าครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้าง 

จัดซื้อครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

พัดลม 2 ตัว 3,000 3,000 3,000 3,000 กองงวิชาการฯ 

32 บริหารงานคลัง ค่าครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้าง 

จัดซื้อครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

รถจักรยานยนต์ 1คัน 38,000 38,000 38,000 38,000 กองคลัง 

33 บริหารงานคลัง ค่าครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้าง 

จัดซื้อครุภัณฑ์
สํานักงาน  

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

เครื่องปรับอากาศ  
3ตัว 

84,000 28,000 28,000 28,000 กองคลัง 

34 บริหารงานคลัง ค่าครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้าง 

จัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

-เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 1 เครื่อง 

22,000 22,000 22,000 22,000 กองคลัง 

35 บริหารงานคลัง ค่าครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้าง 

จัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

-เครื่องปริ้นเตอร์  
2 เครื่อง 

24,000 24,000 24,000 24,000 กองคลัง 

36 บริหารงานคลัง ค่าครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้าง 

จัดซื้อครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

โต๊ะทํางาน 2 ตัว 20,000 20,000 20,000 20,000 กองคลัง 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

37 บริหารงานคลัง ค่าครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้าง 

จัดซื้อครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

เก้าอี้สํานักงาน 2 ตัว 6,000 6,000 6,000 6,000 กองคลัง 

38 บริหารงานคลัง ค่าครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้าง 

จัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

-เครื่องสํารอง
กระแสไฟฟูา 1 เครื่อง 

5,800 5,800 5,800 5,800 กองคลัง 

39 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้าง 

จัดซื้อครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

โต๊ะทํางาน 3 ตัว 24,000 24,000 24,000 24,000 กองการศึกษา 

40 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้าง 

จัดซื้อครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  
2 หลัง 

11,000 11,000 11,000 11,000 กองการศึกษา 

41 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้าง 

จัดซื้อครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

เก้าอี้พลาสติก  
200 ตัว 

30,000 30,000 30,000 30,000 กองการศึกษา 

42 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้าง 

จัดซื้อครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

เก้าอี้สํานักงาน 2 ตัว 6,000 6,000 6,000 6,000 กองการศึกษา 

43 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้าง 

จัดซื้อครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

เครื่องถ่ายเอกสาร 
1 เครื่อง 

120,000 120,000 120,000 120,000 กองการศึกษา 

44 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้าง 

จัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
2 เครื่อง 

43,000 43,000 43,000 43,000 กองการศึกษา 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

45 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้าง 

จัดซื้อครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร ่

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

กล้องถ่ายรูป 1 ตัว 11,000 11,000 11,000 11,000 กองการศึกษา 

46 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้าง 

จัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

เครื่องปริ้นเตอร์ 
2 เครื่อง 

10,000 10,000 10,000 10,000 กองการศึกษา 

47 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้าง 

จัดซื้อครุภัณฑ์
สํานักงาน  

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

เครื่องปรับอากาศ  
3 ตัว 

70,000 70,000 70,000 70,000 กองการศึกษา 

48 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้าง 

จัดซื้อครุภัณฑ์
งานบ้านงานครัว 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

ตู้เย็น ขนาด 5 คิว  
1 เครื่อง 

6,500 6,500 6,500 6,500 กองการศึกษา 

49 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้าง 

จัดซื้อครุภัณฑ์
การเกษตร 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

เครื่องพ่นยา   
2 เครื่อง 

4,000 4,000 4,000 4,000 กองสาธารณสุขฯ 

50 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้าง 

จัดซื้อครุภัณฑ์
การเกษตร 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

เครื่องตัดหญ้าหาง
อ่อน 1 เครื่อง 

15,000 15,000 15,000 15,000 กองสาธารณสุขฯ 

51 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้าง 

จัดซื้อครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

รถบรรทุกน้ํา พร้อม
อุปกรณ์ต่อเช่ือมทํา
ความสะอาด 1 คัน 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 กองสาธารณสุขฯ 

52 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้าง 

จัดซื้อครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

รถบรรทุกขยะ 1 คัน 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 กองสาธารณสุขฯ 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

53 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้าง 

จัดซื้อครุภัณฑ์
การเกษตร 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

เครื่องสูบน้ําแรงดัน
คงท่ี 1 เครื่อง 

8,500 8,500 8,500 8,500 กองสาธารณสุขฯ 

54 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้าง 

จัดซื้อครุภัณฑ์
การเกษตร 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

เครื่องปั่นขนหมู่  
1 เครื่อง 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 กองสาธารณสุขฯ 

55 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้าง 

จัดซื้อครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

ตู้เก็บเอกสาร 1 หลัง 8,000 8,000 8,000 8,000 กองสาธารณสุขฯ 

56 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้าง 

จัดซื้อครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

เครื่องพ่นยุ่งและพน่
หมอกควัน  2 เครื่อง 

150,000 150,000 150,000 150,000 กองสาธารณสุขฯ 

57 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้าง 

จัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

เครื่องปริ้นเตอร์  
2 เครื่อง 

10,000 10,000 10,000 10,000 กองสาธารณสุขฯ 

58 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้าง 

จัดซื้อครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

เก้าอี้สํานักงาน 6 ตัว 30,000 30,000 30,000 30,000 กองสาธารณสุขฯ 

59 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้าง 

จัดซื้อครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

โต๊ะทํางาน 1 ตัว 10,000 10,000 10,000 10,000 กองสาธารณสุขฯ 

60 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้าง 

จัดซื้อครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

เครื่องถ่ายเอกสาร  
1 เครื่อง 

100,000 100,000 100,000 100,000 กองช่าง 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

61 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้าง 

จัดซื้อครุภัณฑ์
สํารวจ 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

เทปวัดระยะ 2 ชุด 8,000 8,000 8,000 8,000 กองช่าง 

62 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้าง 

จัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
2 เครื่อง 

50,000 50,000 50,000 50,000 กองช่าง 

63 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้าง 

จัดซื้อครุภัณฑ์
สํานักงาน  

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

เครื่องปรับอากาศ 3 
ตัว 
 

80,000 80,000 80,000 80,000 กองช่าง 

64 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้าง 

จัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

เครื่องปริ้นเตอร์ 
2 เครื่อง 

10,000 10,000 10,000 10,000 กองช่าง 

65 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้าง 

จัดซื้อครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

โต๊ะทํางาน  2  ตัว 20,000 20,000 20,000 20,000 กองช่าง 

66 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้าง 

จัดซื้อครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

เก้าอี้สํานักงาน 2 ตัว 10,000 10,000 10,000 10,000 กองช่าง 

67 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้าง 

จัดซื้อครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

ตู้เก็บเอกสาร 1 หลัง 8,000 8,000 8,000 8,000 กองช่าง 
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