
 
 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ.2561–2564 
เทศบาลต าบลปวั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ฝ่ายแผนและงบประมาณ    กองวิชาการและแผนงาน   
โทรศัพท์ 0 5479 1400  ต่อ 23 

 
 “   เมืองปัวสะอาดปลอดภัย   สืบสานวัฒนธรรม   การศึกษาก้าวหน้า   พัฒนาคุณภาพชีวิต 

น าชุมชนสู่ความมั่นคง   มั่งค่ังและยั่งยืน  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง...  ” 



 
 

สารบญั 
 

             หน้า 
 

บทน า            1 
ส่วนที่   1   สภาพท่ัวไปและข๎อมูลพื้นฐาน        2-22  
ส่วนที่   2   สรุปผลการพัฒนาท๎องถิ่นตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น      23-28
ส่วนที ่ 3   ยุทธศาสตร๑องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น         29-61 
ส่วนที่   4   การนําแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีปีไปสํูการปฏิบัติ 
  4.1 ยุทธศาสตร๑การพัฒนาและแผนงาน        62-63  
  4.2 บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น 
   บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แบบ ผ.07     64-68 
   รายละเอียดบัญชีโครงการพัฒนา แบบ ผ.01    69-133 
   รายละเอียดบัญชีโครงการพัฒนา แบบ ผ.02    134-140 
   รายละเอียดบัญชีโครงการพัฒนา แบบ ผ.03    141-143 

รายละเอียดบัญชีโครงการพัฒนา แบบ ผ.05    144-150 
รายละเอียดบัญชีโครงการพัฒนา แบบ ผ.08    150-154 

ส่วนที่   5   การติดตามและประเมินผล         155-167
  ภาคผนวก 

-คําส่ังแตํงต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลปัว 
-คําส่ังแตํงต้ังคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลปัว 
-คําส่ังแตํงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลปัว 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาล ท่ีสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา 
อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา  ท่ีจัดทําขึ้น สําหรับปีงบประมาณแตํละปี ซึ่งมี
ความตํอเนื่องและเป็นแผนก๎าวหน๎าคลอบคลุมระยะเวลาส่ีปี   โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจําทุกปี  

1. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 
(1)  เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาไปสํูการปฏิบัติ โดยมีหลักคิดท่ีวํา ภายใต๎ยุทธศาสตร๑ 

การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได๎มากกวําหนึ่งแนวทาง และภายใต๎แนวทางการพัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ/
กิจกรรมได๎มากกวําหนึ่งโครงการ/กิจกรรมท่ีจะต๎องนํามาดําเนินการ เพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค๑และเปูาหมายท่ี
ต๎องการในแตํละยุทธศาสตร๑การพัฒนา ซึ่งจะมีผลตํอวัตถุประสงค๑ เปูาหมาย จุดมุํงหมายการพัฒนาอยํางยั่งยืน และ
วิสัยทัศน๑ในท่ีสุด 

(2) เป็นแผนท่ีมีความสัมพันธ๑ใกล๎ชิดกับงบประมาณรายจํายประจําปี กลําวคือ องค๑กรปกครอง 
สํวนท๎องถิ่น ใช๎การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจํายประจําปี โดยนําโครงการ/กิจกรรม
จากแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีปี  ในปีท่ีจะจัดทํางบประมาณรายจํายประจําปี ไปจัดทํางบประมาณ เพื่อให๎กระบวนการ
จัดทํางบประมาณเป็นไปด๎วยความรอบคอบ และผํานกระบวนการการมีสํวนรํวมของประชาชน 

2. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 
(1) เพื่อใช๎เป็นเครื่องมือในการกําหนดแนวทางการดําเนินงานของเทศบาล 
(2) เพื่อใช๎เป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจํายของเทศบาล 

3. ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559   ได๎กําหนดขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีป ีดังนี้ 
(1) คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นรํวมกับประชุมประชาคมท๎องถิ่น กําหนดประเด็นหลักการ 

พัฒนาให๎สอดคล๎องกับวิสัยทัศน๑ พันธกิจ และจุดมุํงหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา รวมท้ัง
สอดคล๎องกับปัญหา ความต๎องการของประชาคมและชุมชน โดยนําข๎อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนํวยงานตํางๆ 
และข๎อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีป ี

(2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่น รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา  
ปัญหา ความต๎องการ และข๎อมูลนํามาจัดรํางแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีป ีแล๎วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น 

(3) คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นพิจารณารํางแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีป ีเพื่อเสนอผ๎ูบริหารท๎องถิ่น 
(4) ผ๎ูบริหารท๎องถิ่นพิจารณาอนุมัติรํางแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีปแีละประกาศใช๎แผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีป ี

4. ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 
 (1) เป็นเครื่องมือในการกําหนดแนวทางการดําเนินงานและการใช๎ทรัพยากรการบริหารให๎เกิด 

ประโยชน๑สูงสุด 
(2) เป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจํายประจําปี และงบประมาณรายจํายเพิ่มเติม  
 
 

บทน า 



 
 

1. ด้านกายภาพ 

 (1.1) ที่ต้ังของหมู่บ้านหรือชุมชน 

ต้ังอยูํเลขท่ี 400  หมูํท่ี 8  ตําบลปัว  อําเภอปัว  จังหวัดนําน  เป็นเทศบาลขนาดกลาง ท่ีได๎รับการ 
เปล่ียนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลบ๎านปรางค๑ เป็นเทศบาลตําบลบ๎านปรางค๑  เมื่อวันท่ี  25  พฤษภาคม  2542   
ตามพระราชบัญญัติเปล่ียนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ .ศ.2542   และได๎ยุบรวมองค๑การบริหารสํวน
ตําบลปัวเข๎ากับเทศบาล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รวมองค๑การบริหารสํวนตําบลกับเทศบาล ลงวันท่ี 9 
กรกฎาคม  2547  ตํอมาได๎เปล่ียนช่ือเทศบาลตําบลบ๎านปรางค๑ เป็น เทศบาลตําบลปัว  ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปล่ียนช่ือเทศบาล ลงวันท่ี  13  ธันวาคม  2548 
    

   เขตการปกครอง  คลอบคลุม 4 ตําบล  13 หมูํบ๎าน    ประกอบด๎วย 
1) ตําบลปัว   หมูํท่ี 1 บ๎านขอน    

หมูํท่ี 2  บ๎านปุาหัด   
หมูํท่ี 3 บ๎านปรางค๑    
หมูํท่ี 4 บ๎านร๎อง  
หมูํท่ี 5 บ๎านปุาลาน 

      หมูํท่ี 6  บ๎านไรํรวงทอง   
หมูํท่ี 7 บ๎านปรางค๑พัฒนา 1  
หมูํท่ี 8  บ๎านปรางค๑พัฒนา 2    

2) ตําบลวรนคร    หมูํท่ี 4 บ๎านแก๎มราษฎร๑พัฒนา   
หมูํท่ี 5 บ๎านแก๎ม    
หมูํท่ี 6  บ๎านสวนดอก 

3) ตําบลสถาน     หมูํท่ี 1 บ๎านนาปุาน 

4) ตําบลไชยวัฒนา   หมูํท่ี 2 บ๎านต๎นแหลง  
 
อาณาเขตติดต่อ 

            ทิศเหนือ        ติดตํอกับ    ตําบลไชยวัฒนา, ตําบลสถาน, ตําบลเชียงคาน (อําเภอเชียงกลาง) 
            ทิศใต๎            ติดตํอกับ    ตําบลศิลาแลง, ตําบลปุากลาง, ตําบลจอมพระ (อําเภอทําวังผา) 
            ทิศตะวันออก  ติดตํอกับ    ตําบลวรนคร 

ทิศตะวันตก    ติดตํอกับ    ตําบลแงง, ตําบลเจดีย๑ชัย 
 

 
 
 
 

ส่วนที่ 1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 



 
แผนที่เทศบาลต าบลปัว 

 
 

 

 
 

 
(1.2) ลักษณะภูมิประเทศ 
เทศบาลตําบลปัว ต้ังอยูํในเขตอําเภอปัว จังหวัดนําน ซึ่งอยูํทางทิศเหนือของจังหวัดนําน เดินทาง

ประมาณ 60  กิโลเมตร มีพื้นท่ีประมาณ 20.50 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12,812.50 ไรํ  เป็นท่ีราบ
สลับเนินเขา ระดับความสูง 200 – 500 เมตร จากระดับน้ําทะเล  สภาพภูมิประเทศสํวนใหญํเป็นภูเขา ซึ่ง
บริเวณชายแดนด๎านเหนือและตะวันออก ซึ่งเป็นรอยตํอกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  เป็น
ต๎นกําเนิดของแมํน้ําสายสําคัญด๎วย นั้นคือ แมํน้ํานําน ซึ่งมีสัดสํวนปริมาณถึง 45 % ของแมํน้ําเจ๎าพระยา 
ซึ่งมีต๎นกําเนิดทางตอนเหนือของอําเภอปัว  

(1.3) ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะภูมิอากาศ แบํงเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร๎อน – ฤดูฝน และฤดูหนาว อุณหภูมิท้ังปี 20 0C หรือ 

28 0C ในเดือนธันวาคม-มกราคม มีอุณภูมิเฉล่ีย 10 0C ขึ้นไป ฤดูร๎อนมีอากาศร๎อนจัดในเดือนมีนาคม – 
เมษายน มีอุณหภูมิเฉล่ีย 37 – 41.7 0C  มีปริมาณน้ําฝนเฉล่ีย 1,090 มิลลิเมตร ตํอปี 

 
 



(1.4) ลักษณะของดิน 
ท่ีดิน  มีพื้นท่ีประมาณ   12,812.50 ไรํ  โดยเป็นพื้นท่ีการเกษตรมีประมาณ  6,416 ไรํ  แยกเป็น 

พื้นท่ีทํานา  ประมาณ 3,531 ไรํ พื้นท่ีทําสวน 2,885 ไรํ  นอกนั้นเป็นพืน้ท่ีท่ีพักอาศัยพาณิชยกรรม  
อุตสาหกรรม  สถานท่ีราชการ และอื่นๆ ซึ่งยังมีพืน้ท่ีสํวนหนึ่งท่ีไมํมีเอกสารสิทธิ์  

 

(1.5) ลักษณะของแหล่งน้ า 
1. ลําน้ําปัว  ไหลผําน บ๎านนาปุาน  หมูํ 1 ต.สถาน   

 บ๎านต๎นแหลง  หมูํ 2 ต.ไชยวัฒนา    
 บ๎านร๎อง  หมูํ  4 ต.ปัว 
 บ๎านปุาลาน  หมูํ  5  ต.ปัว 

2. ลําน้ําขว๎าง   ไหลผําน  บ๎านแก๎มราษฏร๑พัฒนา   หมูํ 4 ต.วรนคร  
 บ๎านปรางค๑พัฒนา 1 หมูํ  7 ต.ปัว  
 บ๎านร๎อง  หมูํ  4 ต.ปัว 
 บ๎านต๎นแหลง  หมูํ 2 ต.ไชยวัฒนา 

3. อํางห๎วยปุาช๎า  ต้ังอยูํบ๎านขอน  หมูํ 1  ต.ปัว 
4. อํางห๎วยปลากั้ง  ต้ังอยูํบ๎านขอน  หมูํ 1  ต.ปัว 
5. อํางห๎วยยาง   ต้ังอยูํบ๎านขอน    หมูํ 1  ต.ปัว 
6. อํางห๎วยปุาตอง  ต้ังอยูํบ๎านปุาหัด  หมูํ 2  ต.ปัว 
7. อํางเก็บน้ําบ๎านร๎อง  ต้ังอยูํบ๎านร๎อง  หมูํ 4  ต.ปัว 

   8. อํางเก็บน้ําห๎วยหยํา   ต้ังอยูํบ๎านปุาลาน  หมูํ 5  ต.ปัว 
   9. อํางเก็บน้ําห๎วยโอ๎ม  ต้ังอยูํบ๎านไรํรวงทอง   หมูํ 6  ต.ปัว 
   10. ฝายปรางค๑  ต้ังอยูํบ๎านแก๎มราษฎร๑พัฒนา  หมูํ 4  ต.วรนคร 
   11. อํางเก็บน้ํา รศ.200 ปี    ต้ังอยูํบ๎านแก๎ม  หมูํ 5  ต.วรนคร 
 

(1.6) ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
 เทศบาลตําบลปัวต้ังอยูํในชุมชนเมือง มีปุาชุมชนจํานวน 4 แหํง ได๎แกํ ปุาชุมชนบ๎านปุา

หัด ปุาชุมชนบ๎านปุาลาน ปุาชุมชนบ๎านขอน  ปุาชุมชนบ๎านไรํรวงทอง  
  2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
     (1) ผ๎ูบริหารท๎องถิ่น  -  นายกเทศมนตรี  1 คน 

     -  รองนายกเทศมาตรี  2  คน 
     -  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 1  คน 
     -  เลขานุการนายกเทศมนตรี 1  คน 
  (2) สมาชิกสภาท๎องถิ่น จํานวน  12  คน 
  (3) ผ๎ูมีสิทธิเลือกตั้ง ประมาณ  8,859  คน 
  (4) หนํวยเลือกตั้งและท่ีเลือกตั้ง จํานวน  13  หนํวย 

 
 
 



3. ประชากร   
   (3.1) ข้อมูลเก่ียวกับจ านวนประชากร 
    สถิติการเพิ่ม - ลดของประชากรในเขตเทศบาล     เปรียบเทียบ  5  ปี 
 
 
   
 
 
 

(3.2) ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 

แรกเกิด–1 ปี 28 34 62 
1–2 ปี 77 88 165 
3-5 ปี 137 130 267 
6-14 ปี 453 465 909 
15-25 ปี 776 804 1,580 
26-34 ปี 638 668 1,306 
35-60 ปี 2,160 2,339 4,499 

60 ปีขึ้นไป 906 964 1,870 

รวม 5,175 5,483 10,658 
 

   4.  สภาพทางสังคม  
    (4.1)   การศึกษา 

  1) โรงเรียนท่ีต้ังอยูํในเขตเทศบาล     จํานวน   8   แหํง     ประกอบด๎วย 

ท่ี ชื่อโรงเรียน เปิดสอนระดับ 

1 บ๎านขอน อนุบาล-ประถมศึกษาปีท่ี 6 
2 บ๎านปุาหัด อนุบาล-ประถมศึกษาปีท่ี 6 
3 บ๎านปรางค๑ อนุบาล-มัธยมศึกษาปีท่ี  3 
4 บ๎านร๎อง อนุบาล-ประถมศึกษาปีท่ี 6 
5 บ๎านปุาลาน อนุบาล-ประถมศึกษาปีท่ี 6 
6 วรนคร อนุบาล-ประถมศึกษาปีท่ี 6 
7 ปัว มัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 
8 พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดปรางค๑ มัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 

      

 

รายการ ปี  2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ประชากรชาย 5,215 5,292 5,281 5,222 5,175 
ประชากรหญิง 5,528 5,603 5,604 5,506 5,483 
รวมประชากร 10,743 10,892 10,885 10,728 10,658 
จํานวนหลังคาเรือน 4,031 4,294 4,282 4,516 4,549 



     2)  วิทยาลัยการอาชีพปัว เปิดสอนระดับช้ัน ปวช.-ปวส. 
3)  ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอปัว   
     (ระดับประถม-มัธยม) 

   4)  ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปัว (อนุบาล  2-5 ขวบ)   
     5)  โรงเรียนอนุบาล (ภาคเอกชน ) จํานวน  1  แหํง 
      1.ร.ร.อนุบาลปัวอินเตอร๑คิดต๑ 

(4.2) สาธารณสุข 
    1)  โรงพยาบาล     จํานวน    1   แหํง    

2)  ร๎านขายยาแผนปัจจุบัน           จํานวน    7   แหํง 
    3)  ศูนย๑บริการสาธารณสุข           จํานวน    6   แหํง   

4)  ร๎านขายยาแผนโบราณ            จํานวน    1   แหํง 
   5)  คลีนิคเอกชน                        จํานวน    5   แหํง     
.   6)  โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบล   จํานวน    1   แหํง 

(4.3) อาชญากรรม 
 เทศบาลไมํมีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แตํมีเหตุการณ๑ลักขโมยทรัพยสินประชาชน 

และการทําลายทรัพย๑สินของราชการ ซึ่งทางเทศบาลได๎ดําเนินการปูองกันการเกิดเหตุดังกลําว 
โดยการติดกล๎องวงจรปิด CCTV ในจุดตํางๆ ของชุมชน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน 
การติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบทางรํวมทางแยก การต้ังจุดตรวจ จุดบริการในชํวงเทศกาลท่ีมี
วันหยุดหลายวันเพื่ออํานวยความสะดวกให๎กับประชาชน แตํปัญหาท่ีเกิดขึ้นประจําคือ การ
ทะเลาะวิวาทของกลํุมวัยรุํน โดยเฉพาะในสถานท่ีท่ีจัดงานดนตรี งานมหาสพ เป็นปัญหาท่ีชุมชน
ได๎รับผลกระทบ การแก๎ไขปัญหา คือการแจ๎งเตือนให๎ผ๎ูปกครองดูแลบุตรหลานของตน การ
ประชาสัมพันธ๑ให๎ทราบถึงผลกระทบ ผลเสียหาย และโทษท่ีได๎รับ ปัญหาดังกลําวได๎รับความ
รํวมมือจากผ๎ูนําชุมชน ตํารวจ อปพร. ในการออกกฎ ระเบียบ บังคับใช๎แตํละชุมชน 

(4.4) ยาเสพติด 
 ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาบ จากการท่ีสถานีตํารวจภูธรปัวได๎แจ๎งให๎กับ

เทศบาลทราบนั้นพบวํา ในเขตเทศบาลมีผ๎ูท่ีติดยาเสพติด แตํเมื่อเทียบกับพื้นท่ีอื่นถือวําน๎อย และ
ยังไมํพบผ๎ูค๎าเหตุผลก็เนื่องมากจากวําได๎รับความรํวมมือกับทางผ๎ูนําชุมชน ประชาชน หนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎อง ชํวยสอดสํงดูแลอยูํเป็นประจํา การแก๎ไขปัญหาของทางเทศบาลสามารถทําได๎เฉพาะ
อํานาจหน๎าท่ีเทํานั้น เชํน การรณรงค๑ การประชาสัมพันธ๑ การแจ๎งเบาะแส การฝึกอบรมให๎ความรู๎ 
เป็นต๎น 

(4.5) การสังคมสงเคราะห์ 
    เทศบาลได๎ดําเนินการด๎านสังคมสังเคราะห๑  จํานวน  2,199  คน 
    1. ดําเนินการจํายเบี้ยยังชีพให๎กับผ๎ูสูงอายุ ผ๎ูพิการ และผ๎ูปุวยเอดส๑   
     -ผ๎ูสูงอายุ  อายุ 60-69 ปี  รับ 600 บ. จํานวน 1,030  คน  

    อายุ 70-79 ปี  รับ 700 บ. จํานวน 519 คน  
    อายุ 80-89 ปี  รับ 800 บ.  จํานวน 250  คน  
    อายุ 90 ขึ้นไป  รับ1,000 บ. จํานวน 16 คน 



-คนพิการ 369 คนๆละ 800บ. 
-ผ๎ูปุวยเอดส๑15 คน ๆ 500 บ. 
รวมจํานวนเงินท้ังหมด  18,000,000 บาท 

2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนนุเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด 
3. ประสานการทําบัตรผ๎ูพิการ 
4. ต้ังโครงการชํวยเหลือผ๎ูยากจน ยากไร๎ รายได๎น๎อย และผ๎ูด๎อยโอกาสไร๎ท่ีพึ่ง 
5. ต้ังโครงการบ๎านเทิดไท๎ เพื่อชํวยเหลือผ๎ูยากจน  

   (4.6)  องค์กรที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาชุมชน    
   1.เทศบาลตําบลปัว   เรื่อง  การพัฒนาและการจัดบริการ 
               สาธารณะด๎านตํางๆ 
   2.สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอปัว    เรื่อง   การพัฒนาด๎านอาชีพ  
   3.สํานักงานเกษตรอําเภอปัว  เรื่อง   การพัฒนาด๎านการเกษตร 
   4.ศูนย๑การศึกษานอกระบบฯ  เรื่อง   อาชีพและการศึกษา 
   5.โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพประจําตําบลปัว เรื่อง  สุขภาพอนามัย 
   6.สํานักงานปศุสัตว๑ ประจําอําเภอปัว เรื่อง การพัฒนาด๎านการเล้ียงสัตว๑ 
   7.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว เรื่อง สุขภาพอนามัย 
   8.สถานีตํารวจภูธร อําเภอปัว  เรื่อง ดูแลรักษาความสงบเรียบร๎อย 

5.  ข้อมูลทั่วไปด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
            (5.1)  การคมนาคม    

   การคมนาคม ติดตํอระหวํางหมูํบ๎าน ตําบล  อําเภอ และจังหวัด ได๎มีการกํอสร๎าง   
   ซํอมแซม และปรับปรุงถนนให๎ได๎มาตรฐาน มีความสะดวก และปลอดภัย  ซึ่งประกอบด๎วย 
     1) ทางหลวงแผํนดินสายนําน  -  ทํุงช๎าง  (หมายเลข  1080) 
     2) ทางหลวงแผํนดินสายปัว   -  น้ํายาว  (หมายเลข  1081) 
     3) ทางหลวงแผํนดินสายปัว   -  บํอเกลือ (หมายเลข  1256) 
     4) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูํบ๎าน  
    (5.2) การไฟฟ้า มีสํานักงานการไฟฟูาสํวนภูมิภาคอําเภอปัว   จํานวน  1  แหํง 
        (5.3) การประปา  มีการประปาสํวนภูมิภาค หนํวยบริการสาขาปัว  จํานวน  1 แหํง  

   (5.4) โทรศัพท์  มีบริษัท ทศท คอร๑ปอเรช่ัน จํากัด(มหาชน) สาขาปัว  จํานวน  1  แหํง 
   (5.5) ไปรษณีย์   สํานักงานไปรษณีย๑โทรเลขปัว  จํานวน   1   แหํง 

(5.6) หอกระจายข่าว   หอกระจายขําวประจําหมูํบ๎าน  จํานวน  13  แหํง 
6.  ข้อมูลทั่วไปด้านเศรษฐกิจ 

(6.1)  การเกษตรกรรม 
พื้นท่ีทําการเกษตรมีประมาณ  6,416 ไรํ  แยกเป็นพื้นท่ีทํานา  ประมาณ  3,531 ไรํ   

พื้นท่ีทําสวน 2,885 ไรํ   ซึ่งพืชผลท่ีสําคัญ  ได๎แกํ พืชผัก  ไม๎ผล  ไผํรวก  สักทอง  ข๎าวไรํ  ข๎าวโพด    
ถั่วลิสง  ยาสูบเวอร๑จิเนียร๑ 

 (6.2)  การประมง  
 (ในเขตเทศบาลไมํมีการทําการประมง) 



(6.3)  การปศุสตัว์ 
การปศุสัตว๑ สํวนใหญํเป็นเกษตรกรรายยํอย ท่ีใช๎ทุนน๎อย  และสัตว๑ที่นิยมเล้ียง ได๎แกํ โค  

กระบือ สุกร ไกํ และการเล้ียงไมํได๎จํากัดพื้นท่ีเป็นกิจลักษณะ เป็นการเล้ียงตามพื้นท่ีวํางเปลํา หรือพื้นท่ี
หลังฤดูเกี่ยวกับ เพื่อเป็นการเสริมรายได๎ของเกษตรกร และใช๎บริโภคในครัวเรือน 

(6.4)  การบริการ 
1. สถานประกอบการด๎านพาณิชยกรรม 

     1) สถานีบริการน้ํามัน   จํานวน    4   แหํง     
2) สหกรณ๑การเกษตรปัว   จํานวน    1   แหํง 
3) ซุปเปอร๑มาเก็ต/ห๎างสรรพสินค๎า  จํานวน    9   แหํง  
4) ร๎านคาราโอแกะ      จํานวน    9   แหํง 

     5) ตลาดสด                  จํานวน    5   แหํง   
6) ร๎านอาหาร    จํานวน   25  แหํง 
7) ร๎านตัดผม    จํานวน   42  แหํง  
8) จําหนํายของชํา     จํานวน   53  แหํง 
9) โรงบํมยาสูบ    จํานวน    1  แหํง 

2. สถานประกอบการด๎านบริการ 
       1) โรงแรม    จํานวน   11  แหํง    

2) ธนาคาร     จํานวน     6 แหํง 
   3) ห๎องพัก/ห๎องเชํา   จํานวน   45  แหํง 

                 4) กิจการท่ีเป็นอันตรายตํอสุขภาพ  จํานวน 175  แหํง 
          (จําหนํายแก๏ส   ร๎านซํอมรถ  ร๎านเช่ือมเหล็ก) ฯลฯ       

3. สถานประกอบการเทศพาณิชย๑   
           1) โรงแปรรูปเนื้อสัตว๑ จํานวน   1   แหํง 

(6.5) การท่องเที่ยว    
แหลํงทํองเท่ียวในเขตเทศบาลถือเป็นสํวนหนึ่งในการดึงดูดนักทํองเท่ียวให๎เข๎ามา 

ทํองเท่ียวในเมืองปัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีความหลากหลายและคงความสวยงามตามแบบฉบับของศิลปะ
ล๎านนาอยูํหลายแหํง อาทิ 
  1. อนุสาวรีย๑ พญาผานอง ต้ังอยูํ บ๎านแก๎ม หมูํ 5 ต.วรนคร 
  2. วัดเป็นวัดราชสีมา  ต้ังอยูํ บ๎านขอน หมูํ 1 ต.ปัว 

3. บ๎านมะเกําและพิพิธภัณฑ๑สะสมของเกํา ต้ังอยูํในวัดปุาหัด บ๎านปุาหัด หมูํ 2 ต.ปัว    
4. ห๎วยทรายขาว เพื่อการทํองเท่ียวทางธรรมชาติ  ต้ังอยูํ บ๎านปุาหัด หมูํ 2 ต.ปัว    
5.  พระธาตุบุญนาค  บ๎านปรางค๑  หมูํ 3  ต.ปัว 
6.  ต๎นไม๎มหัศจรรย๑  บ๎านปรางค๑  หมูํ 3  ต.ปัว 
7. พระธาตุลอมบัวหนาม บ๎านร๎อง  หมูํ  4  ตําบลปัว 
8. พระเจ๎าทันใจองค๑ใหญํท่ีสุดในอําเภอปัว บ๎านปุาลาน  หมูํ  5  ตําบลปัว 
9. ต๎นสลีเมือง   บ๎านนาปุาน  หมูํ  1  ตําบลสถาน  

   10. วิหารวัดต๎นแหลง  บ๎านต๎นแหลง  หมูํ  2  ตําบลไชยวัฒนา  



11.วัดพระธาตุเบ็งสกัด  บ๎านแก๎ม  หมูํ 5  ตําบลวรนคร  
12. วัดสวนดอก ต้ังอยูํ บ๎านสวนดอก  หมูํท่ี  6 ตําบลวรนคร   
(6.6)  การอุตสาหกรรม 

1) โรงงานอุตสาหกรรมทําเครื่องเงิน    จํานวน  1  แหํง   
2) อุตสาหกรรมครัวเรือน      อาทิ   ทอผ๎า   ผลิตน้ําด่ืม/น้ําแข็ง 

(6.7)  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย 
    1) สํานักงานการไฟฟูาสํวนภูมิภาคอําเภอปัว 
    2) สํานักงานการประปาสํวนภูมิภาคอําเภอทําวังผา (หนํวยบริการอําเภอปัว) 

3) บริษัท ทศท คอร๑ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  สาขาปัว 
   (6.8)  ธนาคาร  
    1) ธนาคารออมสิน 2) ธนาคารกสิกรไทย 
    3) ธนาคารกรุงเทพ 4) ธนาคารกรุงไทย 
    5) ธนาคารไทยพาณิชย๑ 6) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ๑การเกษตร 

(6.9)  หน่วยงานบริการของราชการ ประกอบด้วย 
1) ท่ีวําการอําเภอปัว 
2) สถานีตํารวจภูธรปัว 
3) สํานักงานพัฒนาท่ีดินจังหวัดนําน สาขาปัว 
4) ศูนย๑บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอปัว 
5) สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอปัว 
6) สํานักงานเกษตรอําเภอปัว 
7) สํานักงานปศุสัตว๑อําเภอปัว 
8) ศาลจังหวัดนําน สาขาปัว 
9) สํานักงานสรรพมิตรจังหวัดนําน สาขาปัว 
10) สํานักงานสรรพกรอําเภอปัว 

    11) สหกรณ๑การเกษตรอําเภอปัว 
    12) สํานักงานประมงอําเภอปัว 
    13) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปัว 
    14) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานําน เขต 2 
    15) สํานักงานอัยการจังหวัดนําน สาขาปัว 
    16) สํานักงานขนสํงจังหวัดนําน สาขาปัว 
    17) หนํวยเฉพาะกิจทหารพรานท่ี 32 
    18) สํานักงานเทศบาลตําบลปัว 
    19) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 

 20) โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบลปัว 
(6.10)  สมาคม/มูลนิธิ/สโมสร 

    1) มูลนิธิหลวงภูคา 2) มูลนิธิฐานมั่นคง 3) สโมสรโรตารี่ปัว 
          



          (6.11)  ตลาด  
    1) ตลาดสดเทศบาล1 (กาดเมืองปัว)  2) ตลาดสดเทศบาล2 (ลําง) 
    3) ตลาดนัดโค-กระบือ   4) ตลาดนัดคลองถม  2   แหํง 
    5) ตลาดในชุมชน บ๎านร๎อง 

(6.12)  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ (ข้อมูล จปฐ ปี 2559) 
1. จ านวนประชากรจ าแนกตามประเภทอาชีพ  
เกษตรกรรม  

-  ทํานา                 1,315 ครัวเรือน 
-  ทําไรํ        11 ครัวเรือน 

     - ทําสวน       38 ครัวเรือน 
     -  ปศุสัตว๑         7 ครัวเรือน 
    รับราชการ เจ๎าหน๎าท่ีของรัฐ    624 ครัวเรือน 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ       50  ครัวเรือน 
พนักงานบริษัท        17 ครัวเรือน 
รับจ๎างท่ัวไป    1,925 ครัวเรือน 
ค๎าขาย       903 ครัวเรือน 
ธุรกิจสํวนตัว      198 ครัวเรือน 
อาชีพอื่น (นอกเหนือท่ีกลําวแล๎ว)    449 ครัวเรือน 
กําลังศึกษา    1,452 ครัวเรือน 
ไมํมีอาชีพ      731 ครัวเรือน  

(6.13)  รายได้เฉลี่ยของประชากร   

ล าดับ ชุมชน หมู่ ต าบล 
รายได้บุคล

เฉลี่ย 
รายได้ครัวเรือน

เฉลี่ย 
1 บ๎านขอน 1 ปัว 63,639 207,472 
2 บ๎านปุาหัด 2 ปัว 94,505 274,644 
3 บ๎านปรางค๑ 3 ปัว 123,083 306,674 
4 บ๎านร๎อง 4 ปัว 92,251 245,184 
5 บ๎านปุาลาน 5 ปัว 45,965 248,047 
6 บ๎านไรํรวงทอง 6 ปัว 54,779 135,048 
7 บ๎านปรางค๑พัฒนา 1 7 ปัว 121,409 316,228 
8 บ๎านปรางค๑พัฒนา 2 8 ปัว 88,355 226,409 
9 บ๎านนาปุาน 1 สถาน 74,895 211,370 
10 บ๎านต๎นแหลง 2 ไชยวัฒนา 58,057 211,472 
11 บ๎านแก๎มราษฏร๑พัฒนา 4 วรนคร 71,031 223,857 
12 บ๎านแก๎ม 5 วรนคร 111,653 358,061 
13 บ๎านสวนดอก 6 วรนคร 138,591 390,750 

รายได้และรายจ่ายเฉลี่ยรวม 85,661 248,047 



 

 (6.14)  รายจ่ายเฉลี่ยของประชากร   

ล าดับ ชุมชน หมู่ ต าบล 
รายจ่าย

บุคคลเฉลี่ย 
รายจ่ายครัวเรือน

เฉลี่ย 
1 บ๎านขอน 1 ปัว 37,172 121,186 

2 บ๎านปุาหัด 2 ปัว 65,855 191,383 
3 บ๎านปรางค๑ 3 ปัว 73,798 183,874 
4 บ๎านร๎อง 4 ปัว 41,925 111,429 
5 บ๎านปุาลาน 5 ปัว 31,460 92,344 
6 บ๎านไรํรวงทอง 6 ปัว 36,448 111,710 
7 บ๎านปรางค๑พัฒนา 1 7 ปัว 73,831 192,303 
8 บ๎านปรางค๑พัฒนา 2 8 ปัว 42,900 109,931 
9 บ๎านนาปุาน 1 สถาน 44,084 124,414 
10 บ๎านต๎นแหลง 2 ไชยวัฒนา 30,841 112,337 
11 บ๎านแก๎มราษฏร๑พัฒนา 4 วรนคร 51,574 162,536 
12 บ๎านแก๎ม 5 วรนคร 61,100 195,940 
13 บ๎านสวนดอก 6 วรนคร 63,165 178,091 

รายได้และรายจ่ายเฉลี่ยรวม 49,029 141,972 

หมายเหตุ  : ประชากรท่ีจัดเก็บ 7,607 คน/ 2,627  ครัวเรือน ข๎อมูลความจําเป็นพื้นฐาน ปี 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านเกษตรและแหล่งน้ า) 
1. ข้อมูลด้านการเกษตรและแหล่งน้ า  บ้านขอน หมู่ 1 ต.ปัว 

 
 

2. ข้อมูลด้านการเกษตรและแหล่งน้ า  บ้านป่าหัด หมู่ 2  ต.ปัว 

 
 
 
 



 
3. ข้อมูลด้านการเกษตรและแหล่งน้ า  บ้านปรางค์ หมู่ 3  ต.ปัว 

 
 

4. ข้อมูลด้านการเกษตรและแหล่งน้ า  บ้านร้อง หมู่ 4  ต.ปัว 

 
 
 
 
 



5. ข้อมูลด้านการเกษตรและแหล่งน้ า  บ้านป่าลาน หมู่ 5  ต.ปัว 

 
 

6. ข้อมูลด้านการเกษตรและแหล่งน้ า  บ้านไร่รวงทอง หมู่ 6  ต.ปัว 

 
 
 
 
 
 



 
7. ข้อมูลด้านการเกษตรและแหล่งน้ า  บ้านปรางค์พัฒนา 1 หมู่ 7  ต.ปัว 

 
 

8. ข้อมูลด้านการเกษตรและแหล่งน้ า  บ้านปรางค์พัฒนา 2 หมู่ 8  ต.ปัว 

 
 

 
 
 



 
9. ข้อมูลด้านการเกษตรและแหล่งน้ า  บ้านนาปา่น หมู่ 1  ต.สถาน  

 
 

10. ข้อมูลด้านการเกษตรและแหล่งน้ า  บ้านต้นแหลง หมู่ 2  ต.ไชยวัฒนา 

 
 
 
 
 



 
11. ข้อมูลด้านการเกษตรและแหล่งน้ า  บ้านแก้มราษฏร์พัฒนา หมู่ 4  ต.วรนคร 

 
 

12. ข้อมูลด้านการเกษตรและแหล่งน้ า  บ้านแก้ม หมู่ 5  ต.วรนคร 

 
 
 
 



 
13. ข้อมูลด้านการเกษตรและแหล่งน้ า  บ้านสวนดอก หมู่ 6  ต.วรนคร 

    

หมายเหตุ  ข๎อมูลเพื่อจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท๎องถิ่น (ด๎านการเกษตรและแหลํงน้ํา)   
    ได๎มาจากกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น ประจําปี 2559 

 

   8.  ข้อมูลทั่วไปด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
(8.1)  การนับถือศาสนา 
  ศาสนา มีผ๎ูนับถือศาสนาพุทธ ร๎อยละ 99 % ของจํานวนประชากรในเขต

เทศบาล  มีวัด  จํานวน  10  แหํง   ประกอบด๎วย วัดราชสีมา วัดปุาหัด วัดปรางค๑  วัดร๎อง วัดปุา
ลาน วัดไรํรวงทอง  วัดพระธาตุเบ็งสกัด  วัดสวนดอก  วัดนาปุาน  วัดต๎นแหลง 

 (8.2)  ประเพณีและงานประจ าป ี
1. งานวันสงกรานต๑  จัดขึ้นในเดือนเมษายน ของทุกปี 
2. งานแหํเทียน จัดขึ้นในเดือนกรกฏาคม ของทุกปี 
3. งานวันลอยกระทง  จัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี 

    4. งานบวงสรวงพญาผานอง จัดขึ้นในเดือนเมษายน ของทุกปี 
5. งานไทล้ือ (บ๎านขอน, บ๎านนาปุาน)  จัดขึ้นในเดือนเมษายน ของทุกปี 
6. งานส่ีเป็งไห๎วสาพระธาตุเบ็งสกัด  จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ๑ ของทุกป ี
7. งานผํอดอกชมพูภูคาบาน จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ๑  ของทุกปี 

 8. เทศการโลกของกวําง  จัดขึ้นในเดือนตุลาคม  ของทุกปี 
 



(8.3)  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน 
 ภาษาถิ่นพายัพ (คําเมือง)  ได๎แกํ ภาษาถิ่นที่ใช๎ส่ือสารอยูํในบางจังหวัดของภาคเหนือ 

ตอนบน หรือภาษาในอาณาจักรล๎านนาเดิม  มักจะพูดกันมากในจังหวัดเชียงใหมํ แมํฮํองสอน เชียงราย พะเยา 
ลําปาง นําน ลําพูน ตาก แพรํ    

 
 

(8.4)  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
 "เครื่องเงิน"  ถือเป็นธุรกิจท่ีโดดเดํนอยูํในจังหวัดนํานมาช๎านาน  เป็นธุรกิจท่ี 

สามารถหลํอเล้ียงชีวิตให๎หลายๆ  ครอบครัวเกิดสภาพความเป็นอยูํที่เรียกได๎วํา   "  มั่นคง "  
คุณสมชายและคุณพิมพร  รุํงรชตะวานิช หนึ่งในผ๎ูประกอบการเครื่องเงิน ท่ีเดินหน๎าทําธุรกิจนี้มา
นานเกือบ 30 ปี  ได๎กํอตั้ง  บริษัท ดอยซิลเวอร๑แฟคตอรี่  จํากัด  เลขท่ี 205 หมูํ 1  ตําบลสถาน 
อําเภอปัว จังหวัดนําน โทรศัพท๑ (054) 791-650 และ (081) 568-2434 

    

ตัวอย่างค าในภาษาถิ่นเทศบาลต าบลปัว 

ค า ความหมาย ค า ความหมาย 

ก๋ิน กิน กาด ตลาด 
กาดม่ัว ตลาดเช๎า กาดแลง ตลาดเย็น 
กะเลิบ กระเป๋า เกือก รองเท๎า 
เก้ียด เครียด ขนาด มาก 
ขี้จุ๊ โกหก ขี้ลัก ขี้ขโมย 
เข บังคับ ขัว สะพาน 
คุ้ม วัง เคียด โกรธ 
ง่าว โง ํ จ๊ัดนัก มาก 

จ้อง, กางจอ้ง รํม, กางรํม เชียง เมือง 
ตุง ธง ตุ๏เจ๎า พระ 
เต้า เทํา เต่ียว, ผ๎าเต่ียว กางเกง 

บะเขือส้ม มะเขือเทศ บะกล๎วยแต๎ด มะละกอ 
ป้อ พํอ ปิ๊ก กลับ 
ไผ ใคร ผ๎าหัว ผ๎าขาวม๎า 

ม่วน สนุก เมื่อย เป็นไข๎, ไมํสบาย 
เยียะ ทํา ละอํอน เด็ก 
ล า อรํอย ส่ึงตึง ซื่อบื้อ 
หัน เห็น หื้อ ให๎ 
อุ๊ย คนแกํ แอํว เท่ียว 
ฮัก รัก ฮู๎ รู๎ 

 



   9.  ข้อมูลทั่วไปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(9.1) แหลํงน้ํา  

- ลําน้ํา     2  แหํง  ประกอบด๎วย    ลําน้ําขว๎าง และลําน้ําปัว 
- ลําห๎วย   7  แหํง  ประกอบด๎วย    ห๎วยปุาช๎า,  ห๎วยปลากั้ง,  ห๎วยยาง    

ห๎วยปุาตอง,  ห๎วยหยํา,   ห๎วยโอ๎ม   
-อํางเก็บน้ํา   แหํง  ประกอบด๎วย  อํางห๎วยปุาช๎า, อํางห๎วยปลากั้ง, อํางห๎วยยาง    

อํางห๎วยปุาตอง,  อํางเก็บน้ําห๎วยสลีเมือง, 
อํางเก็บน้ําห๎วยหยํา,   อํางเก็บน้ําห๎วยโอ๎ม,   
อํางเก็บน้ํา รศ. 200 ปี     

 (9.2) ปุาชุมชน    จํานวน  4  แหํง 
 1. ปุาชุมชนบ๎านปุาหัด 
 2. ปุาชุมชนบ๎านปุาลาน 
 3. ปุาชุมชนบ๎านไรํรวงทอง 
 4. ปุาชุมชนบ๎านขอน 

(9.3) คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ  

 
 

 
 

 
 
 
10.  ปริมาณขยะมูลฝอย  
 - ปริมาณขยะท่ีเก็บขนและนําไปกําจัด      ประมาณ      8   ตัน / วัน  

- รถยนต๑ท่ีใช๎ในการบรรทุกขยะ       จํานวน        5   คัน   
   - พนักงานเก็บขนขยะ                          จํานวน       15  คน 

11. กีฬานันทนาการ/พักผ่อน 
1) สนามกีฬาเอนกประสงค๑        จํานวน      2   แหํง         

     2) สนามตะกร๎อ                จํานวน      2   แหํง 
3) ลานกีฬา/สนามเปตอง            จํานวน    15   แหํง      
4) ห๎องสมุดประชาชน         จํานวน      1   แหํง                    
5) สนามเทนนิส                        จํานวน      1   แหํง          
6) สวนสาธารณะ              จํานวน      1   แหํง   

 

 

รายการ ความส าคัญต่อชีวิตชุมชน 

1.ดิน ท่ีอยูํอาศัย,ทําการเกษตร,เล้ียงสัตว๑ 
2.แหลํงน้ํา อุปโภค-บริโภค, การเกษตร,ประมง 
3.ปุาชุมชน ใช๎สอย,แหลํงอาหาร 
4.สัตว๑ปุา รักษาความสมดุลของระบบนิเวศน๑,อาหาร 
5.พืชพรรณ/สมุนไพร ความรํมรื่น, ยารักษาโรค 



12. ศักยภาพของเทศบาล 
(12.1)  การแบ่งส่วนราชการ       มี 1 สํานัก   5 กอง   ประกอบด๎วย 

   (1) สํานักปลัดเทศบาล   (2) กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล๎อม      
   (3) กองการศึกษา            (4) กองวิชาการและแผนงาน 

(5) กองคลัง    (6) กองชําง 
 
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมัน่คง 

รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 

เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ส านกัปลดัเทศบาล กองวิชาการและแผนงาน กองคลงั กองช่าง 

นายกเทศมนตรี 

กองสาธารณสุขฯ 

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 

ฝ่ายปกครอง 

งานธุรการ 

งานการเจา้หนา้ท่ี 

งานทะเบียนราษฎร 

งานป้องกนัและ 

บรรเทาสาธารณ

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

งานธุรการ 

งานประชาสมัพนัธ ์

งานวิเคราะห์

นโยบายและแผน 
งานจดัท างบประมาณ 

งานนิติการ 

ฝ่ายบริหารงานคลงั 

ฝ่ายพฒันารายได ้

งานธุรการ 
งานพสัดุและ 

ทรัพยสิ์น 

งานผลประโยชน์ 

งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น 

งานการเงิน

และบญัชี 

ฝ่ายแบบแผน กอ่สร้างฯ 

งานธุรการ 

งานวิศวกรรม 

งานสถานท่ี

และไฟฟ้า 

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 

งานธุรการ 

งานสุขาภิบาลและ 

อนามยัส่ิงแวดลอ้ม 

งานบริการสาธารณสุข 

งานรักษาความ

สะอาด 

งานสตัวแพทย ์

กองการศึกษา 

งานธุรการ 

งานพฒันาการศึกษา 
งานสาธารณูปโภค 

งานสงัคมสงเคราะห์ 

งานพฒันาชุมชน 

รองปลดัเทศบาล 

ปลดัเทศบาล 



 

(12.2)  อัตราก าลังบุคลากร จํานวน  106  คน แยกเปน็ 
   (1) พนักงานเทศบาลสามัญ     จํานวน   45  คน   
    (2) ลูกจ๎างประจํา    จํานวน   12  คน    
            (3) พนักงานจ๎างตามภารกิจ   จํานวน   3    คน       

(4) พนักงานจ๎างท่ัวไป          จํานวน   38  คน 
   (5) พนักงานครูเทศบาล        จํานวน   7    คน    

(12.3) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   1) รถยนต๑ดับเพลิง    จํานวน     2   คัน   

2) พนักงานดับเพลิง     จํานวน   11   คน 
               3) รถบรรทุกน้ํา     จํานวน     3   คัน   

4) อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน  จํานวน  266   คน 
   5) รถกระเช๎า      จํานวน     1   คัน   

6) รถยนต๑ตรวจการณ๑สาธารณภัย       จํานวน     1   คัน 
   7) รถยนต๑กู๎ภัย      จํานวน     1   คัน  

8) รถจักรยานยนต๑ตรวจการณ๑สาธารณภัย  จํานวน     1   คัน 
   9) รถกู๎ชีพกู๎ภัย    จํานวน     1   คัน    

 
  (12.4) การคลังของเทศบาล สถิติแสดงฐานะทางการคลังเปรียบเทียบย๎อนหลัง 3 ปี 
   

รายการ/ปี พ.ศ. พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

รายรับจริง 88,953,458.24 70,686,113.22 88,606,039.60 

รายจํายจริง 85,052,659.93 65,660,990.35 86,380,608.16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

1.สรุปผลการด าเนินงานตามางบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2557-2560 

1. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา ปี 2559  

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ               
ท่ีเสร็จ 

จ านวนโครงการ             
ท่ีอยู่ในระหว่าง

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่
ยังไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ              
ท่ีมีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ                
ท่ีมีการเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ
ท้ังหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1.ด๎านการพัฒนา
โครงสร๎างพ้ืนฐาน 21 87.50 - - 2 8.33 - - 1 4.16 24 100 

2.ด๎านการเกษตร 
เศรษฐกิจและการ
ทํองเท่ียว 

3 100 - - - - - - - - 3 100 

3.ด๎านการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย๑ 

29 100 - - - - - - - - 29 100 

4.ด๎านศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท๎องถ่ิน 

10 100 - - - - - - - - 10 100 

5.ด๎านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 

1 100 - - - - - - - - 1 100 

6.ด๎านการบริหาร
จัดการและการบริการ 4 100 - - - - - - - - 4 100 

รวม 68 95.77 - - 2 2.81 - - 1 1.40 71 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 สรปุผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ2557-2560) 



 

2. การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2559  

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รวม 

จ านวนเงิน 
ร้อย
ละ 

จ านวน
เงิน 

ร้อยละ จ านวนเงิน 
ร้อย
ละ 

จ านวนเงิน 
ร้อย
ละ 

1.ด๎านการพัฒนา
โครงสร๎างพ้ืนฐาน 

34,411,674.79 
 

100 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

34,411,674.79 
 

100 
 

2.ด๎านการเกษตร 
เศรษฐกิจและการ
ทํองเท่ียว 

49,885 
 

100 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

49,885 
 

100 
 

3.ด๎านการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย๑ 

12,234,701.10 
 

100 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

12,234,701.10 
 

100 
 

4.ด๎านศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท๎องถ่ิน 

628,548.82 
 

100 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

628,548.82 
 

100 
 

5.ด๎านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

96,800 
 

100 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

96,800 
 

100 
 

6.ด๎านการบริหารจัดการ
และการบริการ 

25,225,707 
 

99.76 
 

59,910 
 

0.24 
 

- 
- 
 

25,285,617 
 

100 
 

รวม 72,647,316,71 99.91 59,910 0.09 - - 72,707,226.71 100 

 
  
การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงปริมาณ  (ปี พ.ศ. 2559-2561) 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จํานวนโครงการท่ี                   
ปรากฏอยูํในแผน 

จํานวนโครงการ                        
ท่ีได๎ปฏิบัติ 

1.ด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพืน้ฐาน 91 21 
2.ด๎านการเกษตร เศรษฐกิจและการทํองเท่ียว 37 3 
3.ด๎านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑ 67 29 
4.ด๎านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 8 10 
5.ด๎านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม 21 1 
6.ด๎านการบริหารจัดการและการบริการ 32 4 

รวม  257 68 
   คิดเป็นร้อยละ 26.45   

 
 



 
การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ  

 

1.  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
                1. มีเส๎นทางคมนาคมท่ีได๎มาตรฐาน และครอบคลุมมากขึ้น 
                2. มีแหลํงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น 
                 3. มีการประชาสัมพันธ๑แหลํงทํองเท่ียวเพิ่มขึ้น 

2.  ด้านการเกษตร เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
           1. มีการสร๎างงานสร๎างรายได๎ในชุมชนเพิ่มขึ้น 
              2. มีสถานท่ีทํองเท่ียวเพิ่มขึ้น 

      3. มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการท่ีท่ัวถึงมากขึ้น 

3.  ด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
              1. การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
              2. เด็กนักเรียนมีโภชนาการท่ีดีตามมาตรฐาน 
              3. มีการอนุรักษ๑และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีท๎องถิ่น 
            4. ประชาชนมีสํวนรํวมในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีมากขึ้น 
              5. มีการดูแลรักษาสุขภาพมากขึ้น 
              6. ปัญหายาเสพติดและส่ิงอบายมุขลดลง 
              7. ประชาชนมีสํวนรํวมในในการดําเนินของหนํวยงานภาครัฐมากขึ้น 

        8. ชุมชนมีความปลอดภัยและสงบเรียบร๎อยเพิ่มขึ้น 

4.  ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
                 1. การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
                 2. เด็กนักเรียนมีโภชนาการท่ีดีตามมาตรฐาน 
                 3. มีการอนุรักษ๑และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีท๎องถิ่น 
           4. ประชาชนมีสํวนรํวมในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีมากขึ้น 

5.  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                 1. ปัญหาขยะมูลฝอย และส่ิงปฏิกูลลดลง 
                 2. มีการเตรียมการปูองกันภัยธรรมชาติท่ีสมบูรณ๑มากขึ้น 

6.  ด้านการบริหารจัดการและการบริการ 
               1. มีการบูรณาการงานพัฒนามากขึ้น 

       2. บุคลากรมีศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมากขึ้น 
      3. ประชาชนมีสํวนรํวมในการเมืองการบริหารมากขึ้น 

                4. มีเครื่องมือเครื่องใช๎ท่ีทันสมัยข้ึน 
    5. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
 



 
3. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560  

(1) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ปัญหา/อุปสรรค พื้นที่เป้าหมาย 
การคาดการณ์แนวโน้ม                

ในอนาคต 
แนวทางแก้ไขปัญหา 

-เส๎นทางคมนาคมขนสํงท่ียังไมํ
ครอบคลุมท่ัวถึง 
-ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการท่ียังไมํเพียงพอ 
-การวางระบบผังเมืองยังไมํดีและ
บังคับใช๎ได๎ 
 

-ชุมชน  
๑๓ แหํง 
 
 

-เพิ่มขึ้น เนื่องจากการ
ขยายตัวของชุมชนและ
เมืองใหญํขึ้น 
 

-จัดสรรงบประมาณให๎
เพียงพอและท่ัวถึง 
-ประสานกับหนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎องเพื่อขอสนับสนุน
งบประมาณ 
-วางระบบผังเมืองให๎มี
ประสิทธิภาพ 

 

(2) ด้านการเกษตร เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

ปัญหา/อุปสรรค พื้นที่เป้าหมาย 
การคาดการณ์แนวโน้ม                

ในอนาคต 
แนวทางแก้ไขปัญหา 

-แหลํงน้ําเพื่อการเกษตรไมํเพียงพอ 
-การขาดอาชีพและรายได๎ของ
ประชาชน 
-การพัฒนาแหลํงทํองเท่ียวและการ
บริการยังไมํเป็นระบบ 
-เส๎นทางคมนาคมสํูแหลํงทํองเท่ียว
และพื้นท่ีการเกษตรไมํครอบคลุม 
-การเกษตรอินทรีย๑หรือเกษตร
ปลอดภัยมีน๎อย 
 

-ชุมชน  
๑๓ แหํง 
 

-เพิ่มขึ้น เนื่องจาก 
-สภาวะทางเศรษฐกิจ
และคําครองชีพท่ีสูง 
-การขยายตัวของธุรกิจ
ทํองเท่ียว 
-ปัญหาภัยแห๎งและภาวะ
โลกร๎อนมากขึ้น 

-จัดหาแหลํงน้ําให๎เพียงพอ
ตํอการเกษตร 
-จัดอบรมอาชีพเสริมให๎กับ
ประชาชน 
-พัฒนาสถานท่ีทํองเท่ียวให๎
สวยงาม 
-กํอสร๎างถนน คสล. ให๎
ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 
-สนับสนุนการทําเกษตร
อินทรีย๑ 

 

 

 

 

 



 

(3) ด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ์

ปัญหา/อุปสรรค พื้นที่เป้าหมาย 
การคาดการณ์แนวโน้ม                

ในอนาคต 
แนวทางแก้ไขปัญหา 

-คุณภาพการจัดการศึกษาและ
โภชนาการเด็กนักเรียน 
-การดําเนินงานด๎านสาธารณสุขและ
สุขภาวะอนามัยของประชาชน 
-สวัสดิการผ๎ูด๎อยโอกาสยังไมํท่ัวถึง 
-ขาดสถานท่ีสําหรับการพักผํอนหยํอน
ใจและการกีฬา 
-คุณธรรมและจริยธรรมมีน๎อยลง 
-การมั่วสุมยาเสพติดและอบายมุข
ตํางๆ 
-ความรํวมมือการดําเนินงานด๎านตํางๆ 
ยังน๎อย 
-ความปลอดภัยและความสงบ
เรียบร๎อยในชุมชน 

-ชุมชน ๑๓ 
แหํง 
-เขตเทศบาล 
-ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็ก ทต.ปัว 
-โรงเรียนในเขต
เทศบาล 
 

-เพิ่มขึ้น เนื่องจาก
ประชากรในชุมชน
เพิ่มขึ้น และการเข๎าสํู
ประชาคมอาเซียน ทําให๎
มีคนหล่ังไหลมาอาศัยอยูํ
ในลักษณะประชากรแฝง 
ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีจะ
กํอให๎เกิดหรือเพิ่มปัญหา
สังคมมากขึ้น 
  

-สนับสนุนคุณภาพการจัด
การศึกษาและโภชนาการ
เด็กนักเรียนมากขึ้น 
-กํอสร๎างสถานท่ีพักผํอน
หยํอนใจและเลํนกีฬา
เพิ่มขึ้น 
-สนับสนุนการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม 
-สนับสนุน สํงเสริมการมี
สํวนรํวมของภาค
ประชาชนให๎มากขึ้น 
-เพิ่มการรักษาความ
ปลอดภัยและการดูแล
ความสงบเรียบร๎อยใน
ชุมชน 

 

 

(4) ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ปัญหา/อุปสรรค พื้นที่เป้าหมาย 
การคาดการณ์แนวโน้ม                

ในอนาคต 
แนวทางแก้ไขปัญหา 

-การอนุรักษ๑ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญาขาดความ
ตํอเนื่อง 
-แหลํงโบราณสถานมีความเส่ือมโทรม 
 

-ชุมชน ๑๓ 
แหํง 
-เขตเทศบาล 
 

-เพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพ
ของชุมชนใหญํขึ้น 

-สนับสนุนในการอนุรักษ๑ 
ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นอยํางตํอเนื่อง 
-สนับสนุนงบประมาณ
และประสานหนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎องในการซํอมแซม
โบราณสถาน 

 

 



 

(5) ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา/อุปสรรค พื้นที่เป้าหมาย 
การคาดการณ์แนวโน้ม                

ในอนาคต 
แนวทางแก้ไขปัญหา 

-จิตสํานึกและสํวนรํวมการอนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมยัง
มีน๎อย 
-ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม
เส่ือมโทรมและถูกทําลาย 
-ขยะมูลฝอยส่ิงปฏิกูลและน้ําเสียท่ี
เพิ่มขึ้น 
-การปูองกันภัยทางธรรมชาติ  

-ชุมชน ๑๓ 
แหํง 
-เขตเทศบาล 
-ลําน้ําขว๎าง 
-ลําน้ําปัว 
 

-เพิ่มขึ้น เนื่องจาก 
-จํานวนประชากรท่ี
เพิ่มขึ้น 
-สภาวะแวดล๎อมท่ี
เปล่ียนไปและความ
รุนแรงของภัยพิบัติท่ี
เกิดขึ้น 

-สนับสนุน และสํงเสริม
การสร๎างจิตสํานึก และ
การอนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล๎อมให๎มากขึ้น 
-สนับสนุน และสํงเสริม
การคัดแยกขยะ และการ
กําจัดขยะ 
-สนับสนุน และสํงเสริม
การปลูกปุา  

(6) ด้านการบริหารจัดการและการบริการ 

ปัญหา/อุปสรรค พื้นที่เป้าหมาย 
การคาดการณ์แนวโน้ม                

ในอนาคต 
แนวทางแก้ไขปัญหา 

-การบูรณาการรํวมระหวํางหนํวยงาน
มีน๎อย 
-ศักยภาพของบุคลากรและองค๑กร 
รวมถึงเครื่องมือเครื่องใช๎ในการ
ปฏิบัติงาน 
-ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ
ขององค๑กรชุมชน 
-การปูองกันและลดความสูญเสียจาก
ภัยพิบัติตํางๆ 
 

-ชุมชน ๑๓ 
แหํง 
-เขตเทศบาล 
-พื้นท่ี อ.ปัว 
 

-เพิ่มขึ้น เนื่องจากการ
เปล่ียนแปลงของสังคม
โลกและสภาวะแวดล๎อม
ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูํ
ตลอดเวลา 

-สนับสนุนการบูรณาการ
รํวมระหวํางหนํวยงานอืน่
ให๎มากขึ้น 
-สนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรและ
องค๑กร รวมถึงเครื่องมือ
เครื่องใช๎ในการปฏิบัติงาน
ให๎มากขึ้น 
-สํงเสริมการบริหารจัดการ
ขององค๑กรชุมชนให๎มาก
ขึ้น 
-สนับสนุนการให๎ความรู๎ 
และการปูองกันเพื่อลด
ความสูญเสียจากภัยพิบัติ
ตํางๆ  
  

 
 



 

 
 

 1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนามหภาค 
1. แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี 

คณะรัฐมนตรีได๎มีมติเมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให๎มีการจัดต้ังคณะกรรมการจัดทํา 
ยุทธศาสตร๑ชาติ มีอํานาจหน๎าท่ีในการจัดทารํางยุทธศาสตร๑ชาติระยะ 20 ปี เพื่อใช๎ในการขับเคล่ือนการพัฒนา
ประเทศสํูความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน และให๎เสนอรํางยุทธศาสตร๑ชาติระยะ 20 ปี ให๎คณะรัฐมนตรีพิจารณาให๎
ความเห็นชอบเพื่อใช๎เป็นกรอบในการดาเนินงานในระยะท่ี 2 ของรัฐบาล (ปี 2558-2559) และกรอบการปฏิรูปใน
ระยะท่ี 3 (ปี 2560 เป็นต๎นไป)ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศน๑และทําให๎ประเทศไทยพัฒนาไปสํูอนาคตท่ีพึงประสงค๑นั้น 
จําเป็นจะต๎องมีการวางแผนและกําหนด 

ยุทธศาสตร๑การพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสํวนให๎ขับเคล่ือนไป 
ในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นจึงจําเป็นจะต๎องกําหนด  ยุทธศาสตร๑ชาติ ในระยะยาว เพื่อถํายทอดแนวทางการพัฒนาสํู
การปฏิบัติในแตํละชํวงเวลาอยํางตํอเนื่องและมีการบูรณาการ และสร๎างความเข๎าใจถึงอนาคตของประเทศไทย
รํวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสํวนในสังคมท้ังประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคล่ือนการพัฒนา
เพื่อการสร๎างและรักษาไว๎ซึ่งผลประโยชน๑แหํงชาติและบรรลุวิสัยทัศน๑ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนเป็น
ประเทศพัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือคติพจน๑ประจําชาติ “มั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน”เพื่อให๎ประเทศมีขีดความสามารถในการแขํงขัน มีรายได๎สูงอยูํในกลํุมประเทศพัฒนาแล๎ว คนไทยมีความสุข 
อยูํดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร๑ชาติท่ีจะใช๎เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาใน
ระยะ 20 ปีตํอจากนี้ไป จะประกอบด๎วย 6 ยุทธศาสตร๑ ได๎แกํ 

 (1) ยุทธศาสตร๑ด๎านความมั่นคง 
 (2) ยุทธศาสตร๑ด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน 
 (3) ยุทธศาสตร๑การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน  
 (4) ยุทธศาสตร๑ด๎านการสร๎างโอกาสความเสมอภาคและเทําเทียมกันทางสังคม 
(5) ยุทธศาสตร๑ด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม          
(6) ยุทธศาสตร๑ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาล ประกอบด้วย 
1)  ยุทธศาสตร์หลัก 
1.1)  ยุทธศาสตร๑การสร๎างความเป็นธรรมในสังคม 
1.2)  ยุทธศาสตร๑การพัฒนาสํูสังคมแหํงการเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางยั่งยืน 
1.3)  ยุทธศาสตร๑สร๎างความเข๎มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 
1.4)  ยุทธศาสตร๑การปรับโครงสร๎างเศรษฐกิจสํูการเติบโตอยํางมีคุณภาพและยั่งยืน 
1.5)  ยุทธศาสตร๑การสร๎างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่งคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม 
1.6)  ยุทธศาสตร๑การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมอยํางยั่งยืน 
1.7)  ยุทธศาสตร๑ในการปรับปรุง  เปล่ียนแปลงโครงสร๎างการบริหารของรัฐวิสาหกิจให๎เกิด
ประโยชน๑กับประชาชน ในการใช๎บริการอยํางแท๎จริง 

ส่วนที่ 3  ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



1.8)  ยุทธศาสตร๑ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม  เทคโนโลยีของชาติให๎เกิดความมั่งคง
และยั่งยืน ในอนาคตให๎ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก 
1.9)  ยุทธศาสตร๑ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  คอรัปช่ันอยํางยั่งยืน 

2)  การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องตามกรอบ 
ยุทธศาสตร์ชาติ    การจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร๑  ประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2560   ได๎กําหนดประเด็นท่ีดําเนินการ  17  เรื่อง  ประกอบด๎วย   

 2.1)  การสร๎างความปรองดองและสมานฉันท๑ 
2.2)  การขับเคล่ือนการแก๎ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต๎ 
2.3)  การจัดการปัญหาแรงงานตํางด๎าวและการค๎ามนุษย๑ 
2.4)  การปูองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผ๎ูติดยาเสพติด 
2.5)  การจัดการปัญหาท่ีดินทํากิน 
2.6)  การสร๎างรายได๎จากการทํองเท่ียวและบริการ 
2.7)  การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 
2.8)  การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
2.9)  การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม 
2.10) การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษ 
2.11) การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส๑ 
2.12) การสํงเสริมการวิจัยและพัฒนา 
2.13) การพัฒนาศักยภาพคนตามชํวงวัย 
2.14) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
2.15) การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช๎พลังงานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม 
2.16) การบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย 
2.17) การปูองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

2.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปล่ียนแปลงตํางๆ ท่ีประเทศกําลังประสบอยูํ ทําให๎การ 

กําหนดวิสัยทัศน๑แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยังคงมีความตํอเนื่องจากวิสัยทัศน๑แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และกรอบ
หลักการของการวางแผนท่ีน๎อมนําและประยุกต๑ใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย๑กลางของการ
พัฒนาอยํางมีสํวนรํวม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน๑ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ต๎อง
ให๎ความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุํงสํูการเปล่ียนผํานประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายได๎ปานกลาง
ไปสํูประเทศท่ีมีรายได๎สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข และนําไปสํูการบรรลุวิสัยทัศน๑
ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ  การกําหนดตําแหนํงทางยุทธศาสตร๑ของประเทศ (Country 
Strategic Positioning)  เป็นการกําหนดตําแหนํงทางยุทธศาสตร๑ของประเทศท่ีสอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑ชาติท่ี 
สศช. ได๎จัดทําขึ้นประเทศไทยเป็นประเทศรายได๎สูงท่ีมีการกระจายรายได๎อยํางเป็นธรรม เป็นศูนย๑กลางด๎านการ
ขนสํงและโลจิสติกส๑ของภูมิภาคสํูความเป็นชาติการค๎าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหลํงผลิต
สินค๎าเกษตรอินทรีย๑และเกษตรปลอดภัย แหลํงอุตสาหกรรมสร๎างสรรค๑และมีนวัตกรรมสูงท่ีเป็นมิตรตํอส่ิงแวดล๎อม 

 



เป้าหมาย 
   1 .การหลุดพ๎นจากกับดักประเทศรายได๎ปานกลางสํูรายได๎สูง 

2.การพัฒนาศักยภาพคนให๎สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร๎างสังคมสูงวัยอยํางมี
คุณภาพ 
3. การลดความเหล่ือมล๎าในสังคม 
4. การสร๎างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม 
5. การบริหารราชการแผํนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

แนวทางการพัฒนา 
1.  การยกระดับศักยภาพการแขํงขันและการหลุดพ๎นกับดักรายได๎ปานกลางสํูรายได๎สูง 

1.1 การสํงเสริมด๎านการวิจัยและพัฒนา 
1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
1.3 การสํงเสริมผ๎ูประกอบการท่ีเข๎มแข็งและพาณิชย๑ดิจิตอล 
1.4 การลงทุนโครงสร๎างพื้นฐาน 
1.5 การปรับโครงสร๎างการผลิต 

2.  การพัฒนาศักยภาพคนตามชํวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร๎างสังคมสูงวัยอยํางมีคุณภาพ 
2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกชํวงวัยให๎สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ   
2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู๎ให๎มีคุณภาพ เทําเทียมและท่ัวถึง  
2.3 การพัฒนาด๎านสุขภาพ  
2.3 การสร๎างสภาพแวดล๎อมและนวัตกรรมท่ีเอื้อตํอการดารงชีพในสังคมสูงวัย  

3.  การลดความเหล่ือมล๎าทางสังคม 
3.1 การยกระดับรายได๎และสร๎างโอกาสในการประกอบอาชีพ  
3.2 การจัดบริการทางสังคมให๎ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน๎นการสร๎างภูมิค๎ุมกันระดับปัจเจก  
3.3 การสร๎างความเสมอภาคในการเข๎าถึงทรัพยากร  
3.4 การเข๎าถึงกระบวนการยุติธรรมอยํางเสมอภาค  

4.  การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
4.1 การลงทุนด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและส่ิงอํานวยความสะดวกของเมือง  
4.2 การพัฒนาด๎านการขนสํงและโลจิสติกส๑เช่ือมโยงกับเพื่อนบ๎าน   
4.3 การสํงเสริมการลงทุน การค๎าชายแดน และการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ   

5.  การสร๎างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยํางเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม 
5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว  
5.2 การสํงเสริมการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม  
5.3 การสํงเสริมการผลิต การลงทุน และการสร๎างงานสีเขียว  
5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล๎อม  
5.5 การพัฒนาความรํวมมือด๎านส่ิงแวดล๎อมระหวํางประเทศ  
5.6 การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ 
บริหารจัดการเพื่อลดความเส่ียงด๎านภัยพิบัติ  
 



6. การบริหารราชการแผํนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
6.1 การสร๎างความโปรํงใส 
6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
6.3 การสร๎างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให๎เหมาะสม  
6.4 การสร๎างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ  

ทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   ฉบับที่   12 
(พ.ศ. 2560-2564)        
             1.1 แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 12 ยึดโยงกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  (พ.ศ. 2558-2577)  

ขณะนี้รัฐบาลได๎แตํงต้ังคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร๑ชาติขึ้นมาเพื่อยกรํางยุทธศาสตร๑ชาติ
เบ้ืองต๎น   

โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติและรองเลขาธิการ  คณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติเป็นกรรมการในคณะกรรมการฯ  ดังกลําวด๎วยโดยในเบื้องต๎นได๎กําหนดวิสัยทัศน๑ใน
กรอบยุทธศาสตร๑ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2558-2577)  ไว๎วํา  “ประเทศไทยมีความ มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน๑ประจําชาติวํา  “มั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน”  ท้ังนี้ ได๎มีการกําหนดยุทธศาสตร๑ชาติท่ีจะใช๎เป็นกรอบแนวทางการพัฒนา ประกอบด๎วย 6 ยุทธศาสตร๑  
ได๎แกํ 
   (1) ยุทธศาสตร๑ด๎านความมั่นคง  

(2) ยุทธศาสตร๑ด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน 
(3) ยุทธศาสตร๑การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน  
(4) ยุทธศาสตร๑ด๎านการสร๎างโอกาสความเสมอภาคและเทําเทียมกันทางสังคม  
(5) ยุทธศาสตร๑ด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม   
(6) ยุทธศาสตร๑ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ        

เพื่อให๎ทุกภาคสํวนในสังคมมีความตระหนักถึงเปูาหมายอนาคตของประเทศไทยรํวมกัน และเกิด 
การรวมพลังในการขับเคล่ือนการพัฒนาเพื่อการสร๎างและรักษาไว๎ซึ่งผลประโยชน๑แหํงชาติและบรรลุวิสัยทัศน๑ของ
ยุทธศาสตร๑ชาติท่ีกลําวข๎างต๎น จึงจําเป็นจะต๎องมีการถํายทอดแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร๑ชาติสํูการปฏิบัติใน
แตํละชํวงเวลาอยํางบูรณาการ หนํวยงานภาครัฐท่ีทําหน๎าท่ีกําหนดแผนและยุทธศาสตร๑ในระดับตํางๆ ควรจะยึด
กรอบการพัฒนาท่ีกําหนดไว๎ในยุทธศาสตร๑ชาติเป็นแนวทางในการพัฒนา ดังนั้น แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จึงนํา
วิสัยทัศน๑ของยุทธศาสตร๑ชาติมาเป็นวิสัยทัศน๑ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 และนํายุทธศาสตร๑การพัฒนาท้ัง 6 ด๎านท่ี
กําหนดไว๎ในยุทธศาสตร๑ชาติมาเป็นแนวทางในการกําหนดยุทธศาสตร๑การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 โดยจะ
กําหนดยุทธศาสตร๑ให๎ตอบสนองกับบริบทการพัฒนาท่ีจะเกิดขึ้นในชํวง 5 ปีแรกของยุทธศาสตร๑ชาติ (พ.ศ.2560– 
2564) เป็นสําคัญ 

1.2 การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
             1) ยุทธศาสตร๑การเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย๑  
       2) ยุทธศาสตร๑การสร๎างความเป็นธรรมลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม  
        3) ยุทธศาสตร๑การสร๎างความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจและแขํงขันได๎อยํางยั่งยืน  

                4) ยุทธศาสตร๑ด๎านการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อมเพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยนื    



5) ยุทธศาสตร๑การเสริมสร๎างความมั่นคงแหํงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสํูความมั่นค่ังและยั่งยืน   
6) ยุทธศาสตร๑ด๎านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ  

         7) ยุทธศาสตร๑ด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส๑  
8) ยุทธศาสตร๑ด๎านวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  

        9) ยุทธศาสตร๑การพัฒนาภาคเมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ  
10) ยุทธศาสตร๑ด๎านการตํางประเทศ ประเทศเพื่อนบ๎านและภูมิภาค  

 

3. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
แผนพัฒนากลํุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (จังหวัดเชียงราย  พะเยา  แพรํ  นําน) ควรมุํงพัฒนา

ให๎ 
เป็นประตูการค๎า การลงทุน พัฒนาการเกษตรอินทรีย๑ พัฒนาการทํองเท่ียวชายแดนและการทํองเท่ียวอนุรักษ๑และ
สืบสานวัฒนธรรมล๎านนาและภูมิปัญญาท๎องถิ่น และเรํงฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
 

1. วิสัยทัศน์   
“ประตูการค๎าสํูสากล โดดเดํนวัฒธรรมล๎านนา ดิน น้ํา ปุา สมบูรณ๑ ประชาชนอยูํดีมีสุข” 
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1. พัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงสู่สากล 
กลยุทธ์            1. การเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันสร๎างความรํวมมือและความสัมพันธ๑กับ

ประเทศเพื่อนบ๎านด๎านการค๎าการลงทุน Logisticsกระต๎ุนเอกชนให๎มาลงทุนใน
กลํุมจังหวัด/ประเทศเพื่อนบ๎าน GMSจัดกิจกรรมสํงเสริมการค๎า การลงทุนกับ
ประเทศเพื่อนบ๎านและในบ๎าน 
2. สํงเสริมการค๎า การลงทุนพัฒนาและสํงเสริมผ๎ูประกอบการให๎มีประสิทธิภาพ
สามารถแขํงขันได๎ในระดับภูมิภาคสํงเสริมและพัฒนาธุรกิจ SMES  โดยการอบรม
นักธุรกิจ การหาแหลํงเงินทุนและพันธมิตรทางการค๎า 
3. การพัฒนา Logistics รองรับการเช่ือมโยง NSEC ตามกรอบความรํวมมือ 
GMSจัดต้ังศูนย๑บริหารจัดการ Logistics  Supply Chainผลักดันด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐานในการขนสํงทางบก ทางน้ํา ทางอากาศพัฒนาระบบฐานข๎อมูลการค๎า
และการเช่ือมโยงข๎อมูลจัดการความรํวมมือระหวํางหนํวยงาน/องค๑กรพัฒนา
เอกชนกับตํางประเทศบริหารจัดการกฎระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวข๎องผลิต
บุคลากรด๎าน Logistics ในระดับอุดมศึกษาและบุคลากรภาคการผลิต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  2. การสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตร อุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า 
กลยุทธ์   1.  การเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพการผลิตสินค๎าเกษตรและอุตสาหกรรม 

2. การสร๎างความเข๎มแข็งให๎เกษตรกร องค๑กรเกษตรกรและผ๎ูประกอบการ
อุตสาหกรรม 
3. สํงเสริมการบริหารจัดการการตลาดสินค๎าเกษตรและอุตสาหกรรม 

 
 



ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  3. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและสุขภาพ 
กลยุทธ์    1. พัฒนาและสํงเสริมการทํองเท่ียวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร๑ ศิลปวัฒนธรรมและ

เชิงสุขภาพ 
2.  พัฒนากลํุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน เป็นศูนย๑กลางการทํองเท่ียว ทางบก 
ทางน้ํา ทางอากาศ เช่ือมโยงกับประเทศ 
3.  พัฒนามาตรฐานการบริการและบุคลากรการทํองเท่ียวสํูสากล 

    4.  พัฒนาการประชาสัมพันธ๑และการตลาดทํองเท่ียว 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4.ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และการจัดการสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์   1. พัฒนาคุณคําความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท๎องถิ่น  

2. รักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและความสมดุลของระบบนิเวศ 
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่ออนุรักษ๑และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติโดย
ใช๎เทคโนโลยี GIS,MIS 
4. สร๎างภาคีและสํงเสริมชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม
ปลูกจิตสํานึกและสร๎างเครือขํายการมีสํวนรํวมของ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน 
ชุมชนในการปูองกันแก๎ไขปัญหาหมอกควันและไฟปุาสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจ
และบูรณาการหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องในการบริหารจัดการสาธารณภัยตําง ๆ 
ตลอดจนเตรียมการเกี่ยวกับโครงสร๎างพื้นฐานในการปูองกันและแก๎ไขปัญหา
อุทกภัยและดินโคลนถลํม เพื่อลดความสูญเสียให๎น๎อยลง หรือปูองกันประชาชน
จากสาธารณภัย 

4. แผนพัฒนาจังหวัดน่าน พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 
วิสัยทัศน์(Vision) 

“เมืองแหํงความสุข เศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ ธรรมชาติสมบูรณ๑ 
การเกษตรมั่งค่ัง ชุมชนเข๎มแข็ง ทํองเท่ียวยั่งยืน” 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร๑ 1. การขับเคล่ือนเศรษฐกิจด๎วยองค๑ความรู๎เพื่อสร๎างมูลคําเพิ่มทางเศรษฐกิจในลักษณะ 

    ประชารัฐ 
ยุทธศาสตร๑ 2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมโดยการมีสํวนรํวมของภาค 

    ประชาสังคม 
ยุทธศาสตร๑ 3. เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตการเกษตร 
ยุทธศาสตร๑ 4. การพัฒนาการทํองเท่ียวให๎เจริญเติบโตอยํางสมดุลและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร๑ 5. การสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนและสังคม 

เป้าประสงค ์  

1.  มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจใช๎องค๑ความรู๎และผลิตภัณฑ๑ท่ีมีช่ือเสียงมาตํอยอดเพื่อสร๎าง
มูลคําเพิ่ม ให๎แกํเศรษฐกิจได๎ 

  2. เป็นชุมชนต๎นน้ําท่ีมีจิตสํานึกในการอนุรักษ๑ สมาชิกชุมชนตระหนักในคุณคําทรัพยากร 



 3. ผลผลิตทางการเกษตรมีความเพียงพอตํอการบริโภคและใช๎ทรัพยากรการเกษตรอยํางมี
ประสิทธิภาพ 

  4.  เพื่อให๎เปน็เมืองท่ีสามารถรองรับนักทํองเท่ียวได๎อยํางยั่งยืน 
  5.  การสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนและสังคม 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์  1. การขับเคล่ือนเศรษฐกิจด๎วยองค๑ความรู๎เพื่อสร๎างมูลคําเพิ่มทางเศรษฐกิจใน 

ลักษณะประชารัฐ 
กลยุทธ์  1.1 การค๎นหาองค๑ความรู๎ของผลผลิตและผลิตภัณฑ๑ 
  1.2 การสร๎างสรรค๑นวัตกรรมและการตํอยอดองค๑ความรู๎ 
  1.3 การพัฒนาเครือขํายความรํวมมือ 
  1.4 สนับสนุนผลิตภัณฑ๑สร๎างสรรค๑และสินค๎าบริการ 
  1.5 พัฒนาเขตการค๎าชายแดนและระหวํางแดน 
ยุทธศาสตร์  2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมโดยการมีสํวนรํวมของ

ภาคประชาสังคม 
กลยุทธ์ 2.1 การปูองกันและแก๎ไขปัญหาการทําลายทรัพยากรทรัพย๑ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล๎อม 
 2.2 การอนุรักษ๑ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม 
 2.3 การสํงเสริมและสนับสนุนให๎เกิดความรํวมมือในภาคประชาสังคมในการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติในลักษณะประชารัฐ 
 2.4 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมอยํางยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์  3. เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตการเกษตร 
กลยุทธ์ 3.1 การปูองกันและแก๎ไขปัญหาการบุกรุกและขยายพื้นท่ีเพื่อเพิ่มผลผลิตทาง

การเกษตร 
 3.2 การพัฒนาศักยภาพด๎านการเกษตร 
 3.3 การพัฒนาศักยภาพด๎านการเกษตร 
 3.4 การพัฒนาระบบตลาดกลางสินค๎าการเกษตรและโลจิสติก 
ยุทธศาสตร์  4. การพัฒนาการทํองเท่ียวให๎เจริญเติบโตอยํางสมดุลและยั่งยืน 
กลยุทธ์  4.1 การค๎นหา พัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรทํองเท่ียวอยํางสร๎างสรรค๑และยั่งยืน 

4.2 การบริหารจัดการภาครัฐและชุมชนท๎องถิ่นเพื่อการพัฒนาแหลํงทํองเท่ียว
อยํางมีประสิทธิภาพ   
4.3 การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย๑ด๎านการทํองเท่ียว 
4.4 การบริหารจัดการแหลํงทํองเท่ียวในพื้นท่ีการทํองเท่ียวหนาแนํน 
4.5 การยกระดับแหลํงทํองเท่ียวให๎มีความเป็นสากลและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์  5. การสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนและสังคม 
กลยุทธ์  5.1 การพัฒนาด๎านการศึกษาและคุณภาพชีวิตให๎เกิดคําเฉล่ียของประเทศ 
  5.2 การสร๎างและพัฒนาภาคีเครือขํายเพื่อสร๎างความเข๎มแข็ง 
  5.3 การเสริมสร๎างสุขภาวะชุมชน 



  5.4 การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงภายในประเทศและเสริมสร๎างความสัมพันธ๑ 
ชายแดน 

 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 

1. วิสัยทัศน์ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่าน เป็นองค์กรพัฒนาท่ีมีคุณภาพ 
มุ่งสร้างความอยู่เย็นเป็นสุขของคนน่านด้วยนวัตกรรมและการบริการ 

เพื่อสังคมชุมชนท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมในประชาคมอาเซียน 
2. พันธกิจ 

2.1 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมของจังหวัดให๎เป็นชุมชนคนต๎นน้ําท่ีคงความ
สมบูรณ๑อยํางยั่งยืน ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร โดยการมีสํวน
รํวมของประชาชน 

2.2 พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน และเสริมสร๎างศักยภาพเศรษฐกิจการค๎า การลงทุนและการทํองเท่ียว
เพื่อรองรับการเข๎าสํูประชาคมอาเซียน 

2.3 พัฒนาและสํงเสริมให๎ประชาชนในท๎องถิ่นมีคุณภาพชีวิต การศึกษาและสุขอนามัยท่ีดี มีความ
เป็นอยูํท่ีดียิ่งขึ้นให๎สอดคล๎องกับวิถีชีวิตชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.4 ประสานความรํวมมือระหวํางองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ภาครัฐและเอกชน ในการอนุรักษ๑ 
สํงเสริมศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ๑ คุณคําของภูมิปัญญาท๎องถิ่นในประชาคมอาเซียน 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 พัฒนาเส๎นทางคมนาคมในจังหวัดให๎ได๎มาตรฐาน ครอบคลุม และท่ัวถึง 
1.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอยํางท่ัวถึง 
1.3 พัฒนาระบบผังเมืองขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
   2.1 พัฒนาแหลํงน้ําเพื่อการเกษตร 

2.2 สํงเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนให๎มีรายได๎เพิ่มขึ้น พัฒนาความเข๎มแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชนท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี 
2.3 สํงเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานให๎มีทักษะ มีงานทํา 
2.4 สํงเสริมการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ๑สินค๎าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ๑ 
2.5 พัฒนาและปรับปรุงสถานท่ีทํองเท่ียว 
2.6 พัฒนาบุคลากร การบริการ และการประชาสัมพันธ๑แหลํงทํองเท่ียว 
2.7 การแก๎ไขปัญหาความยากจน และการบริหารจัดการส่ิงแวดล๎อม 
2.8 สํงเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย๑ 
2.9 สํงเสริมการเตรียมความพร๎อมเข๎าสํูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ๒๕๕๘ 

 

 



3. ด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
3.1 สนับสนุนและสํงเสริมการจัดการศึกษา 
3.2 สนับสนุนและสํงเสริมกิจการด๎านสาธารณสุข 
3.3 สํงเสริมการจัดสวัสดิการ การกีฬาและนันทนาการแกํประชาชน 
3.4 สร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ตลอดชีวิต พัฒนาคนให๎มีความรู๎คํูคุณธรรมและจริยธรรม 
3.5 สนับสนุนการเฝูาระวัง และแก๎ไขปัญหายาเสพติดอยํางตํอเนื่อง 
3.6 สนับสนุนสํงเสริมประชาคมและการมีสํวนรํวมของประชาชน 
3.7 การพัฒนาความมั่นคงในการดํารงชีวิตของประชาชน 
3.8 สนับสนุนและสํงเสริมสถาบันครอบครัวให๎มีความเข๎มแข็ง 

4. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และสืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
4.1 อนุรักษ๑ ฟื้นฟู สนับสนุน สํงเสริมและบูรณาการด๎านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
4.2 สํงเสริมให๎ประชาชนมีโอกาสศึกษา ค๎นคว๎า วิจัยมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของจังหวัด
นําน 
4.3 พัฒนาแหลํงวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ และโบราณสถานในจังหวัดนําน 

5. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
5.1 สํงเสริม สนับสนุน สร๎างจิตสํานึกในการอนุรักษ๑จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล๎อม เพิ่มพื้นท่ีต๎นน้ํา 
5.2 สํงเสริม สนับสนุน เฝูาระวัง และฟื้นฟูธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม 
5.3 ปูองกันและแก๎ไขปัญหาภัยธรรมชาติ 
5.4 สํงเสริม สนับสนุน ให๎เกิดการใช๎พลังงานอยํางประหยัด 

6. ด้านการบริหารจัดการและการบริการ 
6.1 สนับสนุนให๎มีการประสานงานพัฒนาระหวํางองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและบูรณา
การกับหนํวยงานอื่น 
6.2 สนับสนุน สํงเสริมงานปูองกันบรรเทาสาธารณภัยให๎มีประสิทธิภาพ 
6.3 พัฒนาสมรรถนะองค๑กรให๎มีความเหมาะสมตามหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองท่ีดี 
6.4 สํงเสริมการมีสํวนรํวมพัฒนาการเมือง การบรหิาร และด๎านบุคลากร 
6.5 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ๑ และเครื่องจักรกลท่ีจําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานของท๎องถิ่น 
6.6 สํงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานขององค๑กรภาคเอกชน องค๑กรชุมชนและ
เครือขํายภาคประชาชน 

7. ด้านการจัดการวิถีชีวิตชุมชนพื้นที่ต้นน้ า 
   7.1 สนับสนุนให๎ใช๎แผนท่ีชุมชนท๎องถิ่นในการวางแผนจัดการชุมชน 

7.2 สนับสนุนให๎มีการจัดการพื้นท่ีทําการเกษตร พื้นท่ีอยูํอาศัย และการถือครองท่ีดินท่ี
เหมาะสมกับพื้นท่ีปุาต๎นน้ํา 
7.3 สนับสนุนให๎เกิดความรํวมมือแบบสหการเพื่อสร๎างความรํวมมือในการจัดการ
ทรัพยากรของพื้นท่ีลํุมน้ํา 



  

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลปัว 

 2.1 วิสัยทัศน์ 
เมืองปัวสะอาดปลอดภัย   สืบสานวัฒนธรรม   การศึกษาก๎าวหน๎า   พัฒนาคุณภาพชีวิต 

นําชุมชนสํูความมั่นคง   มั่งค่ังและยั่งยืน    ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                
 
2.2 ยุทธศาสตร์ 

1.  ด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน  
2.  ด๎านการเกษตร เศรษฐกิจและการทํองเท่ียว 
3.  ด๎านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑ 
4.  ด๎านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
5.  ด๎านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม 
6.  ด๎านการบริหารจัดการและการบริการ 

2.3 เป้าประสงค ์
1. ระบบโครงสร๎างพื้นฐานดี เส๎นทางคมนาคมได๎มาตรฐาน  ส่ิงสาธารณูปโภคและ 

สาธารณูปการท่ัวถึง มุํงสํูเมืองนําอยูํ 
2. ชุมชนมีความเจริญทางด๎านเศรษฐกิจ ประชาชนมีอาชีพและรายได๎  เสริมสร๎างความเป็นอยูํ 

ของประชาชนดีขึ้นอยํางสมดุล   
3. พัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต การศึกษา สุขอนามัย และความปลอดภัยของ 

ประชาชนและเสริมสร๎างศักยภาพในการแก๎ไขปัญหาอยํางยั่งยืน 
4. อนุรักษ๑ บํารุงรักษา และฟื้นฟูความหลากหลายด๎านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ 

ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ให๎มีการสืบสานคงอยูํตํอไป 
5. บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมอยํางยั่งยืน 
6. องค๑กรมีการบริหารจัดการและการบริการท่ีดี และทันตํอการเปล่ียน แปลงของสังคมโลก 

 

2.4 ตัวชี้วัด 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 จํานวนของถนนและรางระบายน้ําท่ีเพิ่มขึ้น 
1.2 จํานวนของระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการท่ีเพิ่มขึ้น 
1.3 จํานวนของการจัดวางระบบผังเมืองชุมชน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
2.1 จํานวนของแหลํงน้ําท่ีเพิ่มขึ้น 
2.2 จํานวนของโครงการสํงเสริมอาชีพท่ีเพิ่มขึ้น 
2.3 จํานวนของแหลํงทํองเท่ียวที่ได๎รับการพัฒนา 
2.4 ร๎อยละของนักทํองเท่ียวที่เข๎ามาทํองเท่ียวท่ีเพิ่มข้ึน 
2.5 จํานวนของเส๎นทางคมนาคมท่ีเพิ่มขึ้น 
2.6 จํานวนของโครงการด๎านการเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเพิ่มขึ้น 



3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
  3.1 ร๎อยละของงบประมาณด๎านการศึกษาท่ีเพิ่มข้ึน 

3.2 ร๎อยละของสถิติผ๎ูมีปัญหาด๎านสุขภาพท่ีลดลง 
3.3 ร๎อยละของคนท่ีได๎รับสวัสดิการจากภาครัฐท่ีเพิ่มข้ึน 
3.4 ร๎อยละของประชาชนท่ีอํานเขียนภาษาไทยและคิดเลขอยํางงํายได๎ท่ีเพิ่มขึ้น 
3.5 ร๎อยละของเด็กท่ีมีภาวะโภชนาการตามมาตรฐาน 
3.6 ร๎อยละของผ๎ูเกี่ยวข๎องกับยาเสพติดท่ีลดลง 
3.7 ร๎อยละของคนในครัวเรือนมีสํวนรํวมทํากิจกรรม สาธารณะเพื่อประโยชน๑ของชุมชนท่ี
เพิ่มขึ้น 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
4.1 จํานวนครั้งท่ีมีการจัดงานอยํางตํอเนื่อง 
4.2 จํานวนของแหลํงโบราณสถานท่ีได๎รับการพัฒนา 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1 จํานวนของคนท่ีผํานการฝึกอบรมที่เพิ่มข้ึน 
5.2 จํานวนครั้งท่ีมีการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม 
5.3 ร๎อยละของปริมาณขยะมูลฝอยท่ีลดลง 
5.4 จํานวนของโครงการด๎านการปูองกนัภัยทางธรรมชาติ 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ 
6.1 จํานวนของภารกิจท่ีมีการบูรณาการกับหนํวยงานอื่น 
6.2 จํานวนของบุคลากรท่ีได๎เข๎ารับการฝึกอบรมที่เพิ่มขึ้น 
6.3 จํานวนของกลํุมหรือองค๑กรท่ีมีการบริหารอยํางมีระบบท่ีเพิ่มขึ้น 
6.4 จํานวนครั้งของการจัดหาวัสดุครุภัณฑ๑และเครื่องจักรกล 
6.5 จํานวนโครงการด๎านการเพิ่มประสิทธิภาพการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

2.5 ค่าเป้าหมาย 
  1. จํานวนของส่ิงกํอสร๎างด๎านโครงสร๎างพืน้ฐานท่ีได๎มาตรฐานเพิ่มขึ้น    

2. จํานวนของรายได๎ของประชาชนตํอคนตํอปีท่ีเพิ่มข้ึน 
3. ร๎อยละของประชาชนท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีเพิ่มขึ้น  
4. จํานวนครั้งของการจัดงานวัฒนธรรมประเพณีตํอปีอยํางตํอเนื่อง   
5. ร๎อยละของปัญหาด๎านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมถูกทําลายท่ีลดลง  
6. ร๎อยละของความพึงพอใจตํอการดําเนินงานขององค๑กรโดยรวมที่เพิ่มข้ึน    

  

 
 
 
 
 



2.6 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ 1.  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
กลยุทธ์  1.1 พัฒนา ปรับปรุง เส๎นทางคมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน คลอบคลุมและท่ัวถึง 

1.2 พัฒนา ปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการให๎เพียงพอและ
ท่ัวถึง 

    1.3 สนับสนุนการพัฒนาระบบผังเมืองชุมชน  

ยุทธศาสตร์ 2.  ด้านการเกษตร เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์  2.1 จัดหาและพัฒนาแหลํงน้ําเพื่อการเกษตร 

    2.2 สํงเสริมและพัฒนาอาชีพ 
    2.3 พัฒนาและปรับปรุงสถานท่ีทํองเท่ียว 
    2.4 พัฒนาบริการและประชาสัมพันธ๑แหลํงทํองเท่ียว 

2.5 พัฒนา ปรับปรุง เส๎นทางคมนาคมสํูแหลํงทํองเท่ียวและเส๎นทางขนถําย
ผลผลิต 

    2.6 สํงเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์ 3.  ด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
กลยุทธ์  3.1 สํงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

    3.2 สํงเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข 
    3.3 สํงเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการ นันทนาการและการกีฬา 

3.4 สร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ตลอดชีวิต พัฒนาให๎มีความรู๎คํูคุณธรรมและ
จริยธรรม 

    3.5 สนับสนุนโภชนาการแกํเด็กนักเรียนกํอนปฐมวัยและประถมศึกษา 
    3.6 สนับสนุนการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด 
    3.7 สํงเสริมและสนับสนุนการมีสํวนรํวมของประชาชน 
    3.8 สนับสนุนการสร๎างความปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร๎อยในชุมชน 

ยุทธศาสตร์ 4.  ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
กลยุทธ์  4.1 อนุรักษ๑และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

    4.2 พัฒนาแหลํงวัฒนธรรม ศิลปะ และโบราณสถาน 

ยุทธศาสตร์ 5.  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์  5.1 สํงเสริม สนับสนุนและสร๎างจิตสํานึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล๎อม 
    5.2 สํงเสริม สนับสนุนการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม 
    5.3 สนับสนุนและพัฒนาการจัดระบบบําบัดน้ําเสีย การกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิง 

ปฏิกูล 
    5.4 สนับสนุนการปูองกันและแก๎ไขปัญหาภัยธรรมชาติ 

 



ยุทธศาสตร์ 6.  ด้านการบริหารจัดการและการบริการ 
กลยุทธ์  6.1 สนับสนุนการประสานงานและบูรณาการพัฒนารํวมกับหนํวยงานอื่น 

    6.2 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและองค๑กรให๎ทันตํอการเปล่ียนแปลง 
    6.3 สํงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขององค๑กร ชุมชน 
    6.4 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ๑ และเครื่องจักรกลท่ีจําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน 
    6.5 สนับสนุนและพัฒนางานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย        
            

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาล 
เทศบาลตําบลปัวถือเป็นชุมชนเมืองของอําเภอปัว ซึ่งเป็นศูนย๑กลางของการคมนาคม

ขนสํง  
เป็นศูนย๑รวมของสํวนราชการ สถาบันการศึกษา  สถาบันการเงิน สถานประกอบการ แหลํงการพาณิชย๑ 
การลงทุน รวมถึงเป็นศุนย๑กลางของการจัดงานประเพณีตํางๆ จึงมีความพร๎อมและเอื้อตํอการพัฒนาในด๎าน
ตํางๆ โดยกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร๑ท่ีสําคัญไว๎  6 ประการ ดังนี้ 

   1. เป็นเมืองนําอยูํ สะอาดสวยงาม มีระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการท่ีได๎มาตรฐาน 
   2. เป็นศูนย๑กลางเศรษฐกิจ การพาณิชย๑ การลงทุน และเป็นเมืองแหํงการทํองเท่ียว 

  3. เป็นศูนย๑กลางการศึกษา การสาธารณสุข และการจัดบริการสาธารณะตํางๆ  
เตรียมพร๎อมสํูประชาคมอาเซียน 
4. เป็นศูนย๑กลางทางศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีท่ีคงไว๎ซึ่งความหลากหลายท่ี
ทรงคุณคํา 

   5. เป็นเมืองท่ีมีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมอยํางเป็นระบบและ 
ยั่งยืน 

   6. เป็นเมืองท่ีมีการบริหารจัดการอยํางมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวนตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

พันธกิจ  
1. พัฒนาระบบโครงสร๎างพื้นฐาน กํอสร๎าง ปรับปรุงเส๎นทางคมนาคมขนสํง   
2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการและวางระบบผังเมืองชุมชนรองรับการ

พัฒนาเมืองนําอยู ํ

   เป้าประสงค์  
1. ระบบโครงสร๎างพื้นฐานดี เส๎นทางคมนาคมได๎มาตรฐาน ส่ิงสาธารณูปโภคและ 

                        สาธารณูปการท่ัวถึง มุํงสํูเมืองนําอยูํ 

ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย  
1. จํานวนของส่ิงกํอสร๎างด๎านโครงสร๎างพืน้ฐานท่ีได๎มาตรฐานเพิ่มขึ้น   

กลยุทธ์/ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับกุลยุทธ์ 

1.พัฒนา ปรับปรุง เส๎นทางคมนาคมให๎ได๎
มาตรฐาน ครอบคลุมและท่ัวถึง 

จํานวนของถนนและรางระบายน้ําท่ีเพิ่มขึ้น 

2. พัฒนา ปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการให๎เพียงพอและท่ัวถึง 

จํานวนของระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการท่ีเพิ่มขึ้น 

3. สนับสนุนการพัฒนาระบบผังเมืองชุมชน จํานวนของการจัดวางระบบผังเมืองชุมชน 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
   1.กองชําง  

2.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล๎อม 

ความเชื่อมโยง 
1.ยุทธศาสตร๑จังหวัด: ยุทธศาสตร๑ท่ี 4 ยุทธศาสตร๑การพัฒนาการทํองเท่ียวให๎เจริญเติบโต
อยํางสมดุลและยั่งยืน 
2.ยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น: ยุทธศาสตร๑ท่ี 1 ด๎านการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐาน 

 

 

 

 

 



 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

พันธกิจ   
1. สํงเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน และเสริมสร๎างศักยภาพด๎าน 

                         เศรษฐกิจ การค๎า การเกษตร และการทํองเท่ียว สํูการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

เป้าประสงค์   
1. ชุมชนมีความเจริญทางด๎านเศรษฐกิจ ประชาชนมีอาชีพและรายได๎  เสริมสร๎างความ   

                         เป็นอยูํของประชาชนดีขึ้นอยํางสมดุล  

ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย  
1. จํานวนของรายได๎ของประชาชนตํอคนตํอปีท่ีเพิ่มขึ้น 

กลยุทธ์และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับกุลยุทธ์ 

1.จัดหาและพัฒนาแหลํงน้ําเพื่อการเกษตร จํานวนของแหลํงน้ําท่ีเพิ่มขึ้น 

2. สํงเสริมและพัฒนาอาชีพ จํานวนของโครงการสํงเสริมอาชีพท่ีเพิ่มขึ้น 

3.พัฒนาและปรับปรุงสถานท่ีทํองเท่ียว จํานวนของแหลํงทํองเท่ียวที่ได๎รับการพัฒนา 

4.พัฒนาบริการและประชาสัมพันธ๑แหลํง
ทํองเท่ียว 

ร๎อยละของนักทํองเท่ียวที่เข๎ามาทํองเท่ียวที่
เพิ่มขึ้น 

5.พัฒนา ปรับปรุง เส๎นทางคมนาคมสํูแหลํง
ทํองเท่ียวและเส๎นทางขนถํายผลผลิต 

จํานวนของเส๎นทางคมนาคมท่ีเพิ่มขึ้น 

6.สํงเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรปลอดภัย 

จํานวนของโครงการด๎านการเกษตรและ
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีเพิ่มขึ้น 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
 1. กองชําง  

2. กองการศึกษา   
3. กองวิชาการและแผนงาน 

ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตร๑จังหวัด : ยุทธศาสตร๑ท่ี 1 ยุทธศาสตร๑การขับเคล่ือนเศรษฐกิจด๎วยองค๑
ความรู๎เพื่อสร๎างมูลคําเพิ่มทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ 
2. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น : ยุทธศาสตร๑ท่ี 2 ด๎านเศรษฐกิจ
และการทํองเท่ียวเชิงอนุรักษ๑ 

 
 



3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
พันธกิจ  

1. สํงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา และการสาธารณสุขท่ีดี 
เสริมสร๎าง 

                        สํวนรํวมในการพัฒนานําไปสํูสังคมสงบสุข  
เป้าประสงค์   

1.  พัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต การศึกษา สุขอนามัย และความปลอดภัยของ 
  ประชาชน และเสริมสร๎างศักยภาพในการแก๎ไขปัญหาอยํางยั่งยืน     

ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย  
1. ร๎อยละของประชาชนท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีเพิ่มขึ้น  

กลยุทธ์และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับกุลยุทธ์ 

1. สํงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ร๎อยละของงบประมาณด๎านการศึกษาท่ี
เพิ่มขึ้น 

2. สํงเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข ร๎อยละของสถิติผ๎ูมีปัญหาด๎านสุขภาพท่ีลดลง 
3. สํงเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการ 
นันทนาการและการกีฬา 

ร๎อยละของคนท่ีได๎รับสวัสดิการจากภาครัฐท่ี
เพิ่มขึ้น 

4. สร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ตลอดชีวิต พัฒนา
ให๎มีความรู๎คํูคุณธรรมและจริยธรรม 

ร๎อยละของประชาชนท่ีอํานเขียนภาษาไทย
และคิดเลขอยํางงํายได๎ท่ีเพิ่มขึ้น 

5. สนับสนุนโภชนาการแกํเด็กนักเรียนกํอน
ปฐมวัยและประถมศึกษา 

ร๎อยละของเด็กท่ีมีภาวะโภชนาการตาม
มาตรฐาน 

6. สนับสนุนการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพ
ติด 

ร๎อยละของผ๎ูเกี่ยวข๎องกับยาเสพติดท่ีลดลง 

7. สํงเสริมและสนับสนุนการมีสํวนรํวมของ
ประชาชน 

ร๎อยละของคนในครัวเรือนมีสํวนรวํมทํา
กิจกรรม สาธารณะเพื่อประโยชน๑ของชุมชนท่ี
เพิ่มขึ้น 

8. สนับสนุนการสร๎างความปลอดภัยและรักษา
ความสงบเรียบร๎อยในชุมชน 

ร๎อยละของครัวเรือนท่ีมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย๑สินท่ีเพิ่มขึ้น 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
1.กองการศึกษา   2.กองวิชาการและแผนงาน 3.สํานักปลัดเทศบาล 
ความเชื่อมโยง 
1.ยุทธศาสตร๑จังหวัด: ยุทธศาสตร๑ท่ี 5 ยุทธศาสตร๑การสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนและสังคม 
2.ยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น: ยุทธศาสตร๑ท่ี 3 ด๎านการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย๑ 

 
 



 
 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

พันธกิจ   
1. สํงเสริมสนับสนุนการบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และ

วัฒนธรรม 
                        อันดีงามของท๎องถิ่น     

เป้าประสงค์   
1. อนุรักษ๑ บํารุงรักษา และฟื้นฟูความหลากหลายด๎านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 

และ 
                        ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ให๎มีการสืบสานคงอยูํตํอไป   

ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย  
1. จํานวนครั้งของการจัดงานวฒันธรรมประเพณีตํอปีอยํางตํอเนื่อง 

      
กลยุทธ์และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดระดับกุลยุทธ์ 

1.อนุรักษ๑และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

จํานวนครั้งท่ีมีการจัดงานอยํางตํอเนื่อง 

2.พัฒนาแหลํงวัฒนธรรม ศิลปะ และ
โบราณสถาน 

จํานวนของแหลํงโบราณสถานท่ีได๎รับการ
พัฒนา 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

   1. กองชําง   
2. กองการศึกษา   
3. กองวิชาการและแผนงาน 

ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตร๑จังหวัด: ยุทธศาสตร๑ท่ี 5  ยุทธศาสตร๑การสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนและ
สังคม 
2. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น: ยุทธศาสตร๑ท่ี 4 ด๎านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และสืบสานภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

 
 
 
 



 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

พันธกิจ   
1. สํงเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการ และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล๎อม 
                          อยํางเป็นระบบ  

เป้าประสงค์   
1. บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมอยํางยั่งยืน   

ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย        
1. ร๎อยละของปัญหาด๎านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมถูกทําลายท่ีลดลง  

 

กลยุทธ์และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับกุลยุทธ์ 

1. สํงเสริม สนับสนุนและสร๎างจิตสํานึกในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม 

 จํานวนของคนท่ีผํานการฝึกอบรมที่เพิ่มข้ึน 

2. สํงเสริม สนับสนุนการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล๎อม 

จํานวนครั้งท่ีมีการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล๎อม 

3. สนับสนุนและพัฒนาการจัดระบบบําบัดน้ําเสีย 
การกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 

ร๎อยละของปริมาณขยะมูลฝอยท่ีลดลง 

4. สนับสนุนการปูองกันและแก๎ไขปัญหาภัย
ธรรมชาติ 

จํานวนของโครงการด๎านการปูองกนัภัยทาง
ธรรมชาติ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
   1. กองชําง   

2. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล๎อม 

ความเชื่อมโยง 
1.ยุทธศาสตร๑จังหวัด: ยุทธศาสตร๑ท่ี 2  ยุทธศาสตร๑การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล๎อมโดยการมีสํวนรํวมของภาคประชาสังคม 
2.ยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น: ยุทธศาสตร๑ท่ี 5 ด๎านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ๑ส่ิงแวดล๎อม 

 
 
 

 
 



 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ 

พันธกิจ   
       1.สํงเสริมสนับสนุนการบริหารงานภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล  
เป้าประสงค์   
        1.องค๑กรมีการบริหารจัดการและการบริการท่ีดี และทันตํอการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก  

ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย  
        1.ร๎อยละของความพึงพอใจตํอการดําเนินงานขององค๑กรโดยรวมที่เพิ่มข้ึน    
 

กลยุทธ์และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับกุลยุทธ์ 

1. สนับสนุนการประสานงานและบูรณาการ
พัฒนารํวมกับหนวํยงานอืน่ 

จํานวนของภารกิจท่ีมีการบูรณาการกับ
หนํวยงานอื่น 

2. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและองค๑กรให๎ทัน
ตํอการเปล่ียนแปลง 

จํานวนของบุคลากรท่ีได๎เข๎ารับการฝึกอบรม
ท่ีเพิ่มขึ้น 

3. สํงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการของ
องค๑กร ชุมชน 

จํานวนของกลํุมหรือองค๑กรท่ีมีการบริหาร
อยํางมีระบบท่ีเพิ่มขึ้น 

4. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ๑ และเครื่องจักรกลท่ีจําเป็น
สําหรับการปฏิบัติงาน 

จํานวนครั้งของการจัดหาวัสดุครุภัณฑ๑และ
เครื่องจักรกล 

5. สนับสนุนและพัฒนางานปูองกนัและบรรเทา            
สาธารณภัย                   

จํานวนโครงการด๎านการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

   1.สํานักปลัดเทศบาล   4.กองชําง 
   2.กองวิชาการและแผนงาน  5.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล๎อม 
   3.กองคลัง    6.กองการศึกษา 

 

ความเชื่อมโยง 
1.ยุทธศาสตร๑จังหวัด: ยุทธศาสตร๑ท่ี 5  ยุทธศาสตร๑การสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนและ
สังคม 
2.ยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น: ยุทธศาสตร๑ท่ี 6 ด๎านการบริหาร
จัดการและการบริการ 

 
  

 



3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
การวิเคราะห๑ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน 

อนาคตของเทศบาล   ด๎วยเทคนิค  SWOT  ANALYSIS   

1.จุดแข็ง (Strength)     
  1.1 เป็นศูนย๑กลางของการคมนาคมท่ีมีการเช่ือมตํอรอบด๎านและทางผํานไปยังตํางอําเภอ คือ 
อําเภอทําวังผา อําเภอสันติสุข อําเภอบํอเกลือ อําเภอเชียงกลาง ซึ่งเอื้อตํอการดําเนินโครงการพัฒนาด๎านตําง ๆ 
เนื่องจากมีความสะดวก และปลอดภัยในการติดตํอ การสัญจร การขนถํายสินค๎า และอื่น ๆ 

   1.2 เป็นศูนย๑รวมของสํวนราชการตําง ๆ สถาบันการศึกษา  การสาธารณสุข  สถาบันการเงิน 
บริษัท ห๎างร๎าน แหลํงการพาณิชย๑ การลงทุน และการอุตสาหกรรม ซึ่งเอื้อตํอการดําเนินโครงการพัฒนาด๎าน
เศรษฐกิจ  สังคม และการทํองเท่ียว อีกท้ัง การบูรณาการแผนงานโครงการตํางๆ อันนําไปสํูการดําเนินงานพัฒนา
และแก๎ไขปัญหาความต๎องการของประชาชนได๎อยํางตํอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

   1.3 เป็นศูนย๑กลางของการจัดงานวัฒนธรรมประเพณีท๎องถิ่น และงานเทศกาลตําง ๆ เชํน  งาน
ลอยกระทง งานบวงสรวงพญาผานอง งานเทศกาลสงกรานต๑ งานประเพณีไทล้ือ งานแหํเทียนพรรษา งานประเพณี
เรือแขํง งานเทศกาลโลกของกวําง  ประกอบกับ มีโบราณสถานท่ีเป็นศิลปะล๎านนาท่ีคงความงดงาม คือ วิหารวัดต๎น
แหลง วัดพระธาตุเบ็งสกัด ซึ่งเอื้อตํอการสํงเสริมการทํองเท่ียว การอนุรักษ๑ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีให๎คงอยูํ
สืบไป 

   1.4  เป็นแหลํงเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรท่ีสําคัญ อาทิ พืชผัก ไม๎ผล ไผํรวก ข๎าวโพด  ถั่วลิสง   
ยาสูบ  ฯลฯ ซึ่งเอื้อตํอการพัฒนาด๎านการสํงออกผลิตผลทางการเกษตร  อันเป็นโอกาสในการเพิ่มรายได๎ให๎แกํ
เกษตรกร  และเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลโดยรวม 

  2.  จุดอ่อน (Weakness) 

   2.1 เนื่องจากประชาชนสํวนใหญํมีอาชีพทําเกษตรกรรมและมีการใช๎สารเคมีเป็นจํานวนมาก ซึ่ง
กํอให๎เกิดผลกระทบตํอสภาวะแวดล๎อมโดยภาพรวม โดยเฉพาะปัญหาด๎านสุขภาพของเกษตรกรและผ๎ูบริโภค ปัญหา
ส่ิงแวดล๎อมเป็นพิษ ปัญหาดินเส่ือมสภาพ  และอื่นๆ ท่ีตามมา ทําให๎ต๎องสูญเสียงบประมาณในแตํละปีเป็นจํานวน
มาก 

         2.2  เนื่องจากมีพื้นท่ีการเกษตรและบ๎านเรือนของประชาชนสํวนหนึ่งต้ังอยูํใกล๎ริมฝ่ังลําน้ําปัว  
และลําน้ําขว๎าง ทําให๎ชํวงฤดูฝนต๎องประสบกับปัญหาอุทกภัยเป็นประจําทุกปี  กํอให๎เกิดความเสียหายและเดือดร๎อน
แกํประชาชน ซึ่งต๎องสูญเสียงบประมาณสูงในการชํวยเหลือ ซํอมแซม และฟื้นฟูความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 

         2.3  เป็นศูนย๑รวมของสถานบันเทิง อาทิเชํน ร๎านอาหาร ร๎านคาราโอเกะ ร๎านเกมส๑  กํอให๎เกิด
ปัญหาแหํงมั่วสํุม  อบายมุข ซึ่งสร๎างความเดือนร๎อนให๎กับประชาชนในพื้นท่ี 

   2.4  เนื่องจากอําเภอปัว เป็นศูนย๑กลางด๎านเศรษฐกิจ มีจํานวนประชากรตํางถิ่นเข๎ามาอาศัยเป็น
จํานวนมาก  และมีสถานประกอบการตําง ๆ เพิ่มมากขึ้น  ส่ิงท่ีตามมาอยํางหลีกเล่ียงไมํได๎คือ “ขยะ” ปัจจุบันขยะ
ถือเป็นปัญหาใหญํของเทศบาลตําบลปัว  

  



  

 3.  โอกาส (Opportunity) 
  3.1  เป็นศูนย๑กลางของอําเภอในโซนเหนือของจังหวัดนํานท่ีจะรับรองการเปิดประตูสํูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนจากประเทศเพื่อนบ๎าน อันสํงผลให๎สภาพเศรษฐกิจโดยรวมมีความเจริญมากขึ้น 

  3.2  เป็นอําเภอท่ีมีแหลํงทํองเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงและมีเพียงแหํงเดียวในโลก คือ ต๎นชมพูภูคา ซึ่ง
สํงผลตํอการทํองเท่ียว ทําให๎มีนักทํองเท่ียวเข๎ามาอยํางตํอเนื่องและเพิ่มมากขึ้น 

  3.3  กฎหมายกระจายอํานาจให๎แกํองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎เพิ่มบทบาทอํานาจหน๎าท่ีและ
ถํายโอนภารกิจตํางๆ มาสํูท๎องถิ่นมากขึ้น ทําให๎มีความคลํองตัวในการพัฒนาและจัดบริการสาธารณะมากขึ้น 

   

 4.  อุปสรรค (Threat) 
   4.1 สภาวการณ๑ทางเศรษฐกิจของประเทศท่ียังประสบกับปัญหาหลายด๎าน อาทิ คําครองชีพของ
ประชาชนสูง ราคาผลิตผลทางการเกษตรตกต่ํา  ราคาสินค๎าอุปโภคบริโภคท่ีสูงขึ้นทุกวัน   ประกอบกับสถานการณ๑
ด๎านการเมืองการปกครองระดับชาติท่ีไมํมีเสถียรภาพ  ทําให๎สํงผลกระทบตํอการพัฒนาทุกด๎านในชุมชน   

   4.2 สภาพของสังคมปัจจุบันที่ต๎องเผชิญกับปัญหารอบด๎าน  อาทิ  คําครองชีพสูง  การหยําร๎าง ยา
เสพติด ฯลฯ ซึ่งถือเป็นเรื่องท่ีมีความละเอียดอํอนและต๎องใช๎ระยะเวลานานในการแก๎ไข  และส่ิงเหลํานี้เป็นต๎นเหตุ
ของการกํอเกิดปัญหาอื่นตามมา    
   4.3  การจัดสรรงบประมาณจากสํวนกลางมีความลําช๎าและไมํแนํนอน ทําให๎การดําเนินงานพัฒนา
และแก๎ไขปัญหาความต๎องการของประชาชนไมํเป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว๎ สํงผลกระทบและกํอให๎เกิดปัญหาความ
เดือดร๎อนในด๎านอื่นๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.2 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

      โครงสร๎างความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาเทศบาล พ.ศ. 2561-2564 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 

 

 

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 
ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ กลยุทธ 
กลยุทธ 

กลยุทธ กลยุทธ กลยุทธ กลยุทธ 

ยุทธศาสตร์

การพัฒนา

ของ อปท.ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร๑ ยุทธศาสตร๑ 

ยุทธศาสตร๑ 

ยุทธศาสตร๑ 

ยุทธศาสตร๑ ยุทธศาสตร๑ 

ยุทธศาสตร๑ 

ยุทธศาสตร์

การพัฒนา 

อปท. 

ยุทธศาสตร๑ 

ยุทธศาสตร๑ 

เปูาหมาย

ยุทธศาสตร๑ 

ยุทธศาสตร๑ ยุทธศาสตร๑ 

เปูาหมาย

ยุทธศาสตร๑ 
เปูาหมาย

ยุทธศาสตร๑ 

เปูาหมาย

ยุทธศาสตร๑ 

แผนงาน 

 
แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน 

แผนงาน แผนงาน 

ผลผลิต/ 

โครงการ 
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 

แผนงาน แผนงาน แผนงาน 

โครงการ โครงการ โครงการ 

แบบ ยท.01 



 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนนุ 

1 การพัฒนาโครงสร๎าง
พื้นฐาน  

บริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป กองชําง 
สํานักปลัดฯ 
กองวิชาการฯ 

กองคลงั 

อบจ.นําน 
จังหวัดนําน 

ทต.ปัว 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองชําง 
กองสาธารณสุขฯ 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ 

การเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองชําง 

แผนงานการพาณิชย๑ กองสาธารณสุขฯ 

2 การเกษตร เศรษฐกิจ
และการทํองเท่ียว 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองชําง อบจ.นําน 
จังหวัดนําน 
กศน.อ.ปัว 

พัฒนาชุมชน 
อ.ปัว 

ทต.ปัว 

แผนงานสร๎างความ
เข๎มแข็งของชุมชน 

กองการศึกษา 

แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

สํานักปลัดฯ 
กองการศึกษา 
กองวิชาการฯ 

การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร กองการศึกษา 

3 การพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของ
มนุษย๑ 

บริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป กองวิชาการ กศน.อ.ปัว 
รพ.สต.อ.ปัว 

รพร.ปัว 
อบจ.นําน

จังหวัดนําน 
ทต.ปัว 

 

แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

สํานักปลัดฯ 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา 
กองสาธารณสุขฯ 

แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ 

แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

กองการศึกษา 
กองชําง 

แผนงานสร๎างความ
เข๎มแข็งของชุมชน 

สํานักปลัดฯ 
กองการศึกษา 
กองวิชาการฯ 

กองคลงั 

การดําเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง กองการศึกษา 
 
 
 

ส่วนที่ 4 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบตัิ 

 



 
 

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนนุ 

4 ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

กองการศึกษา 
สํานักปลัดฯ 

กองชําง 

ทต.ปัว 

5 
 
 
 
 

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล๎อม 
 

บริหารงานท่ัวไป แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

สํานักปลัดฯ 
กองสาธารณสุขฯ 

ส่ิงแวดล๎อม
ภาค 3 

จังหวัดนําน 
อบจ.นําน 

 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสร๎างความ
เข๎มแข็งของชุมชน 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

แผนงานเคหะและชุมชน กองชําง 
กองสาธารณสุขฯ 

6 การบริหารจัดการ
และการบริการ 

บริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป สํานักปลัด 
กองการศึกษา
สํานักปลัดฯ 
กองวิชาการฯ 

กองคลงั 
กองชําง 

อปท.ในเขต 
จังหวัดนําน 

ทต.ปัว 

แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

สํานักปลัดฯ 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา 

แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ 

แผนงานเคหะและชุมชน กองชําง 

การเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  เทศบาลต าบลปัว 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 

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.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

50 65,369,000 12 7,060,000 9 7,330,000 13 8,301,000 84 88,060,000 

รวม 50 65,369,000 12 7,060,000 9 7,330,000 13 8,301,000 84 88,060,000 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร 
เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 
2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
 
6 

 
 

3,060,000 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
6 

 
 

3,060,000 
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน 8 14,030,000 6 1,525,000 2 250,000 4 1,450,000 20 17,255,000 
2.3 แผนงานสร๎างความเข๎มแข็ง
ชุมชน 

3 330,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 6 420,000 

2.4 แผนงานการเกษตร 6 510,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 9 660,000 

รวม 23 17,930,000 8 1,605,000 4 330,000 6 1,530,000 41 21,395,000 

 
 
 

แบบ ผ.07 



 
 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 

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. ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันา
สังคมและความม่ันคงของมนษุย์ 
3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
 
8 1,850,000 - - - - - - 8 1,850,000 

3.2 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 11 2,780,000 - - - - - - 11 2,780,000 
3.3 แผนงานการศึกษา 13 18,409,960 - - - - - - 13 18,409,960 
3.4 แผนงานสาธารณสุข 14 1,091,500 7 305,000 7 305,000 7 305,000 35 2,006,500 
3.6 แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของ
ชุมชน 

4 310,000 - - - - - - 4 310,000 

3.7 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

18 44,330,000 - - - - - - 18 44,330,000 

3.8 แผนงานงบกลาง 2 18,250,000 - - - - - - 2 18,250,000 

รวม 70 87,021,460 7 305,000 7 305,000 7 305,000 91 87,936,460 

4.ยุทธศาสตร์ด้านศลิปวัฒนธรรม  
จารีตประเพณีและภปูัญญาท้องถิ่น 
4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
 
2 

 
 

130,000 

 
 
1 

 
 

100,000 

 
 
1 

 
 

100,000 

 
 
1 

 
 

100,000 

 
 
5 

 
 

430,000 

4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

 
6 

 
2,000,000 

 
3 

 
650,000 

 
3 

 
650,000 

 
3 

 
650,000 

 
15 

 
3,950,000 

รวม 8 2,130,000 4 750,000 4 750,000 4 750,000 20 4,380,000 
 
 



 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 

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) 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
5.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

2 
 

100,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

2 
 

100,000 
 

5.2 แผนงานสาธารณสุข 4 200,000 - - - - - - 4 200,000 
5.3 แผนงานเคหะและชุมชน 2 2,200,000 1 350,000,000 - - - - 3 352,200,000 
แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของ
ชุมชน 

1 50,000 - - - - - - 1 50,000 

5.4 แผนงานพาณิชย๑ 2 80,000 - - - - - - 2 80,000 
รวม 11 2,630,000 1 350,000,000 - - - - 12 352,630,000 

6.ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิาร
จัดการและการบรกิาร 
6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
 

12 

 
 

40,250,000 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

12 

 
 

40,250,000 
6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 8 2,300,000 - - - - - - 8 2,300,000 
6.3 แผนงานสร๎างความเข๎มแข็ง
ของชุมชน 

2 160,000 - - - - - - 2 160,000 

6.4 แผนงานงบกลาง 1 50,000       1 50,000 

รวม 23 42,760,000 - - - - - - 23 42,760,000 
 
 
 
 



 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 

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) 

อุดหนุนองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคก์ร
ประชาชน 
1.ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันา
โครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 17 35,715,000 3 620,000 2 300,000 3 860,000 25 37,495,000 
1.2 แผนงานการศึกษา 1 40,000 - - - - - - 1 40,000 

รวม 18 35,755,000 3 620,000 2 300,000 3 860,000 26 37,535,000 
ประสานโครงการพฒันาองคก์าร
บริหารส่วนจังหวัดน่าน 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันา
โครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 

3,940,000 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 

3,850,000 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 

3,900,000 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 

3,740,000 

 
 
 
 
8 

 
 
 
 

15,430,000 
รวม 2 3,940,000 2 3,850,000 2 3,900,000 2 3,740,000 8 15,430,000 

ประสานโครงการพฒันา 
จังหวัดน่าน 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันา
โครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 

15 

 
 
 
 

78,770,000 

 
 
 
- - 

 
- 

 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
 

15 

 
 
 
 

78,770,000 
 



 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 

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) 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร 
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1 10,000,000 - - - - - - 1 10,000,000 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของ
มนุษย์ 
3.1 การศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 1 100,000 - - - - - - 1 100,000 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 3 25,000,000 - - - - - - 3 25,000,000 

รวม 20 113,870,000 - - - - - - 20 113,870,000 

บัญชีครุภัณฑ์ 15 12,600,000 - - - - - - 15 12,600,000 

รวม 15 12,600,000 - - - - - - 15 12,600,000 

รวมทั้งหมด 240 384,005,460 37 364,190,000 28 12,915,000 35 15,486,000 340 776,596,460 

 
 



 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  เทศบาลต าบลปัว 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4.ยุทธศาสตร๑การพัฒนาการทํองเท่ียวให๎เจริญเติบโตอยํางสมดุลและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1.ด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพืน้ฐาน 
1.ยุทธศาสตร์ ด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 
     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 กํอสร๎างรางระบายน้ํา
พร๎อมฝาปิดหน๎า
หอประชุมถึงบ๎านนาย
เจริญ พันชน ม.1 ต.ปัว  

เพื่อให๎การสัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ลดปัญหาน้ําทํวมขัง 

1 แหํง 
ยาว  412 ม. 

  

1,650,000     รางระบายน้ํา  
ยาว 412 ม. 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
และลดปัญหาน้ํา
ทํวมขัง 

กองชําง 

2 เปล่ียนทํอระบายน้ําข๎าม
ถนน หมวด 2 บ๎าน 
นายนัด  ม.1 ต.ปัว  
  

เพื่อให๎การสัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ลดปัญหาน้ําทํวมขัง 

1 แหํง 
ยาว 6 ม. 

   30,000    ถนน คสล.   
ยาว 6 ม. 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
และลดปัญหาน้ํา
ทํวมขัง 

กองชําง 

3 ติดต้ังเสียงตามสายใน
หมูํบ๎าน ม.1 ต.ปัว 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับขําวสาร
ประชาสัมพันธ๑จาก
หมูํบ๎าน 

1 แหํง 
 

    50,000 ติดต้ังเสียง
ตามสาย  
1 แหํง 

ประชาชนได๎รับ
ขําวสาร
ประชาสัมพันธ๑จาก
หมูํบ๎าน 

กองชําง 

 
 
 
 

ผ.01 



 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 ถมดินท่ีดินสาธารณะ
ประโยชน๑ ม.2 ต.ปัว 

ประชาชนได๎ใช๎
ประโยชน๑จาการถม
ดินท่ีดินสาธารณะ 

1 แหํง 400,000     ถมดินท่ีดิน  
1 แหํง 

ประชาชนได๎ใช๎ที่ดิน
สาธารณะในการจัด
กิจกรรมตําง ๆ 

กองชําง 

5 กํอสร๎างห๎องน้ํา (ท่ีดิน
สาธารณะประโยชน๑) 
ม.2 ต.ปัว 

เพื่ออํานวยความ
สะดวกให๎กับ
ประชาชน 

10 ห๎อง   300,000   กํอสร๎างห๎องน้ํา 
10 ห๎อง 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกในการ
เข๎าห๎องนํ้า 

กองชําง 

6 กํอสร๎างถนน คสล. สาย
ปั้นอิฐ – ปุาชุมชน 
ม.2 ต.ปัว 

เพื่อให๎มีถนนใช๎ใน
การสัญจรได๎อยําง
สะดวกและปลอดภัย 

ยาว 1 กม. 250,000     กํอสร๎างถนน 
คสล.  
ยาว 1 กม. 

ประชาชนได๎ใช๎
ถนนสัญจรอยําง
สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองชําง 

7 กํอสร๎างรางระบายน้ํา 
ซอยทิวสน (หน๎าศาลา) 
ม.3 ต.ปัว 

เพื่อให๎การสัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ลดปัญหาน้ําทํวมขัง 

ยาว 15 ม. 52,000     กํอสร๎างราง
ระบายน้ํา  ยาว 
15 ม. 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
และลดปัญหาน้ํา
ทํวมขัง 

กองชําง 

8 กํอสร๎างรางระบายน้ํา 
ซอยร๎านสิริพรฟาร๑ม  
ม.3 ต.ปัว 

เพื่อให๎การสัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ลดปัญหาน้ําทํวมขัง 

ยาว 100 ม. 350,000     กํอสร๎างราง
ระบายน้ํา ยาว 
100 ม. 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
และลดปัญหาน้ํา
ทํวมขัง 

กองชําง 

 
 



 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 กํอสร๎างถนนพร๎อมราง
ระบายน้ําแบบมีฝาปิด 
ซอย ร.ร. บ๎านปรางค๑ ถึง
ร๎าน IMF  ถึง บ๎าน สจ.
สํารวจ ม.3 ต.ปัว 

เพื่อให๎การสัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ลดปัญหาน้ําทํวมขัง 

ยาว 200 ม.   1,120,000   กํอสร๎างถนน
พร๎อมราง
ระบายน้ํา
แบบมีฝาปิด 
ยาว 200 ม. 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
และลดปัญหาน้ํา
ทํวมขัง 

กองชําง 

10 กํอสร๎างรางระบายน้ํา 
ข๎างกําแพงวัดปรางค๑ 
(หน๎าร๎านบ๎านเฮา
ซุปเปอร๑มาเก็ต)  
ม.3 ต.ปัว 

เพื่อให๎การสัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ลดปัญหาน้ําทํวมขัง 

ยาว 800 ม.     256,000 กํอสร๎างราง
ระบายน้ํา 
ยาว 800 ม. 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
และลดปัญหาน้ํา
ทํวมขัง 

กองชําง 

11 ปรับปรุงถนนลาดยาง 
หน๎าบ๎านนายวิเชียร 
คุณนาม ถึง สะพาน
ตลาดสด ม.4 ต.ปัว 

เพื่อให๎มีถนนใช๎ใน
การสัญจรได๎อยําง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ยาว 350 ม. 840,000     ปรับปรุง
ถนนลาดยาง 
ยาว 350 ม. 

ประชาชนได๎ใช๎ถนน
สัญจรอยํางสะดวก
และปลอดภัยมาก
ขึ้น 

กองชําง 

12 กํอสร๎างถนน คสล. สาย
บ๎านนายเจริญ – นาย
อัตถพงษ๑ ตนภู  
ม.4 ต.ปัว 

เพื่อให๎มีถนนใช๎ใน
การสัญจรได๎อยําง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ยาว 100 ม. 240,000     กํอสร๎างถนน 
คสล.  
ยาว 100 ม. 

ประชาชนได๎ใช๎ถนน
สัญจรอยํางสะดวก
และปลอดภัยมาก
ขึ้น 

กองชําง 

 
 



 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13 กํอสร๎างถนน คสล. สาย
บ๎านนายณรงค๑ สุทธ
หลวง  ม.4 ต.ปัว 

เพื่อให๎มีถนนใช๎ใน
การสัญจรได๎อยําง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ยาว 150 ม. 360,000     กํอสร๎างถนน 
คสล.  
ยาว 150 ม. 

ประชาชนได๎ใช๎ถนน
สัญจรอยํางสะดวก
และปลอดภัยมาก
ขึน้ 

กองชําง 

14 กํอสร๎างสะพาน คสล. 
สายลําน้ํารองเย็น 
บริเวณข๎างหอประชุม  
ม.4 ต.ปัว 
 

เพื่อให๎มีสะพานใช๎
ในการสัญจรได๎
อยํางสะดวกและ
ปลอดภัย 

1 แหํง     500,000 กํอสร๎าง
สะพาน คสล. 
1 แหํง 

ประชาชนมีสะพาน
ใช๎ในการสัญจรได๎
อยํางสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชําง 

16 
 

กํอสร๎างถนน คสล. สาย
ข๎างลําน้ําขว๎าง   
ม.4 ต.ปัว 

เพื่อให๎มีถนนใช๎ใน
การสัญจรได๎อยําง
สะดวก ปลอดภัย 

ยาว 900 ม.     2,160,000 กํอสร๎างถนน 
คสล. 
ยาว 900 ม. 

ประชาชนได๎ใช๎ถนน
สัญจรอยํางสะดวก
และปลอดภัย 

กองชําง 

15 ปรับปรุงถนน คสล. สาย
บ๎านนายสวําง เนตรทิพย๑ 
ถึง บ๎านนางสุภาพ เตชะ
เสนนา ม.4 ต.ปัว 

เพื่อให๎มีถนนใช๎ใน
การสัญจรได๎อยําง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ยาว 150 ม.
  

    200,000 ปรับปรุงถนน 
คสล. 
ยาว 150 ม. 

ประชาชนได๎ใช๎ถนน
สัญจรอยํางสะดวก
และปลอดภัยมาก
ขึ้น 

กองชําง 

17 กํอสร๎างถนน คสล. สาย
รอบอํางเก็บน้ําต๎นสลี
เมือง ม.4 ต.ปัว 

เพื่อให๎มีถนนใช๎ใน
การสัญจรได๎อยําง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ยาว 1,000 ม.     2,400,000 กํอสร๎างถนน 
คสล. 
ยาว 1,000 ม. 

ประชาชนได๎ใช๎ถนน
สัญจรอยํางสะดวก
และปลอดภัยมาก
ขึ้น 

กองชําง 

 
 
 



 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

18 กํอสร๎างรางระบายน้ํา 
คสล. สายบ๎านพํอดวก 
พันชน ม.5 ต.ปัว 

เพื่อให๎มีถนนใช๎ใน
การสัญจรได๎อยําง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ยาว 20 ม. 650,000     กํอสร๎างราง
ระบายน้ํา 
คสล.  
ยาว 20 ม. 

ประชาชนได๎ใช๎ถนน
สัญจรอยํางสะดวก
และปลอดภัยมาก
ขึ้น 

กองชําง 

19 ปรับปรุงเสียงตามสายใน
หมูํบ๎าน ม.5 ต.ปัว 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับขําวสาร
ประชาสัมพันธ๑จาก
หมูํบ๎าน 

1 แหํง 120,000     ปรับปรุงเสียง 
1 แหํง 

ประชาชนได๎รับ
ขําวสาร
ประชาสัมพันธ๑จาก
หมูํบ๎าน 

กองชําง 

20 ปรับปรุงถนน คสล. 
สายน้ําแงง ถึง น้ํากิว 
ม.5 ต.ปัว 

เพ่ือให๎มีถนนใช๎ในการ
สัญจรได๎อยํางสะดวก
และปลอดภัย 

ยาว 500 ม.    200,000  ปรับปรุงถนน 
คสล.  
ยาว 500 ม. 

ประชาชนได๎ใช๎ถนน
สัญจรอยํางสะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น 

กองชําง 

21 ติดต้ังเครื่องเสียง บริเวณ
ศาลาเอนกประสงค๑  
ม.6 ต.ปัว 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับขําวสาร
ประชาสัมพันธ๑จาก
หมูํบ๎าน 

1 เครื่อง   30,000   ติดต้ังเครื่อง
เสียง 
1 เครื่อง 

ประชาชนได๎รับ
ขําวสาร
ประชาสัมพันธ๑จาก
หมูํบ๎าน 

กองชําง 

22 กํอสร๎างถนน คสล. สาย
บ๎านนายบุญธรรม  
ชาวแหลง ม.6 ต.ปัว 

เพื่อให๎มีถนนใช๎ใน
การสัญจรได๎อยําง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ยาว  50 ม.     120,000 กํอสร๎างถนน 
คสล.   
ยาว  50 ม. 

ประชาชนได๎ใช๎ถนน
สัญจรอยํางสะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น 

กองชําง 

 
 



 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

23 กํอสร๎างรางระบายน้ํา 
พร๎อมฝาปิดรูปตัวยูสาย
หน๎าวัด – นายสมเกียรติ 
– นายสําราญ   
ม.6 ต.ปัว  
 

เพื่อให๎การสัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ลดปัญหาน้ําทํวมขัง 

ยาว  100 ม.     350,000 กํอสร๎างราง
ระบายน้ํา 
พร๎อมฝาปิด
รูปตัวยู 
ยาว  100 ม. 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
และลดปัญหาน้ํา
ทํวมขัง 

กองชําง 

24 กํอสร๎างถนน คสล. สาย
หน๎าบ๎านนายต๊ิบ ถึง 
พื้นท่ีทําการเกษตร 
ม.7 ต.ปัว 

เพื่อให๎มีถนนใช๎ใน
การสัญจรได๎อยําง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ยาว 80 ม.
  

192,000     กํอสร๎างถนน 
คสล. 
ยาว 80 ม. 

ประชาชนได๎ใช๎ถนน
สัญจรอยํางสะดวก
และปลอดภัยมาก
ขึ้น 

กองชําง 

25 ปรับปรุงหอกระจายขําว 
(ขยายจุดติดต้ัง 
เดินสาย+ลําโพง พร๎อม
แอร๑ ขยายเสียง) 
ม.7 ต.ปัว 
 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับขําวสาร
ประชาสัมพันธ๑จาก
หมูํบ๎าน 

1 แหํง 50,000     ปรับปรุงหอ
กระจายขําว 
1 แหํง 

ประชาชนได๎รับ
ขําวสาร
ประชาสัมพันธ๑จาก
หมูํบ๎าน 

กองชําง 

26 วางทํอระบายน้ํา และ
บํอพักน้ํา สายบ๎าน 
นายใจ เทพทิพย๑   
ม.7 ต.ปัว 

เพื่อให๎การสัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ลดปัญหาน้ําทํวมขัง 

ยาว 50 ม. 192,000     วางทํอระบาย
น้ํา และบํอพัก
น้ํา ยาว 50 ม. 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
และลดปัญหาน้ํา
ทํวมขัง 

กองชําง 

 
 
 



 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

27 ปรับปรุงตํอเติมอาคาร
เอนกประสงค๑ ม.7 ต.ปัว 

เพื่อเป็นการเพิ่ม
พื้นท่ีใช๎สอยของ
ศาลาเอนกประสงค๑ 
 

1 แหํง     200,000 ปรับปรุงตํอ
เติมอาคาร 
1 แหํง 

ศาลาเอนกประสงค๑
มีพื้นท่ีใช๎สอย
เพิ่มขึ้น 
 

กองชําง 

28 กํอสร๎างถนน คสล. สาย
ข๎างบ๎านนายประทูบ 
ชํางเงิน  ม.8 ต.ปัว 

เพื่อให๎มีถนนใช๎ใน
การสัญจรได๎อยําง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ยาว 60 ม. 180,000     กํอสร๎างถนน 
คสล.  
ยาว 60 ม. 

ประชาชนได๎ใช๎ถนน
สัญจรอยํางสะดวก
และปลอดภัยมาก
ขึ้น 

กองชําง 

29 ปรับปรุง ซํอมแซมถนน 
คสล. สายบ๎านนายเลิศ 
ถึง บ๎านนายปึ๊  
ม.8 ต.ปัว 

เพื่อให๎มีถนนใช๎ใน
การสัญจรได๎อยําง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ยาว 60 ม.
  

146,000     ปรับปรุง 
ซํอมแซมถนน 
คสล.  
ยาว 60 ม. 

ประชาชนได๎ใช๎ถนน
สัญจรอยํางสะดวก
และปลอดภัยมาก
ขึ้น 

กองชําง 

30 ปรับปรุงถนน คสล. สาย
ซอยสปิงเฟรช (ตํอเนื่อง
จนสุดซอย) ม.8 ต.ปัว 

เพื่อให๎มีถนนใช๎ใน
การสัญจรได๎อยําง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ยาว 40 ม. 96,000     ปรับปรุงถนน 
คสล.  
ยาว 40 ม. 

ประชาชนได๎ใช๎ถนน
สัญจรอยํางสะดวก
และปลอดภัยมาก
ขึ้น 

กองชําง 

31 กํอสร๎างถนน คสล. สาย
ข๎าง รพ.สต.ปัว – บ๎าน
นายศรี – นางเพชร –
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
ทต.ปัว  ม.8 ต.ปัว 

เพื่อให๎มีถนนใช๎ใน
การสัญจรได๎อยําง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ยาว 500 ม.   1,200,000   กํอสร๎างถนน 
คสล. 
ยาว 500 ม. 

ประชาชนได๎ใช๎ถนน
สัญจรอยํางสะดวก
และปลอดภัยมาก
ขึ้น 

กองชําง 

 
 



 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

32 กํอสร๎างถนน คสล. ข๎าง
โรงผลิตน้ําด่ืม  
ม.8 ต.ปัว 

เพื่อให๎มีถนนใช๎ใน
การสัญจรได๎อยําง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ยาว 300 ม.   720,000   กํอสร๎างถนน 
คสล. 
ยาว 300 ม. 

ประชาชนได๎ใช๎ถนน
สัญจรอยํางสะดวก
และปลอดภัยมาก
ขึ้น 

กองชําง 

33 ขยายถนน คสล. สาย
บ๎านนายสุทัศน๑ จะเฮิง  
ม.8 ต.ปัว 

เพื่อให๎มีถนนใช๎ใน
การสัญจรได๎อยําง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ยาว 70 ม.    50,000  ขยายถนน 
คสล. 
ยาว 70 ม. 
 

ประชาชนได๎ใช๎ถนน
สัญจรอยํางสะดวก
และปลอดภัยมาก
ขึ้น 

กองชําง 

34 ปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค๑ ข๎าง  
รพ.สต.ปัว ม.8 ต.ปัว 

เพื่อเป็นการเพิ่ม
พื้นท่ีใช๎สอยของ
ศาลาเอนกประสงค๑ 
 

1 แหํง    300,000  ปรับปรุง
อาคาร 
1 แหํง 

ศาลาเอนกประสงค๑
มีพื้นท่ีใช๎สอย
เพิ่มขึ้น 
 

กองชําง 

35 กํอสร๎างรางระบายน้ํา 
คสล. แบบมีฝาปิด สาย
บ๎านนายสุทิน ยาปัน ถึง
บ๎านนายเจย ไชยวงศ๑ 
ม.1 ต.สถาน 

เพื่อให๎การสัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ลดปัญหาน้ําทํวมขัง 

ยาว 300 ม. 990,000     กํอสร๎างราง
ระบายน้ํา 
คสล. 
ยาว 300 ม. 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
และลดปัญหาน้ํา
ทํวมขัง 

กองชําง 

36 กํอสร๎างสะพาน คสล. 
สายหน๎าวัดนาปุาน 
ม.1 ต.สถาน 

เพื่อให๎การสัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ลดปัญหาน้ําทํวมขัง 

1 แหํง 300,000     กํอสร๎าง
สะพาน คสล. 
1 แหํง 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
และลดปัญหาน้ํา
ทํวมขัง 

กองชําง 

 
 



 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

37 กํอสร๎างรางระบายน้ํา 
คสล. แบบมีฝาปิด สาย
บ๎านนายคํา ศิริรัตน๑ 
ม.1 ต.สถาน 

เพื่อให๎การสัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ลดปัญหาน้ําทํวมขัง 

ยาว 140 ม.   600,000   กํอสร๎างราง
ระบายน้ํา 
คสล. แบบมี
ฝาปิด 
ยาว 140 ม. 
 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยและ
ลดปัญหานํ้าทํวมขัง 

กองชําง 

38 กํอสร๎างปรับปรุง ถนน 
คสล. สายกลางส่ีแยก 
บ๎านนางวรรณา พรหม
รักษ๑ ถึงแยกหน๎าวัด 
 ม.1 ต.สถาน 

เพื่อให๎มีถนนใช๎ใน
การสัญจรได๎อยําง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ยาว 440 ม.   1,200,000   กํอสร๎าง
ปรับปรุง ถนน 
คสล. 
ยาว 440 ม. 

ประชาชนได๎ใช๎ถนน
สัญจรอยํางสะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น 

กองชําง 

39 เสริมไหลํทางถนนสาย
บ๎านต๎นแหลง ถึง โรงบํม
ใบยา ม.2 ต.ไชยวัฒนา 

เพื่อให๎มีถนนใช๎ใน
การสัญจรได๎อยําง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ยาว 175 ม. 180,000     เสริมไหลํทาง
ถนนสาย 
ยาว 175 ม. 

ประชาชนได๎ใช๎ถนน
สัญจรอยํางสะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น 

กองชําง 

40 กํอสร๎างรางระบายน้ํา 
คสล. สายสนามกีฬา ถึง 
บ๎านนายจาย 
ม.2 ต.ไชยวัฒนา 

เพื่อให๎การสัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ลดปัญหาน้ําทํวมขัง 

ยาว 100 ม. 320,000     กํอสร๎างราง
ระบายน้ํา 
คสล. 
ยาว 100 ม. 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยและ
ลดปัญหานํ้าทํวมขัง 

กองชําง 

 
 
 



 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

41 กํอสร๎างถนน คสล. ซอย
ดอนศาล  
ม.2 ต.ไชยวัฒนา 

เพื่อให๎มีถนนใช๎ใน
การสัญจรได๎อยําง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ยาว 110 ม. 250,000     กํอสร๎างถนน 
คสล. 
ยาว 110 ม. 

ประชาชนได๎ใช๎ถนน
สัญจรอยํางสะดวก
และปลอดภัยมาก
ขึ้น 

กองชําง 

42 กํอสร๎างถนน คสล. สาย
บ๎านนายแหลม ถึงพนัง
กั้นลําน้ําขว๎าง 
ม.2 ต.ไชยวัฒนา 

เพื่อให๎มีถนนใช๎ใน
การสัญจรได๎อยําง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ยาว 200 ม.   480,000   กํอสร๎างถนน 
คสล. ยาว 
200 ม. 
 

ประชาชนได๎ใช๎ถนน
สัญจรอยํางสะดวก
และปลอดภัยมาก
ขึ้น 

กองชําง 

43 เสริมถนน คสล. ซอย
บ๎านผ๎ูใหญํชอบ ชราพก 
ม.4 ต.วรนคร 

เพื่อให๎มีถนนใช๎ใน
การสัญจรได๎อยําง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ยาว 250 ม. 600,000     เสริมถนน 
คสล. ซอย 
ยาว 250 ม. 
 

ประชาชนได๎ใช๎ถนน
สัญจรอยํางสะดวก
และปลอดภัยมาก
ขึน้ 

กองชําง 

44 กํอสร๎างรางระบายน้ํา 
คสล. สายถนนปัว–บํอ
เกลือ หน๎าบ๎านนางวัน
เพ็ญ พลจร ม.4ต.วรนคร 
 

เพื่อให๎การสัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ลดปัญหาน้ําทํวมขัง 

ยาว 1,600 ม. 5,200,000     กํอสร๎างราง
ระบายน้ํา 
คสล. 
ยาว 1,600 ม. 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
และลดปัญหาน้ํา
ทํวมขัง 

กองชําง 

45 กํอสร๎างถนน คสล. สาย
นาดอน ถึง บ๎านหําง  
ม.4 ต.วรนคร 

เพื่อให๎มีถนนใช๎ใน
การสัญจรได๎อยําง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ยาว 1,200 ม. 2,880,000     กํอสร๎างถนน 
คสล. 
ยาว 1,200 ม. 

ประชาชนได๎ใช๎ถนน
สัญจรอยํางสะดวก
และปลอดภัย 
มากขึ้น 

กองชําง 

 
 



 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

46 ปรับปรุงซํอมแซมถนน 
แบบแอลฟัลท๑ติด
คอนกรีต  ซอยน้ําด่ืม
สายทิพย๑ ม.5 ต.วรนคร 

เพื่อใหม๎ีถนนใช๎ใน
การสัญจรได๎อยําง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ยาว 700 ม. 840,000     ปรับปรุง
ซํอมแซมถนน 
แบบแอลฟัลท๑
ติดคอนกรีต   
ยาว 700 ม. 
 

ประชาชนได๎ใช๎ถนน
สัญจรอยํางสะดวก
และปลอดภัย 
มากขึ้น 

กองชําง 

47 กํอสร๎างรางระบายน้ํา
จากบ๎านนายโนช – บ๎าน 
ดต. ศาสตร๑   
ม.5 ต.วรนคร 

เพื่อใหก๎ารสัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ลดปัญหาน้ําทํวมขัง 

ยาว 150 ม.
  

525,000     กํอสร๎างราง
ระบายน้ํา 
ยาว 150 ม. 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยและ
ลดปัญหานํ้าทํวมขัง 

กองชําง 

48 กํอสร๎างรางระบายน้ํา
จากบ๎านนางสุดารัตน๑ – 
บ๎าน อ.ชัชชัย    
ม.5 ต.วรนคร 

เพื่อให๎การสัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ลดปัญหาน้ําทํวมขัง 

ยาว 100 ม. 350,000     กํอสร๎างราง
ระบายน้ํา 
ยาว 100 ม. 
 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยและ
ลดปัญหานํ้าทํวมขัง 

กองชําง 

49 กํอสร๎างรางระบายน้ํา
จากบ๎านนายแก๎ว – นาง
ละมัย ม.5 ต.วรนคร  
 

เพื่อให๎การสัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ลดปัญหาน้ําทํวมขัง 

ยาว 100 ม.
  

  350,000   กํอสร๎างราง
ระบายน้ํา 
ยาว 100 ม. 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยและ
ลดปัญหานํ้าทํวมขัง 

กองชําง 

50 กํอสร๎างรางระบายน้ํา
จากบ๎าน อ.ไพรัช – บ๎าน
นายอรัญ  ม.5 ต.วรนคร 

เพื่อให๎การสัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ลดปัญหาน้ําทํวมขัง 

ยาว 120 ม.
  

  420,000   กํอสร๎างราง
ระบายน้ํา 
ยาว 120 ม. 
 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยและ
ลดปัญหานํ้าทํวมขัง 

กองชําง 

 



 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

51 กํอสร๎างถนน คสล. สาย
บ๎านนางพิมพร   
ม.5 ต.วรนคร 

เพื่อให๎มีถนนใช๎ใน
การสัญจรได๎อยําง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ยาว 100 ม.    240,000  กํอสร๎างถนน 
คสล. 
ยาว 100 ม. 

ประชาชนได๎ใช๎ถนน
สัญจรอยํางสะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น 

กองชําง 

52 กํอสร๎างรางระบายน้ํา 
คสล. สายบ๎านนาง
ประไพ – บ๎านสุจิดา  
ม.5 ต.วรนคร 

เพื่อให๎การสัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ลดปัญหาน้ําทํวมขัง 

ยาว 100 ม.
  

   350,000  กํอสร๎างราง
ระบายน้ํา 
ยาว 100 ม. 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยและ
ลดปัญหานํ้าทํวมขัง 

กองชําง 

53 กํอสร๎างถนน คสล. สาย
บ๎านนางสม – พื้นท่ี
การเกษตร   
ม.5 ต.วรนคร   

เพื่อให๎มีถนนใช๎ใน
การสัญจรได๎อยําง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ยาว 2 กม.    4,800,000  กํอสร๎างถนน 
คสล. 
ยาว 2 กม. 

ประชาชนได๎ใช๎ถนน
สัญจรอยํางสะดวก
และปลอดภัยมาก
ขึ้น 

กองชําง 

54 ซํอมแซมรางระบายน้ํา 
คสล. หน๎าบ๎านนายวิ
สิทธิ ม.5 ต.วรนคร  

เพื่อให๎การสัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ลดปญัหาน้ําทํวมขัง 

ยาว 50  ม.     175,000 ซํอมแซมราง
ระบายน้ํา 
ยาว 50  ม. 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยและ
ลดปัญหานํ้าทํวมขัง 

กองชําง 

55 กํอสร๎างถนน คลส. จาก
บ๎านนางยวง – บ๎านนาย
ทัศน๑  ม.5 ต.วรนคร 

เพื่อให๎มีถนนใช๎ใน
การสัญจรได๎อยําง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ยาว  100 ม.     420,000 กํอสร๎างถนน 
คลส. 
ยาว  100 ม. 

ประชาชนได๎ใช๎ถนน
สัญจรอยํางสะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น 

กองชําง 

 
 



 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

56 กํอสร๎างถนน คสล. จาก
บ๎านพวงพะยอม – บ๎าน
สวนดอก  ม.5 ต.วรนคร 

เพื่อให๎มีถนนใช๎ใน
การสัญจรได๎อยําง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ยาว  200 ม.     480,000 กํอสร๎างถนน 
คสล. 
ยาว  200 ม. 

ประชาชนได๎ใช๎ถนน
สัญจรอยํางสะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น 

กองชําง 

57 กํอสร๎างรางระบายน้ํา 
คสล. แบบมีฝาปิดถนน
สายบ๎านนายสุทัศน๑ ห๎วย
เหือก ม.6 ต.วรนคร 

เพื่อให๎การสัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ลดปัญหาน้ําทํวมขัง 

ยาว 96 ม.
  

576,000     กํอสร๎างราง
ระบายน้ํา 
คสล. 
ยาว 96 ม. 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยและ
ลดปัญหานํ้าทํวมขัง 

กองชําง 

58 กํอสร๎างถนน คสล. สาย
บ๎านนางเกี๋ยง บ๎าน  
ดต.เฆม  ม.6 ต.วรนคร 

เพื่อให๎มีถนนใช๎ใน
การสัญจรได๎อยําง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ยาว 100 ม. 240,000     กํอสร๎างถนน 
คสล. 
ยาว 100 ม. 
 

ประชาชนได๎ใช๎ถนน
สัญจรอยํางสะดวก
และปลอดภัยมาก
ขึ้น 

กองชําง 

59 กํอสร๎างถนน คสล. ออก
สํูทํุงนา  
ม.6 ต.วรนคร 

เพื่อให๎มีถนนใช๎ใน
การสัญจรได๎อยําง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ยาว 250 ม.
  

  450,000   กํอสร๎างถนน 
คสล. 
ยาว 250 ม. 

ประชาชนได๎ใช๎ถนน
สัญจรอยํางสะดวก
และปลอดภัยมาก
ขึ้น 

กองชําง 

60 กํอสร๎างถนน คสล. บ๎าน
นายแสง มูลคํา 
ม.6 ต.วรนคร 

เพื่อให๎มีถนนใช๎ใน
การสัญจรได๎อยําง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ยาว 80 ม.
  

  190,000   กํอสร๎างถนน 
คสล. 
ยาว 80 ม. 

ประชาชนได๎ใช๎ถนน
สัญจรอยํางสะดวก
และปลอดภัยมาก
ขึ้น 

กองชําง 

 
 



 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

61 กํอสร๎างถนน คสล. ซอย
บ๎าน ดต.ณรงค๑ 
ม.6 ต.วรนคร 

เพื่อให๎มีถนนใช๎ใน
การสัญจรได๎อยําง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ยาว 150 ม.
  

   360,000  กํอสร๎างถนน 
คสล. 
ยาว 150 ม. 

ประชาชนได๎ใช๎ถนน
สัญจรอยํางสะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น 

กองชําง 

62 กํอสร๎างรางระบายน้ํา 
คสล. สายโรงพยาบาล-
สํานักงานขนสํง 
ม.6 ต.วรนคร  

เพื่อให๎การสัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ลดปัญหาน้ําทํวมขัง 

ยาว 300 ม.     990,000 กํอสร๎างราง
ระบายน้ํา 
คสล. 
ยาว 300 ม. 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยและ
ลดปัญหานํ้าทํวมขัง 

กองชําง 

63 ปรับปรุงถนน คสล. สาย
บ๎านนายประจักษ๑ –ถนน
สายปุาสุสาน  ม.6 ต.ปัว 

เพื่อให๎มีถนนใช๎ใน
การสัญจรได๎อยําง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

1 แหํง 500,000     ปรับปรุงถนน 
คสล. 
1 แหํง 

ประชาชนได๎ใช๎ถนน
สัญจรอยํางสะดวก
และปลอดภัยมาก
ขึ้น 

กองชําง 
 

64 กํอสร๎างอาคาร
หอประชุมเทศบาล
ตําบลปัว 

เพื่อให๎อาคาร
หอประชุมได๎
มาตรฐาน 

1 แหํง 3,000,000     อาคาร
หอประชุม 
1 แหํง 

มีอาคารเอนก
หอประชุมใช๎อยําง
กว๎างขวาง 

กองชําง 

65 กํอสร๎างอาคารทะเบียน
ราษฏร๑ เทศบาล
ตําบลปัว 

เพื่อให๎เทศบาลมี
พื้นท่ีใช๎สอยของ
อาคารทะเบียน
ราษฏร๑ 

1 แหํง 5,000,000     อาคาร
ทะเบียน
ราษฏร๑ 1 แหํง 

เทศบาลมีพื้นท่ีใช๎
สอยของอาคาร
ทะเบียนราษฏร๑ 

กองชําง 

 
 



 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

66 ปรับปรุงอาคาร
สํานักงานเทศบาล
ตําบลปัว 

เพื่อเพิ่มพื้นท่ีห๎อง
ประชุมให๎
กว๎างขวาง เพื่อ
รองรับการประชุม 

1 แหํง 
-ห๎องประชุม 

 

500,000     ปรับปรุง
อาคาร  
1 แหํง 

ห๎องประชุมกว๎างขวาง
สามารถรองรับ
ผู๎เข๎ารํวมประชุมได๎
จํานวนมากข้ึน 

กองชําง 
 

67 สํารวจการพัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐาน 

เพื่อสํารวจ
รายละเอียดการ
พัฒนาโครงสร๎าง
พื้นฐานในเขต
เทศบาลตําบลปัว 

13 ชุมชน 50,000     สํารวจโครงการ
พัฒนาด๎าน
โครงสร๎าง
พ้ืนฐาน 
13 ชุมชน 

เทศบาลตําบลปัวได๎
รายละเอียดจากข๎อมูล
โครงการพัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพ้ืนฐานมาก
ข้ึน 

กองชําง 
 

68 ปรับปรุงภูมิทัศน๑ถนน
ข๎างวัดปรางค๑-ถนนนําน
ทํุงช๎าง 

เพื่อให๎ภูมิทัศน๑ถนน
ข๎างวัดปรางค๑ มี
ความสวยงาม 

1 แหํง 1,000,000     ภูมิทัศน๑ถนน
ข๎างวัดปรางค๑ 
1 แหํง 

ภูมิทัศน๑ถนนข๎างวัด
ปรางค๑ มีความ
สวยงาม 

กองชําง 

69 ปรับปรุงภูมิทัศน๑บริเวณ
ซุ๎มกําแพงเมืองวรนคร 

เพื่อให๎ภูมิทัศน๑ซุ๎ม
ประตูเมืองมีความ
สวยงาม 

1 แหํง 500,000     ภูมิทัศน๑ซุ๎ม
ประตูเมือง 
วรนคร 1 แหํง 

ภูมิทัศน๑ซุ๎มประตู
เมืองมีความ
สวยงาม 

กองชําง 

70 กํอสร๎างเมรุพร๎อมเตาเผา  
ม.1 ต.สถาน 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เมรุใช๎ในพิธีทาง
ศาสนา 

1 แหํง 1,000,000     กํอสร๎างเมรุ 
พร๎อมเตาเผา 
1 แหํง 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เมรุใช๎ในพิธีทาง
ศาสนา 

กองชําง 

 
 
 



 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

71 กํอสร๎างซุ๎มเฉลิมพระ
เกียรต ิ
 

เพื่อแสดงถึงความ
จงรักภักดี ตํอ
สถาบัน
พระมหากษัตริย๑ 

1 แหํง 1,400,000     ซุ๎มเฉลิมพระ
เกียรต ิ
1 แหํง 

ประชาชนชาว
อําเภอปัวมีความจัก
รักภักดีตํอสถาบัน 
พระมหากษัตริย๑ 

กองชําง 

72 ขยายผิวจราจร สายบ๎าน
ปรางค๑พัฒนา2 ม.8 
ต.ปัว – บ๎านไรํรวงทอง 
ม.6 ต.ปัว 

เพื่อให๎มีถนนใช๎ใน
การสัญจรได๎อยําง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ยาว 200 ม. 
กว๎าง 1 ม. 

150,000     ขยายผิว
จราจร 
ยาว 200 ม. 
 

ประชาชนได๎ใช๎ถนน
สัญจรอยํางสะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น 

กองชําง 

73 กํอสร๎างเมรุพร๎อมเตาเผา  
ม.1 ต.ปัว    

เพื่อให๎ประชาชนมี
เมรุใช๎ในพิธีทาง
ศาสนา 

1 แหํง    1,000,000  กํอสร๎างเมรุ 
พร๎อมเตาเผา 
1 แหํง 

เพื่อให๎ประชาชนมีเมรุ
ใช๎ในพิธีทางศาสนา 

กองชําง 

74 กํอสร๎างเมรุพร๎อมเตาเผา  
ม.2 ต.ปัว 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เมรุใช๎ในพิธีทาง
ศาสนา 

1 แหํง 1,000,000     กํอสร๎างเมรุ 
พร๎อมเตาเผา 
1 แหํง 

เพื่อให๎ประชาชนมีเมรุ
ใช๎ในพิธีทางศาสนา 

กองชําง 

75 กํอสร๎างซุ๎มประตูวัดปุา
หัด ม.2 ต.ปัว 

เพื่อให๎มีซุ๎มประตู
พร๎อมปูายช่ือวัด 
ปุาหัด 

1 แหํง 900,000     ซุ๎มประตูวัดปุา
หัด 1 แหํง 

หมูํบ๎านมซีุ๎มประตู
พร๎อมปูายวัดปุาหัด 

กองชําง 

76 กํอสร๎างเมรุพร๎อมเตาเผา    
ม.6 ต.ปัว 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เมรุใช๎ในพิธีทาง
ศาสนา 

1 แหํง 1,000,000     กํอสร๎างเมรุ 
พร๎อมเตาเผา 
1 แหํง 

เพื่อให๎ประชาชนมีเมรุ
ใช๎ในพิธีทางศาสนา 

กองชําง 

 
 



 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

77 จัดวางระบบผังเมืองรวม
ชุมชน 
 

เพื่อให๎การพัฒนา
เมืองมีความ
สวยงามและการใช๎
ประโยชน๑ในท่ีดิน
อยํางเหมาะสม 

1 ครั้ง 100,000     ทต.ปัว มีการ
วางระบบผัง
เมืองท่ี
สวยงาม  
1 ครั้ง 

เมืองปัวมีความ
สวยงามและมีการ
ใช๎ประโยชน๑ ใน
ท่ีดินอยําง
เหมาะสมมากขึ้น 

กองชําง 
 

78 ปรับปรุงภูมิทัศน๑ภายใน
เขตเทศบาล 

เพื่อให๎มีภูมิทัศน๑ท่ี
สวยงามและสร๎าง
ส่ิงแวดล๎อมท่ีดี 

1 ครั้ง 1,000,000 
 

    ปรับปรุงภูมิ
ทัศน๑ 1 ครั้ง 

มีภูมิทัศน๑ท่ีสวยงาม
และมีสภาพแวด 
ล๎อมท่ีดีขึ้น 

กองชําง 
 

79 กํอสร๎างถนนลาดยาง
แอสฟัลท๑ติกคอนกรีต 
สาย หจก.สุเกียว – 
ตลาดสดเทศบาล 2  
บ๎านปรางค๑ ม.3 ต.ปัว  

เพื่อให๎มีถนนใช๎ใน
การสัญจรได๎อยําง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ยาว 600 ม. 12,000,000     กํอสร๎าง
ถนนลาดยาง
แอสฟัลท๑ติก 
คอนกรีต  
ยาว 600 ม. 
 

ประชาชนได๎ใช๎ถนน
สัญจรอยํางสะดวก
และปลอดภัยมาก
ขึ้น 

กองชําง 
จังหวัดนาํน 

80 ซํอมแซมถนนแอสฟัลท๑
ติคคอนกรีต สายบ๎าน
ปรางค๑พัฒนา2  ม.8 
ต.ปัว – บ๎านไรํรวงทอง 
ม.6  ต.ปัว 

เพื่อให๎มีถนนใช๎ใน
การสัญจรได๎อยําง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ยาว 900 ม. 15,000,000     ซํอมแซมถนน
แอสฟัลท๑ติค
คอนกรีต 
ยาว 900 ม. 

ประชาชนได๎ใช๎ถนน
สัญจรอยํางสะดวก
และปลอดภัยมาก
ขึ้น 

กองชําง 
 

 



 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

81 ขยายถนน คสล. สาย
แยกโรงบํมใบยา – หน๎า
โรงเรียนบ๎านปุาหัด 
ม.2 ต.ปัว 

เพื่อให๎มีถนนใช๎ใน
การสัญจรได๎อยําง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ยาว 100 ม. 
(ข๎างละ 1 ม.) 

250,000     ขยายถนน 
คสล.  
ยาว 100 ม. 

ประชาชนได๎ใช๎ถนน
สัญจรอยํางสะดวก
และปลอดภัยมาก
ขึ้น 

กองชําง 

82 กํอสร๎างซุ๎มประตูเข๎า
ออกเทศบาลตําบลปัว 

เทศบาลตําบลปัวมี
ซุ๎มประตูเข๎าออก
เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร๎อย
และมีภูมิทัศน๑ท่ี
สวยงาม  

2 แหํง 1,000,000     กํอสร๎างซุ๎ม
ประตูเข๎าออก
2 แหํง 

เทศบาลตําบลปัวมี
ซุ๎มประตูเข๎าออก
เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร๎อย
และมีภูมิทัศน๑ท่ี
สวยงามมากขึ้น 

กองชําง 

83 ปรับปรุงภูมิทัศน๑ศูนย๑
ทํองเท่ียวเทศบาล
ตําบลปัว 

เพื่อให๎มีภูมิทัศน๑ท่ี
สวยงามและสร๎าง
ส่ิงแวดล๎อมท่ีดี 

1 แหํง 500,000     ปรับปรุงภูมิ
ทัศน๑ศูนย๑
ทํองเท่ียว 
1 แหํง 

เพื่อให๎มีภูมิทัศน๑ท่ี
สวยงามและสร๎าง
ส่ิงแวดล๎อมท่ีดีมาก
ขึ้น 

กองชําง 

84 ปรับปรุงอาคารศูนย๑
ทํองเท่ียวเทศบาล
ตําบลปัว 

เพื่อปรับปรุงอาคาร
ศูนย๑ฯ ให๎มีความ
สวยงาม 

1 แหํง 500,000     ปรับปรุง
อาคารศูนย๑
ทํองเท่ียว 
1 แหํง 

เพื่อปรับปรุงอาคาร
ศูนย๑ฯ ให๎มีความ
สวยงามมากขึ้น 

กองชําง 

 
 



 
 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1.ยุทธศาสตร๑การขับเคล่ือนเศรษฐกิจด๎วยองค๑ความรู๎เพื่อสร๎างมูลคําเพิ่มทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2.ด๎านเศรษฐกิจและการทํองเท่ียวเชิงอนุรักษ๑ 
2.ยุทธศาสตร์  ด๎านการเกษตร เศรษฐกิจและการทํองเท่ียว     
     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
ทํองเท่ียว 

เพื่อให๎สถานท่ี
ทํองเท่ียวมีภูมิทัศน๑
ท่ีสวยงาม 

13 ชุมชน 1,000,000     สถานที่
ทํองเท่ียวมีภูมิ
ทัศน๑ที่สวยงาม  
13 ชุมชน 

สถานที่ทํองเที่ยวมี
ความสะอาดสวยงาม 

กองวิชาการฯ 

2 ถนนคนเดินกระต๎ุน
เศรษฐกิจ 

เพื่อสํงเสริมการ
ทํองเท่ียวและสร๎าง
รายได๎แกํประชาชน 

1 แหํง 100,000     ถนนคนเดิน  
1 แหํง 

นักทํองเที่ยวเพิ่มและ
ประชาชนมีรายได๎
เพิ่มขึ้น 

สํานักปลัดฯ 
 

3 สนับสนุนและสํงเสริม
การบริหารจัดการการ
ทํองเท่ียว 

การดําเนินงานด๎าน
การทํองเท่ียวมี
ประสิทธิภาพ 

12 ครั้ง 1,000,000     สนับสนุนการ
บริหารจัดการ
การทํองเท่ียว
12 ครั้ง 

การดําเนินงานด๎าน
การทํองเที่ยวมี
ศักยภาพมากขึ้น 

กองวิชาการฯ 

4 พัฒนาศักยภาพ
มัคคุเทศก๑ชุมชน 

เพื่อให๎มีความรู๎และ
ทักษะนําเท่ียว 

1 ครั้ง 60,000     พัฒนาศักยภาพ
มัคคุเทศก๑  
1 ครั้ง 

มัคคุเทศก๑มีความรู๎
และทักษะนําเที่ยว
มากขึ้น 

กองวิชาการฯ 

 



 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 สํงเสริมและ
ประชาสัมพันธ๑การ
ทํองเท่ียว 

เพื่อให๎แหลํง
ทํองเท่ียวเป็นท่ีรู๎จัก
ของนักทํองเท่ียว 

12 ครั้ง 600,000     สํงเสริมและ
ประชาสัมพันธ๑
การทํองเท่ียว  
12 ครั้ง 

แหลํงทํองเที่ยวเป็น
ที่รู๎จักของ
นักทํองเที่ยวมากขึ้น 

กองวิชาการฯ 

6 กิจกรรมเทศกาล
สงกรานต๑เพื่อการ
ทํองเท่ียว 

เพื่อสํงเสริมการ
ทํองเท่ียวและสร๎าง
รายได๎แกํประชาชน 

1 ครั้ง 300,000     เทศกาล
สงกรานต๑เพื่อ
การทํองเท่ียว 
1 ครั้ง 

การดําเนินงานด๎าน
การทํองเที่ยวมี
ศักยภาพมากขึ้น 

กองวิชาการฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1.ยุทธศาสตร๑การขับเคล่ือนเศรษฐกิจด๎วยองค๑ความรู๎เพื่อสร๎างมูลคําเพิ่มทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2.ด๎านเศรษฐกิจและการทํองเท่ียวเชิงอนุรักษ๑ 
2.ยุทธศาสตร์   ด๎านการเกษตร เศรษฐกิจและการทํองเท่ียว 
     2.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 กํอสร๎างศูนย๑จําหนําย
ผลิตภัณฑ๑ชุมชน 
ม.4 ต.ปัว 

เพื่อให๎มีสถานท่ี
จําหนํายสินค๎า
ผลิตภัณฑ๑ชุมชน 

1 แหํง   150,000   กํอสร๎างศูนย๑
จําหนําย
ผลิตภัณฑ๑
ชุมชน 1 แหํง 
 

มีสถานท่ีสําหรับ
จําหนํายผลิตภัณฑ๑
ของชุมชน 

กองชําง 

2 ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
ปุาช๎าเกํา ม.4 ต.ปัว 

เพ่ือให๎ประชาชนมี
ถนนใช๎ในการเกษตร
ได๎อยํางสะดวกและ
ปลอดภัย 

ยาว 350 ม.     300,000 ปรับปรุงถนน
ลูกรัง  
ยาว 350 ม. 

ประชาชนมีถนนใช๎
ในการเกษตร มี
สะดวกปลอดภัย
มากขึ้น 

กองชําง 

3 กํอสร๎างลาน คสล. หน๎า
ตลาดชุมชนประชารัฐ  
ม.4 ต.ปัว 

เพื่อให๎มีลาน คสล. 
หน๎าตลาดชุมชน 

1 แหํง     500,000 กํอสร๎างลาน 
คสล. 1 แหํง 

ชุมชนมีลาน คสล. 
หน๎าตลาดชุมชน 

กองชําง 

4 ตํอเติมรางรินบ๎านหําง  
ม.1 ต.ปัว 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ําใช๎ในการเกษตร
อยํางเพียงพอ 

3 จุด 100,000     ตํอเติมรางริน 
3 จุด 

ประชาชนมีน้ําใช๎ใน
การเกษตรอยําง
เพียงพอ 

กองชําง 

 



 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 กํอสร๎างอุโมงค๑บ๎านปุา
หัดลําง ม.2 ต.ปัว 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ําใช๎ในการเกษตร
อยํางเพียงพอ 

1 แหํง   400,000   กํอสร๎าง
อุโมงค๑ 1 แหํง 

ประชาชนมีน้ําใช๎ใน
การเกษตรอยําง
เพียงพอ 

กองชําง 

6 กํอสร๎างดาดลําเหมือง 
ม.4 ต.ปัว 
-สายดอนน้ําปัว 
-สายทํุงน้ําหลง 
-สายพํอปั๋นน๎อย 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ําใช๎ในการเกษตร
อยํางเพียงพอ 

3 สาย 
 

ยาว 100 ม. 
ยาว 250 ม. 
ยาว 150 ม. 

130,000     กํอสร๎างดาด
ลําเหมือง 
3 สาย 
 
 
 

ประชาชนมีน้ําใช๎ใน
การเกษตรอยําง
เพียงพอ 

กองชําง 

7 กํอสร๎างดาดลําเหมือง 
สายเมรุวัดร๎อง 
ม.4 ต.ปัว 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ําใช๎ในการเกษตร
อยํางเพียงพอ 

1 แหํง 200,000     กํอสร๎างดาด
ลําเหมือง  
1 แหํง 

ประชาชนมีน้ําใช๎ใน
การเกษตรอยําง
เพียงพอ 

กองชําง 

8 กํอสร๎างรางรินสํงน้ํา อําง
ห๎วยหยําเหนือ ถึง ห๎วย
หยําใต๎ ม.5 ต.ปัว 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ําใช๎ในการเกษตร
อยํางเพียงพอ 

1 แหํง 100,000     กํอสร๎างราง
รินสํงน้ํา 
1 แหํง 

ประชาชนมีน้ําใช๎ใน
การเกษตรอยําง
เพียงพอ 

กองชําง 

9 กํอสร๎างดาดลําเหมือง
ดอนปูุอุ๐ย  ม.5 ต.ปัว 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ําใช๎ในการเกษตร
อยํางเพียงพอ 

ยาว 500 ม.   190,000   กํอสร๎างดาด
ลําเหมือง 
ยาว 500 ม. 
 

ประชาชนมีน้ําใช๎ใน
การเกษตรอยําง
เพียงพอ 

กองชําง 

 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่



 
 

 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบ 

10 กํอสร๎างดาดลําเหมืองน้ํา
กิว  ม.5 ต.ปัว 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ําใช๎ในการเกษตร
อยํางเพียงพอ 

1 แหํง     150,000 กํอสร๎างดาด
ลําเหมือง 
1 แหํง 

ประชาชนมีน้ําใช๎ใน
การเกษตรอยําง
เพียงพอ 

กองชําง 

11 ปรับปรุงอํางเก็บน้ําห๎วย
โอ๎ม  ม.6 ต.ปัว 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ําใช๎ในการเกษตร
อยํางเพียงพอ 

1 แหํง 1,000,000     กํอสร๎างอําง
เก็บน้ํา   
1 แหํง 

ประชาชนมีน้ําใช๎ใน
การเกษตรอยําง
เพียงพอ 

กองชําง 

12 กํอสร๎างทํานบกั้นน้ําห๎วย
โอ๎ม  ม.6 ต.ปัว 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ําใช๎ในการเกษตร
อยํางเพียงพอ 

1 แหํง 500,000     กํอสร๎างทํานบ
กั้น  1 แหํง 

ประชาชนมีน้ําใช๎ใน
การเกษตรอยําง
เพียงพอ 

กองชําง 

13 กํอสร๎างอํางเก็บน้ําห๎วย
ต๎นเคียน  ม.6 ต.ปัว 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ําใช๎ในการเกษตร
อยํางเพียงพอ 

1 แหํง    150,000  กํอสร๎างอําง
เก็บน้ํา 1 แหํง 

ประชาชนมีน้ําใช๎ใน
การเกษตรอยําง
เพียงพอ 

กองชําง 

14 กํอสร๎างลําเหมือง คสล. 
บ๎านปรางค๑พัฒนา 1 
สายหลังบ๎านนางศรีคํา  
ศิริชาญ ม.7 ต.ปัว 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ําใช๎ในการเกษตร
อยํางเพียงพอ 

ยาว 200 ม.   80,000   กํอสร๎างลํา
เหมือง คสล. 
ยาว 200 ม. 
 

ประชาชนมีน้ําใช๎ใน
การเกษตรอยําง
เพียงพอ 

กองชําง 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

 
2562 2563 

2564 



 
 

 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

15 กํอสร๎างดาด คสล. สาย
ลําเหมืองนาดอน 
ม.4 ต.วรนคร 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ําใช๎ในการเกษตร
อยํางเพียงพอ 

ยาว 340 ม.   105,000   กํอสร๎างดาด 
คสล. 
ยาว 340 ม. 

ประชาชนมีน้ําใช๎ใน
การเกษตรอยําง
เพียงพอ 

กองชําง 

16 กํอสร๎างทํอลอดเหล่ียม
ลําเหมืองนาดง ถึง หน๎า
บ๎านนายจ๐อย อุตรชน 
ม.4 ต.วรนคร 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ําใช๎ในการเกษตร
อยํางเพียงพอ 

ยาว 10 ม.   600,000   กํอสร๎างทํอ
ลอดเหล่ียมลํา
เหมือง 
ยาว 10 ม. 

ประชาชนมีน้ําใช๎ใน
การเกษตรอยําง
เพียงพอ 

กองชําง 

17 กํอสร๎างประตูปิด-เปิด 
คสล. ลําเหมืองปรางค๑ 
ม.4 ต.วรนคร 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ําใช๎ในการเกษตร
อยํางเพียงพอ 

ยาว 5 ม.    100,000  กํอสร๎างประตู
ปิด-เปิด คสล. 
ยาว 5 ม. 
 

ประชาชนมีน้ําใช๎ใน
การเกษตรอยําง
เพียงพอ 

กองชําง 

18 ปรับปรุงภูมิทัศน๑แหลํง
อนุรักษ๑พันธุ๑ปลา ลําน้ํา
รํองเย็น  ม.4 ต.ปัว 

เพื่อสํงเสริมการ
ทํองเท่ียวและ
อนุรักษ๑พันธุ๑ปลา 

1 แหํง     500,000 ปรับปรุงภูมิ
ทัศน๑แหลํง
อนุรักษ๑พันธุ๑ปลา 
1 แหํง 

ประชาชนสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวและอนุรักษ๑
พันธ๑ปลา ในชุมชน 

กองชําง 
กองวิขาการฯ 

19 ปรับปรุงอํางเก็บน้ําห๎วย
โปุง บ๎านปรางค๑พัฒนา2 
หมูํ 8 ต.ปัว 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ําใช๎ในการเกษตร
อยํางเพียงพอ 

1 แหํง 10,000,000     ปรับปรุงอําง
เก็บน้ํา 1 แหํง 

ประชาชนมีน้ําใช๎ใน
การเกษตรอยําง
เพียงพอ 

กองชําง 

20 กํอสร๎างอาคารศูนย๑  
Otop ในเขตเทศบาล
ตําบลปัว 

เพื่อให๎มีสถานท่ี
จําหนํายสินค๎า
ผลิตภัณฑ๑ชุมชน 

1 แหํง 2,000,000 
 

    อาคารศูนย๑ 
Otop  1 แหํง 

มีสถานทีส่ําหรับ
จําหนํายผลิตภัณฑ๑
ของชุมชน 

กองชําง 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1.ยุทธศาสตร๑การขับเคล่ือนเศรษฐกิจด๎วยองค๑ความรู๎เพื่อสร๎างมูลคําเพิ่มทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2.ด๎านเศรษฐกิจและการทํองเท่ียวเชิงอนุรักษ๑ 
2. ยุทธศาสตร์   ด๎านการเกษตร เศรษฐกิจและการทํองเท่ียว   



 
 

 

     2.3  แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 สํงเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อเป็นการสร๎าง
งานสร๎างรายได๎ใน
ชุมชน 

13 ชุมชน 200,000     สร๎างงานและ
สร๎างรายได๎
ให๎กับชุมชน 
13 ชุมชน 

ประชาชนมีอาชีพ
และรายได๎เพิ่มขึ้น 

กองการศกึษา 

2 สนับสนุนการฝึกอบรม
ฝีมือแรงงาน 

เพื่อพัฒนาทักษะ 
ฝีมือแรงงานให๎มี
คุณภาพ 

1 ครั้ง 
 

30,000  30,000 30,000 
 

30,000 แรงงานมี
ทักษะฝีมือ ใน
การประกอบ
อาชีพ 1 ครั้ง 
 

ประชาชนได๎รับการ
พัฒนาฝีมือแรงงาน 

กองการศกึษา 

3 สนับสนุนมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ๑ชุมชน (Otop) 

เพื่อให๎ผลิตภัณฑ๑
ของกลํุมและ
ผ๎ูประกอบการ
ได๎รับมาตรฐานและ
เป็นท่ียอมรับ 

1 ครั้ง 100,000     ผลิตภัณฑ๑ 
Otop ใน
ชุมชนมี
มาตรฐาน 
1 ครั้ง 
 

ผลิตภัณฑ๑มี
มาตรฐานและเป็น
ท่ียอมรับ 

กองการศกึษา 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1.ยุทธศาสตร๑การขับเคล่ือนเศรษฐกิจด๎วยองค๑ความรู๎เพื่อสร๎างมูลคําเพิ่มทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2.ด๎านเศรษฐกิจและการทํองเท่ียวเชิงอนุรักษ๑ 
2.ยุทธศาสตร์  ด๎านการเกษตร เศรษฐกิจและการทํองเท่ียว     
  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 สนับสนุนศูนย๑บริการ
และถํายทอดเทคโนโลยี 
การเกษตร 

เพื่อให๎การ
ดําเนินงานของ
ศูนย๑ฯ มี
ประสิทธิภาพ 

12 ครั้ง 50,000     สนับสนุน
ศูนย๑บริการ
และถํายทอด
เทคโนโลยี 
12 ครั้ง 

การดําเนินงานของ
ศูนย๑ฯ มีประสิทธิ 
ภาพมากขึ้น 

กองการศกึษา 

2 สํงเสริมและสนับสนุน
ด๎านการเกษตร 

เพื่อสนับสนุนให๎
เกษตรกรมีอาชีพ
และรายได๎ 

13 ชุมชน 100,000     สํงเสริมและ
สนับสนุนด๎าน
การเกษตร  
13 ชุมชน 

เกษตรกรเกิดอาชีพ
และรายได๎เพิ่มขึ้น 

กองการศกึษา 

3 สํงเสริมและสนับสนุน
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อเสริมสร๎าง
ความรู๎และนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช๎ใน
ชีวิตประจําวัน 

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

ประชาชนมีความรู๎
และนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช๎ใน
ชีวิตประจําวัน 

กองการศกึษา 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 



 
 

 

4 สํงเสริมกลํุมวิสาหกิจ
ชุมชน 

เพื่อสนับสนุนกลํุม
วิสาหกิจให๎มีความ
เข๎มแข็ง 

1 ครั้ง 60,000     สํงเสริมกลํุม
วิสาหกิจ  
1 ครั้ง 

กลํุมวิสาหกิจมี
ความเข๎มแข็งและ
ยั่งยืน 

กองการศึกษา 

5 ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ด๎านการเกษตร 

เพื่อเสริมสร๎าง
ความรู๎และเพิ่ม
ประสบการณ๑แกํ
เกษตรกร 

1 ครั้ง 150,000     ฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน
ด๎าน
การเกษตร  
1 ครั้ง 

เกษตรกรมีความรู๎
และประสบการณ๑
ด๎านการเกษตรมาก
ขึ้น 

กองการศึกษา 

6 ฝึกอบรมการทําปุ๋ยหมัก
และปุ๋ยชีวภาพ 

เพื่อเสริมสร๎าง
ความรู๎และเพิ่ม
ประสบการณ๑แกํ
เกษตรกร 

3 ครั้ง 100,000     ฝึกอบรมการ
ทําปุ๋ยหมัก
และปุ๋ย
ชีวภาพ 
3 ครั้ง 
 

เกษตรกรมีความรู๎
และประสบการณ๑
ด๎านการเกษตรมาก
ขึ้น 

กองการศึกษา 
 

 

 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5.ยุทธศาสตร๑การสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3. ด๎านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑ 
3.ยุทธศาสตร์   ด๎านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑ 
     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 สํารวจปรับปรุงแผนท่ี
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย๑สินด๎วยระบบ 
GIS 
 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได๎ของ
เทศบาล 

1  ครั้ง 1,500,000     สํารวจ ปรับปรงุ
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพย๑สิน  
1 ครั้ง 

การจัดเก็บรายได๎
มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

กองคลัง 

2 ปรับปรุงพัฒนาระบบ
การจัดเก็บภาษีและ
คําธรรมเนียม 

เพื่อให๎การจัดเก็บ
ภาษีและ
คําธรรมเนียมมี
ประสิทธิภาพ 

13 ชุมชน 100,000 
 

    ปรับปรุง พัฒนา 
ระบบจัดเก็บ
ภาษีและ
คําธรรมเนียม  
13 ชุมชน 

การจัดเก็บภาษี
และคํา ธรรม
เนียมมี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

3 จัดทําหรือปรับปรุง
ข๎อมูลแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย๑สิน 

เพื่อให๎การจัดเก็บ
ภาษีและ
คําธรรมเนียมมี
ประสิทธิภาพ 

13 ชุมชน 25,000     จัดทําหรือ
ปรับปรุงข๎อมูล
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพย๑สิน  
13 ชุมชน 

การจัดเก็บภาษี
และคําธรรมเนียม
มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

กองคลัง 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 



 
 

 

4 สนับสนุนการจัดทํา
แผนชุมชน 

เพื่อให๎ชุมชนมี
แผนรองรับการ
พัฒนาในด๎าน 
ตําง ๆ 

1 ครั้ง 50,000     สนับสนุนการ
จัดทําแผน
ชุมชน 1 ครั้ง 

มีแผนรองรับการ
พัฒนาชุมชน 
 

กองการศึกษา 

5 การจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล 

เพื่อให๎เทศบาลมี
แผนพัฒนาใช๎ใน
การดําเนินภารกิจ
ตามอํานาจหน๎าท่ี 

1 ครั้ง 20,000     การจัดทํา
แผนพัฒนา  
1 ครั้ง 

เทศบาลมี
แผนพัฒนาใช๎ใน
การดําเนินภารกิจ
ตามอํานาจหน๎าท่ี 

กองวิชาการฯ 

6 การให๎คําปรึกษาและ
ชํวยเหลือทางด๎าน
กฏหมาย 

เพื่อใหค๎วามรู๎และ
ชํวยเหลือผ๎ูประสบ
ปัญหาด๎าน
กฏหมาย 

12 ครั้ง 30,000     การให๎
คําปรึกษา 
12 ครั้ง 

ประชาชนได๎
คําปรึกษาและ
ชํวยเหลือ
ทางด๎านกฏหมาย 

กองวิชาการฯ 

7 ชุมชนมีสํวนรํวมในการ
พัฒนารายได๎ 

เพื่อสํงเสริมให๎
ชุมชนมีสํวน
รํวมกับเทศบาล 
ในการจัดเก็บ
รายได๎ 

13 ชุมชน 120,000     ชุมชนมีสํวน
รํวมในการ
พัฒนารายได๎ 
13 ชุมชน 

ชุมชนและ
เทศบาลมีสํวน
รํวมในการพัฒนา
รายได๎มากขึ้น 

กองคลัง 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 



 
 

 

8 ท๎องถิ่นพัฒนาชาว
ประชารํวมเสียภาษี 

เพื่อสํงเสริมการ 
บูรณาการการ
ทํางานให๎มี
ประสิทธิภาพ 

13 ครั้ง 5,000     ท๎องถิ่นพัฒนา
ชาวประชา
รํวมเสียภาษี 
13 ครั้ง 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวก
สะบายในการ
ติดตํอขอชําระ
ภาษีมากขึ้น 

กองคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5.ยุทธศาสตร๑การสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3. ด๎านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑ 
3.ยุทธศาสตร์   ด๎านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑ 



 
 

 

     3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 สนับสนุนการแก๎ไข
ปัญหายาเสพติดและ
เสริมสร๎างความเข๎มแข็ง
ให๎กับชุมชน/หมูํบ๎าน 

เพื่อสร๎างความ
เข๎มแข็งแกํชุมชน/
หมูํบ๎านในการเฝูา
ระวังและปูองกัน
ยาเสพติด 

3 ครั้ง 300,000     แก๎ไขปัญหา
ยาเสพติดและ
สร๎างความ
เข๎มแข็งกับ
ชุมชน 3 ครั้ง 
13 ชุมชน 

ชุมชน/หมูํบ๎าน
เข๎มแข็งนําไปสํู
ชุมชนหมูํบ๎าน
ปลอดยาเสพติด 

สํานักปลัดฯ 

2 อบรมรณรงค๑และ
ปูองกันการระบาดของ
ยาเสพติด 

เพื่อสร๎างความ
เข๎มแข็งในการเฝูา
ระวังและปูองกัน 

1 ครั้ง 100,000     รณรงณ๑ 
ปูองกันการ
ระบาดยาเสพ
ติด 1 ครั้ง  
13 ชุมชน 

ชุมชนปลอดยา
เสพติด 

สํานักปลัดฯ 

3 ปูองกันและแก๎ไขปัญหา
ยาเสพติด โดยการ
ติดต้ังกล๎อง (CCTV) 

เพื่อเฝูาระวังและ
ปูองกันการระบาด
ของยาเสพติด 

13 ชุมชน 980,000     กล๎อง CCTV  
13 ชุมชน 

ชุมชน/หมูํบ๎าน 
ปลอดยาเสพติด 

-สํานักปลัดฯ 
-จังหวัดนําน 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 



 
 

 

4 สนับสนุนการสร๎าง
ความปลอดภัยบนท๎อง
ถนน 

เพื่อเสริมสร๎าง
ความปลอดภัย
และลดความ
สูญเสียในชีวิตและ
ทรัพย๑สินของ
ประชาชน 

1  คร้ัง 
-เคร่ืองหมายจราจร 

-สัญญาณไฟจราจร 
-ฯลฯ 

 

150,000     สนับสนุนการ
สร๎างความ
ปลอดภัยบน
ท๎องถนน  
1 ครั้ง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย๑สินมาก
ขึ้น 

สํานักปลัดฯ 

5 สนับสนุนการรักษา
ความสงบเรียบร๎อย
บริเวณจุดเส่ียง 

เพื่อสร๎างความ
สงบและปลอดภัย
เขตเทศบาล 

13 ชุมชน 
-กล๎อง CCTV 

1,000,000     สนับสนุนการ
รักษาความ
สงบเรียบร๎อย  
13 ชุมชน 

ชุมชนมีความสงบ
และปลอดภัยมาก
ขึ้น 

สํานักปลัดฯ 

6 สนับสนุนการปูองกัน
และลดอุบัติเหตุบนท๎อง
ถนน 

เพื่อลดอุบัติเหตุท่ี
จะเกิดขึ้นบนท๎อง
ถนน 

1 ครั้ง 30,000     สนับสนุนการ
ปูองกันและ
ลดอุบัติเหตุ  
1 ครั้ง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต 

สํานักปลัดฯ 

7 สนับสนุนการชํวยเหลือ
ผ๎ูประสบทุกข๑ภัย
ประชาชนในจังหวัด
นําน 

เพื่อให๎การรักษา
ความสงบ
เรียบร๎อยเป็นไป
อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

1 ครั้ง 30,000 
 

    ประชาชนได๎
ความ
ชํวยเหลือเมื่อ
ประสบทุกข๑
ภัย 1 ครั้ง 

ประชาชนใน
จังหวัดนํานได๎รับ
ความชํวยเหลือ
กันอยํางท่ัวถึง 

-สํานักปลัดฯ 
-จังหวัดนําน 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 



 
 

 

8 อบรมอาสาจราจร เพื่อเสริมสร๎าง
ทักษะและวินัยแกํ
ผ๎ูใช๎รถใช๎ถนน 

1 ครั้ง 30,000     อบรมอาสา
จราจร  
1 ครั้ง 

ลดการสูญเสียตํอ
ชีวิตและทรัพย๑สิน
ของประชาชน 

สํานักปลัดฯ 

9 สนับสนุนการปูองกัน
และแก๎ไขปัญหา
อาชญากรรม 

เพื่อเป็นการ
ปูองกันและลด
ปัญหา
อาชญากรรม 

1 ครั้ง 30,000     ปูองกันและ
แก๎ไขปัญหา
อาชญากรรม 
1 ครั้ง 

ปัญหา
อาชญากรรม
ลดลง 

สํานักปลัดฯ 

10 สนับสนุนการรักษา
ความสงบเรียบร๎อยใน
ชุมชน 

รักษาความสงบ
เรียบร๎อยเป็นไป
อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

1 ครั้ง 50,000     รักษาความ
สงบเรียบร๎อย
ในชุมชน  
1 ครั้ง 

ชุมชนมีความสงบ
เรียบร๎อยมากข้ึน 
 

สํานักปลัดฯ 

11 สนับสนุนการรักษา
ความสงบเรียบร๎อย
บริเวณ อาคาร
สํานักงานเทศบาล
ตําบลปัว 

เพื่อให๎การรักษา
ความปลอดภัย
เป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ 

12 จุด 
กล๎อง CCTV 

80,000     สํานักงาน
เทศบาล
ตําบลปัว 
ติดต้ังกล๎อง 
CCTV 12 จุด 

สํานักงาน
เทศบาลตําบลปัว 
มีความปลอดภัย
มากขึ้น 

-สํานักปลัดฯ 

 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5.ยุทธศาสตร๑การสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3. ด๎านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑ 
3.ยุทธศาสตร์ ด๎านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑ 
 3.3 แผนงานการศึกษา 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่



 
 

 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

1 จัดการศึกษาเด็กกํอนวัย
เรียน 

เพื่อให๎การจัด
การศึกษาเด็กกํอน
วัยเรียนเป็นไป
อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

1 แหํง 
(ศูนย๑ฯ ทต.ปัว) 

300,000     จัดการศึกษา
เด็ก 1 แหํง 

การจัดการศึกษา
เด็กกํอนวัยเรียนมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

กองการศึกษา 

2 สนับสนุนกิจกรรมด๎าน
การศึกษา 

เพื่อให๎การจัดการ
เรียนการสอน
เป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ 

ร.ร. 9 แหํง 
ศูนย๑ฯ 1 แหํง 

400,000     สนับสนุน
กิจกรรมด๎าน
การศึกษา 
ร.ร. 9  แหํง 
ศูนย๑ฯ 1 แหํง 

การจัดการเรียน
การสอนเป็นไป
อยํางมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

กองการศึกษา 

3 ปรับปรุงภูมิทัศน๑ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลปัว 

เพื่อให๎มีภูมิทัศน๑ท่ี
สวยงามและสร๎าง
ส่ิงแวดล๎อมท่ีดี 

1 ครั้ง 
 

300,000     ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กฯ  มีความ
สวยงามและมี
สภาพ 
แวดล๎อมที่ดี 
1 ครั้ง 

 

มีภูมิทัศน๑ท่ี
สวยงามและมี
สภาพแวดล๎อมท่ี
ดีขึ้น 

กองการศึกษา 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 



 
 

 

4 พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการศึกษา 
 

เพื่อเพิ่มศักยภาพ
และพัฒนาความรู๎
ให๎กับบุคลากรทาง
การศึกษา 

1 ครั้ง 
(ศูนย๑ฯ ทต.ปัว) 

 

200,000 
 

    พัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรทาง
การศึกษา  
1 ครั้ง 
 
 

บุคลากรทางการ
ศึกษานําความรู๎มา
พัฒนาด๎านการ
เรียนการสอน 

กองการศกึษา 

5 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ๑
และส่ือการเรียนการ
สอน 

เพื่อให๎เด็กนักเรียน
มีอุปกรณ๑ส่ือการ
เรียนการสอนท่ี
ครบถ๎วน 

4 ครั้ง 
 

500,000     สนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ๑และ
ส่ือการเรียน  
4 ครั้ง 

การจัดการเรียนการ
สอนเป็นไปอยํางมี
ประสิทธภิาพมาก
ขึ้น 

กองการศกึษา 

6 ปูองกันควบคุม
โรคติดตํอในศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ตําบลปัว 

เพื่อปูองกันและ
ควบคุมโรคติดตํอ
ในศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล
ตําบลปัว 

2 ครั้ง 
 

200,000     ปูองกัน
ควบคุม
โรคติดตํอ   
2  ครั้ง 

นักเรียนที่อยูํใน
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
มีความปลอดภัย
เรื่องโรคติดตํอ 

กองสาธารณสุขฯ 

 

7 แขํงขันกีฬานักเรียน
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
 

เพื่อสํงเสริมให๎เด็ก
นักเรียนรักการ
เลํนกีฬาและออก
กําลังกาย 

1 ครั้ง 
 

30,000 
 

    แขํงขันกีฬา  
1 ครั้ง 

เด็กนักเรียนมี
สุขภาพรํางกายที่
แข็งแรง รักและ
ชอบการเลํนกีฬา 

กองการศึกษา 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 



 
 

 

8 กํอสร๎างโครงหลังคา 
ทางเดินหน๎าศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็ก ทต.ปัว 

เพ่ือให๎มีโครงหลังคา
บริเวณลานหน๎า
ศูนย๑ฯ เพ่ืออํานวย
ความสะดวก 

1 แหํง 
 

500,000     โครงหลังคา  
1 แหํง 

ศูนย๑ฯ มีโครง
หลังคาเพื่ออาํนวย
ความสะดวกสบาย
มากขึ้น 

กองชําง 

9 จัดต้ังโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลปัว 

เพ่ือเสริมสร๎างความ
พร๎อมและจัด
การศึกษาให๎เป็นไป
อยํางมีคุณภาพ 

1 แหํง 250,000     จัดต้ังและรับ
โอน
สถานศึกษา  
1 แหํง 

มีความพร๎อมและ
จัดการศึกษาอยํางมี
คุณภาพ 

กองการศกึษา 

10 สนับสนุนทุนการศึกษา
แกํเด็กยากจน 

เพื่อเป็นการ
เสริมสร๎างกําลังใจ
แกํเด็กและลด
ภาระจํายของ
ผ๎ูปกครอง 

250 ทุน 250,000     สนับสนุน
ทุนการศึกษา  
250 ทุน 

เด็กมีความตั้งใจ
เรียนและลดภาระ
รายจํายของ
ผู๎ปกครอง 

กองการศกึษา 

11 กํอสร๎างห๎องศูนย๑การ
เรียนรู๎ ส่ือ และ
เทคโนโลยี 

เพ่ือให๎มีห๎องศูนย๑การ
เรียนรู๎สื่อและ
เทคโนโลยีในศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก 
ทต.ปัว 

1 ห๎อง 1,000,000     ห๎องศูนย๑การ
เรียนรู๎ 1 ห๎อง 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
มีห๎องศูนย๑การ
เรียนรู๎สื่อและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

กองการศกึษา 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 



 
 

 

12 สนับสนุนอาหาร
กลางวันแกํเด็กนักเรียน 
 

เพื่อให๎เด็กได๎รับ
โภชนาการท่ีดีและ
มีพัฒนาการท่ีดี 

2 ครั้ง 
-6 โรงเรียน 
-1 ศูนย๑ฯ 
(2000*200*20) 
(350*280*20) 

 

9,960,000     สนับสนุน
อาหาร
กลางวัน 6 
ร.ร. และ  
1 ศูนย๑ฯ 

เด็กได๎รับ
โภชนาการท่ีดี
และมีพัฒนาการ
ดีขึ้น 

กองการศึกษา 
 

13 
 

สนับสนุนอาหารเสริม
(นม) แกํเด็กนักเรียน 
 

เพื่อให๎เด็กได๎รับ
โภชนาการท่ีดีและ
มีพัฒนาการท่ีดี 

2 ครั้ง 
-6 โรงเรียน 
-1 ศูนย๑ฯ
2000*240*7.82 
350*280*7.82 

 

4,519,960     อาหารเสริม 
(นม) แกํเด็ก
นักเรียน  
6 ร.ร. และ 
1 ศูนย๑ฯ 

เด็กได๎รับ
โภชนาการท่ีดี
และมีพัฒนาการ
ดีขึ้น 

กองการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5.ยุทธศาสตร๑การสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3. ด๎านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑ 
3.ยุทธศาสตร์   ด๎านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑ 
     3.4 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 

เพื่อจัดบริการ
สร๎างเสริมสุขภาพ
ปูองกันโรคและ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ของประชาชนใน
พื้นท่ี 

1 ครั้ง 250,000     กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ 1 ครั้ง 

ประชาชนในพื้นท่ี
ได๎รับบริการสร๎าง
เสริมสุขภาพ 
ปูองกันโรคและ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ
อยํางท่ัวถึง 

กองสาธารณสุขฯ 

 

2 สํงเสริมสุขภาพเชิงรุก
โดยภาคีเครือขําย
เทศบาลตําบล 

เพื่อสร๎างสุขภาพ
และปูองโรคแกํ
ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลปัว 

1 ครั้ง 100,000     สํงเสริม
สุขภาพ 
เชิงรุก 1 ครั้ง 

ประชาชน
สามารถสร๎าง
สุขภาพและ
ปูองกันโรคได๎ด๎วย
ตนเอง 

กองสาธารณสุขฯ 
 

3 รณรงค๑ฉีดวัคซีนปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ๎า 

เพื่อปูองกันและ
ควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ๎า 

1 ครั้ง 30,000  30,000 30,000 30,000 ฉีดวัคซีน
ปูองกันโรค   
1 ครั้ง 

ปูองกันการเกิด
โรคพิษสุนัขบ๎า 

กองสาธารณสุขฯ 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 



 
 

 

4 การเฝูาระวังติดตํอโรค
สัตว๑สํูคน 

เพื่อปูองกัน
โรคติดตํอจากสัตว๑
สํูคน 

1 ครั้ง 30,000  30,000 30,000 30,000 การเฝูาระวัง
ติดตํอโรคสัตว๑
สํูคน 1 ครั้ง 

ปูองกันการเกิด
โรคติดตํอจาก
สัตว๑ 

กองสาธารณสุขฯ 
 

5 สํงเสริมและรณรงค๑
อาหารปลอดภัย 

เพื่อสร๎างความ
ตระหนักและ
ความปลอดภัยแกํ
ผ๎ูบริโภค 

1 ครั้ง 100,000  100,000 100,000 100,000 สํงเสริมและ
รณรงค๑อาหาร
ปลอดภัย  
1 ครั้ง 

ผ๎ูบริโภคมีความ
ตระหนักและ
ได๎รับความ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองสาธารณสุขฯ 
 

6 สนับสนุนกิจกรรมชมรม  
อสม. เทศบาลตําบลปัว 

เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมชมรม  
อสม. 

1 ครั้ง 30,000  30,000 30,000 30,000 สนับสนุน
กิจกรรมชมรม 
อสม. 1 ครั้ง 

อสม. ได๎รับการ
สนับสนุนในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น 

กองสาธารณสุขฯ 
 

7 สนับสนุนกิจการ
สาธารณสุขมูลฐาน 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานด๎าน
สาธารณสุขมูลฐาน 

13 ชุมชน 
(7,500/ชุมชน) 

97,500     สนับสนุน
กิจกรรม
สาธารณสุขมูล
ฐาน 13ชุมชน 

การดําเนินงาน
ด๎านสาธารณสุข
มูลฐานมี
ประสิทธิภาพ 

กองสาธารณสุขฯ 
 

8 สํงเสริมสุขภาพจิตใน
ชุมชน (สุขภาพจิตดี 
ชีวิตเป็นสุข) 

เพื่อให๎ความรู๎เรื่อง
สุขภาพจิตและการ
ดูแลผ๎ูปุวย
สุขภาพจิตใน
ชุมชน 

1 ครั้ง 30,000  30,000 30,000 30,000 สํงเสริม
สุขภาพจิตใน
ชุมชน 1 ครั้ง 

ได๎รับความรู๎เรื่อง
สุขภาพจิตและ
สามารถดูแล
ผ๎ูปุวยสุขภาพจิต
ในชุมชน 

กองสาธารณสุขฯ 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 



 
 

 

9 เพศสัมพันธ๑ที่ปลอดภัย
กับวัยรุํน (Save sex 
for teen) 

เพื่อให๎ความรู๎เรื่อง
เพศศึกษาและการ
ปูองกันการ
ต้ังครรภ๑ในวัยเรียน 

1 ครั้ง 80,000     เพศศึกษาและ
การปูองกัน
การตั้งครรภ๑  
1 ครั้ง 

นักเรียนได๎รับ
ความรู๎เรื่อง
เพศศึกษาและ
การปูองกันการ
ต้ังครรภ๑ในวัย
เรียน 

-กองสาธารณสุขฯ 
- กองการศึกษา 

10 หมูํบ๎านสะอาด
ปราศจากโรค
ไข๎เลือดออก 

เพื่อปูองกันและ
ควบคุมโรคระบาด
ของโรค
ไข๎เลือดออกใน
พื้นท่ี 

1 ครั้ง 50,000  50,000 50,000 50,000 ปูองกันและ
ควบคุมโรค
ไข๎เลือดออก  
1 ครั้ง 

ไมํพบการระบาด
ของโรค
ไข๎เลือดออกใน
พื้นท่ี 

กองสาธารณสุขฯ 
 

11 การปูองกันและควบคุม
โรคระบาดตามฤดูกาล 

เพื่อปูองกันและ
ควบคุมโรคระบาด
ท่ีจะเกิดในพื้นท่ี 

1 ครั้ง 35,000  35,000 35,000 35,000 ปูองกันและ
ควบคุมโรค
ระบาด 1 ครั้ง 

ไมํพบการระบาด
ของโรคระบาดใน
พื้นท่ี 

กองสาธารณสุขฯ 
 

12 สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข สํงเสริมสุขภาพให๎
พนักงาน ลูกจ๎าง 
ให๎มีสุขภาพกาย
และใจท่ีดี 

1 ครั้ง 9,000     ตรวจสุขภาพ
พนักงาน
ประจําปี  
1 ครั้ง 

พนักงาน ลูกจ๎าง
มี สุขภาพกาย
และใจท่ีดีขึ้น 

กองสาธารณสุขฯ 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 



 
 

 

13 เขียงสะอาด เพื่อให๎มีสถานท่ี
จําหนํายเนื้อสัตว๑ 
ท่ีถูกสุขลักษณะ 

2 แหํง 200,000     เขียงสะอาด  
2 แหํง 

มีสถานท่ีจําหนําย
เนื้อสัตว๑ที่ถูก
สุขลักษณะ 

กองสาธารณสุขฯ 
 

14 ตลาดนําซื้อ -ตลาดสดเทศบาล
สะอาดนําซื้อ 
-ตลาดสะอาดถูก
หลักสุขาภิบาล 

2 แหํง 50,000     ตลาดสด
เทศบาลได๎รับ
มาตรฐาน
ตลาดสดนํา
ซื้อ ท้ัง 2 แหํง 

-ตลาดสดได๎
มาตรฐานถูก
สุขาภิบาล 
-ตลาดสดสะอาด
ผํานการรับรอง
มาตรฐาน 
 

กองสาธารณสุขฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5.ยุทธศาสตร๑การสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3. ด๎านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑ 
3.ยุทธศาสตร์   ด๎านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑  
   3.5 แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 



 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 สนับสนุนกิจกรรม
ลูกเสือชาวบ๎าน 

เพ่ือเสริมสร๎างความ
สามัคคีและสนับสนุน
การบําเพ็ญประโยชน๑
ของลูกเสือชาวบ๎าน 

1 ครั้ง 20,000     สนับสนุน
กิจกรรม
ลูกเสือ
ชาวบ๎าน  
1 ครั้ง 

มีความสามัคคี
และรํวมบําเพ็ญ
ประโยชน๑ตํอ
สังคมมากขึ้น 

กองการศึกษา 

2 การจัดเก็บขอ๎มูล
พื้นฐาน 

เพื่อให๎การจัดเก็บ
ข๎อมูล พื้นฐาน
เป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ 

1 ครั้ง 40,000     การจัดเก็บ
ข๎อมูล พื้นฐาน 
1 ครั้ง 

การจัดเก็บข๎อมูล 
พื้นฐาน มี
ประสิทธิภาพ 
มากขึ้น 

กองการศึกษา 

3 สํงเสริมกิจกรรมสถาบัน
ครอบครัว 

เพื่อเสริมสร๎าง
ความรักความ
อบอุํนใน
ครอบครัว 

1 ครั้ง 100,000     สํงเสริม
กิจกรรม
สถาบัน
ครอบครัว  
1 ครั้ง 

ครอบครัวมีความ
รักความอบอุํน
มากขึ้น 

กองการศึกษา 

 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 



 
 

 

4 สํงเสริมกิจกรรมของ
เด็กและเยาวชน 

เพื่อให๎เด็กและ
เยาวชนรู๎จัก
บทบาทหน๎าท่ีและ
มีการเรียนรู๎ในส่ิง
ใหมํ ๆ 

2 ครั้ง 150,000     สํงเสริม
กิจกรรมของ
เด็กและ
เยาวชน  
2 ครั้ง 

เด็กและเยาวชน
รู๎จักบทบาท
หน๎าท่ีและมีการ
เรียนรู๎ส่ิงใหมํ ๆ  
มากขึ้น 

กองการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5.ยุทธศาสตร๑การสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3. ด๎านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑ 
3.ยุทธศาสตร์  ด๎านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑  
     3.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 



 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 การจัดการแขํงขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธ๑ 

เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชนสนใจ
และรักการเลํน
กีฬา 

1 ครั้ง 300,000     แขํงขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธ๑ 
1 ครั้ง 

ประชาชนสนใจ
และรักการเลํน
กีฬามากขึ้น 

กองการศกึษา 

2 สนับสนุนอุปกรณ๑การ
กีฬาแกํชุมชน 

เพื่อให๎มีอุปกรณ๑
เพียงพอและ
สํงเสริมให๎
ประชาชนรักการ
เลํนกีฬา 

13 ชุมชน 130,000     สนับสนุน
อุปกรณ๑การ
กีฬา  
13 ชุมชน 

มีอุปกรณ๑กีฬา
เพียงพอและ
ประชาชนรักการ
เลํนกีฬามากขึ้น 

กองการศกึษา 

3 กํอสร๎าง ปรับปรุงสวน 
สาธารณะเทศบาล
ตําบลปัว 
 

เพื่อให๎มี
สวนสาธารณะท่ี
สวยงามและเป็นท่ี
พักผํอนหยํอนใจ
ของประชาชน 

1 แหํง 
 

30,000,000 
(งบอุดหนุน) 

    กํอสร๎าง 
ปรับปรุง
สวนสาธารณะ 
ทต.ปัว 1 แหํง 

มีสวนสาธารณะท่ี
สวยงามและเป็น
ท่ีพักผํอนหยํอน
ใจของประชาชน 

-กองชําง 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 



 
 

 

4 จัดทําส่ิงอํานวยความ
สะดวกให๎แกํผ๎ูพิการ/
ผ๎ูสูงอายุ 

เพื่อให๎ผ๎ูพิการ
ได๎รับความ
สะดวกสบายใน
การมาใช๎บริการ 

1 แหํง 100,000     จัดทําส่ิง
อํานวยความ
สะดวก  
1 แหํง 

ผ๎ูพิการได๎รับควา
สะดวกสบาย 
มากขึ้น 

กองการศกึษา 

5 สนับสนุนการพัฒนา
และสงเคราะห๑
ผ๎ูด๎อยโอกาส 

เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ของผ๎ูด๎อยโอกาส 

2 ครั้ง 100,000     สนับสนุนการ
พัฒนาและ
สงเคราะห๑
ผ๎ูด๎อยโอกาส 
2 ครั้ง 

ผ๎ูด๎อยโอกาสมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ขึ้น 

กองการศกึษา 

6 สนับสนุนด๎านกีฬาของ
ชุมชน/ผ๎ูสูงอายุ/กลํุม
สตรี /กลํุมเยาวชน 

เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชนสนใจ
และรักการเลํน
กีฬา 

13 ชุมชน 
 

100,000     สนับสนุนด๎าน
กีฬา  
13 ชุมชน 

มีอุปกรณ๑กีฬา
เพียงพอและ
ประชาชนรักการ
เลํนกีฬามากขึ้น 

กองการศกึษา 

7 สนับสนุนผ๎าหํมกัน
หนาวแกํผ๎ูพิการและ
ผ๎ูด๎อยโอกาส 

เพื่อบรรเทาความ
เดือดร๎อนแกผ๎ูํ
พิการและ
ผ๎ูด๎อยโอกาส 

500 ผืน 100,000     ผ๎าหมํกัน
หนาว  
500 ผืน 

ผ๎ูพิการและ
ผ๎ูด๎อยโอกาสได๎รับ
ความชํวยเหลือ 

กองการศึกษา 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 



 
 

 

8 สํงเสริมกิจกรรม 
ผ๎ูสูงอายุ ผ๎ูพิการ และ
ผ๎ูด๎อยโอกาส 

เพื่อเสริมสร๎างและ
ฟื้นฟูสภาพ
รํางกาย จิตใจของ
ผ๎ูสูงอายุ ผ๎ูพิการ
และผ๎ูด๎อยโอกาส 

13 ชุมชน 150,000     สํงเสริม
กิจกรรม
ผ๎ูสูงอายุ ผ๎ู
พิการ และ
ผ๎ูด๎อยโอกาส  
13 ชุมชน 

ผ๎ูสูงอายุ ผ๎ูพิการ 
และผ๎ูด๎อยโอกาส 
ได๎รับการดูแลท้ัง
ด๎านรํางกายและ
จิตใจ 

กองการศึกษา 

9 ปูองกันและแก๎ไขปัญหา
ความรุนแรงตํอเด็ก 
สตรีและบุคคลท่ัวไปใน
ครอบครัว 

เพื่อให๎สังคมและ
ชุมชนมีสํวนรํวมใน
การปูองกันและ
แก๎ไขปัญหาการทํา
ความรุนแรงแกํ
เด็กและสตรี 
บุคคลท่ัวไป 

13 ชุมชน 50,000     ปูองกัน แก๎ไข 
ปัญหาความ
รุํนแรงท่ี
เกิดขึ้นใน
สังคม   
13 ชุมชน 

เด็ก สตรีและ
บุคคลท่ัวไป  
ได๎รับความ
ค๎ุมครองมาก
ยิ่งขึ้น 

กองการศึกษา 

10 สนับสนุนการแขํงขัน
กีฬาระดับอําเภอ 

เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชนสนใจ
และรักการเลํน
กีฬา 

1 ครั้ง 50,000     การแขํงขัน
กีฬาระดับ
อําเภอ 1 ครั้ง 

ประชาชนมี
สุขภาพรํางกายท่ี
แข็งแรง 

สํานักปลัดฯ 

 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 



 
 

 

11 สนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน
เทศบาลตําบลปัว 

เพื่อสร๎างกองทุน
ในการจัด
สวัสดิการในชุมชน
เป็นการสํงเสริม
ด๎านสัจจะและวินัย
การออมและการ
พึ่งตนเอง 

1 ครั้ง 50,000     สนับสนุน
กองทุน
สวัสดิการ
ชุมชน  
1 ครั้ง 

เกิดระบบการ
ออมและจัด
สวัสดิการ
ชํวยเหลือซึ่งกัน
และกัน 

กองการศึกษา 

12 สํงเสริมกิจกรรมและ
พัฒนาศักยภาพของ
กลํุมสตรี 

เพื่อสํงเสริมให๎สตรี
มีบทบาทและสํวน
รํวมในการแก๎ไข
ปัญหาสังคม 

2 ครั้ง 250,000     สํงเสริม
กิจกรรมและ
พัฒนา
ศักยภาพของ
กลํุมสตรี  
2 ครั้ง 

สตรีมีบทบาท
หน๎าท่ีและสํวน
รํวมในการแก๎ไข
ปัญหาสังคมมาก
ขึ้น 

กองการศึกษา 

13 ปรับปรุงหลังคาสนาม 
เปตองในเขตเทศบาล
ตําบลปัว 

เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชนสนใจ
และรักการเลํน
กีฬา 

6 แหํง 600,000     ปรับปรุง
หลังคา
สนามเปตอง  
6 แหํง 

ประชาชนมี
สุขภาพรํางกายท่ี
แข็งแรง 

กองชําง 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 



 
 

 

14 กํอสร๎างบ๎านท๎องถิ่น
ไทยเทิดไท๎องค๑ราชัน 

เพื่อให๎ความ
ชํวยเหลือผ๎ูยากไร๎
ได๎มีท่ีอยูํอาศัย 

1 แหํง 250,000     บ๎านท๎องถิ่น
ไทยฯเทิดไท๎
องค๑ราชัน  
1 แหํง 

ประชาชนในพื้นท่ี
มีสภาพท่ีอยูํอาศัย
ท่ีดีขึ้น 

-กองการศึกษา 
-กองชําง 

15 สนับสนุนหมูํบ๎าน
แผํนดินธรรมแผํนดิน
ทอง 

เพื่อสํงเสริมให๎
หมูํบ๎านมีความ
สามัคคีและ
เข๎มแข็ง 

13 ชุมชน 50,000     หมูํบ๎าน
แผํนดินธรรม
แผํนดินทอง 
13 หมูํบ๎าน 

ประชาชนใน
หมูํบ๎านเกิดความ
สามัคคี 

กองการศึกษา 

16 ปรับปรุงสนามกีฬา
พญาผานอง 

เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชนรักการ
เลํนกีฬา 

1 แหํง 12,000,000     ปรับปรุงสนาม
กีฬาพญา 
ผานอง 1 แหํง 

ประชาชาสนใจ
และรักการเลํน
กีฬามากขึ้น 

-กองชําง 
 

17 สนับสนุนการฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรมแกํ
เด็กและเยาวชน 

เพื่อเสริมสร๎าง
คุณธรรมจริยธรรม
แกํเด็กและ
เยาวชน 

1 ครั้ง 20,000     ฝึกอบรม
คุณธรรม
จริยธรรม  
1 ครั้ง 

เด็กและเยาวชนมี 
คุณธรรม
จริยธรรมมากขึ้น 

กองการศึกษา 
 

18 อบรมด๎านคุณธรรม
จริยธรรมบุคลากร 
ทต.ปัว 

เพื่อเสริมสร๎าง
คุณธรรมจริยธรรม
แกบํุคลากร 

1 ครั้ง 30,000     อบรมคุณธรรม 
จริยธรรม
บุคลากร 
1 ครั้ง 

บุคลากรมี
คุณธรรมและ
จริยธรรมมากขึ้น 

สํานักปลัดฯ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5.ยุทธศาสตร๑การสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3. ด๎านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑ 
3.ยุทธศาสตร์  ด๎านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑  
     3.7 งบกลาง 



 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 สนับสนุนเบ้ียยังชีพ  
-ผู๎สูงอายุ    

อายุ 60-69 รับ 600บ.  
*1,030  คน  
อายุ 70-79  รับ 700บ. *519 คน  
อายุ 80-89 รับ 800บ.  *250  คน  
อายุ 90ข้ึนไป รับ1,000บ. *16 คน 
-คนพิการ369คนๆละ800บ. 
-ผู๎ปุวยเอดส๑15คนๆ 500 บ. 

เพื่อเสริมสร๎าง
คุณภาพชีวิตท่ีดี
แกํผ๎ูสูงอายุ คน
พิการและผ๎ูปุวย
เอดส๑ 
 

2,199  คน 18,000,000 
(งบอุดหนุน) 

 

    ผ๎ูรับเบ้ียยังชีพ  
2,199  คน 

ผ๎ูสูงอายุ คนพิการ
และผ๎ูปุวยเอดส๑มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ขึ้น 

กองการศกึษา 

2 กองทุนหลักประกันสุขภาพ เพ่ือสนับสนุน
กิจกรรมของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

12 ครั้ง 250,000     กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ 
12 ครั้ง 

เพ่ือสนับสนุน
กิจกรรมของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ให๎มีประสิทธิภาพ 

กองสาธารณสุขฯ 

 

 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5.ยุทธศาสตร๑การสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  4. ด๎านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและสืบสานภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
4.ยุทธศาสตร์   ด๎านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
     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 งานของดีเมืองนําน 
และงานกาชาด
ประจําป ี

เพื่อสํงเสริมและ
สนับสนุนการ
ดําเนินการอนุรักษ๑
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท่ีดีงาม 

1 ครั้ง 
 

30,000     สนับสนุนงาน
ของดีเมือง
นําน และงาน
กาชาด 1 ครั้ง 

ได๎มีสํวนรํวมในการ
จัดงานกิจกรรมของ
หนํวยงานตําง ๆ ใน
จังหวัดนําน 

สํานักปลัดฯ 

2 สนับสนุนการจัดงานวัน
สําคัญสถาบันชาติ 
ศาสนา และ 
พระมหากษัตริย๑ 

เพื่อเสริมสร๎าง
ความสามัคคี 
ศีลธรรม และ
ความจงรักภักดีตํอ
สถาบัน 

7  ครั้ง 100,000  100,000 100,000 100,000 สนับสนุนการ
จัดงานสําคัญ
สถาบันชาติ 
ศาสนา และ 
พระมหา 
กษัตริย๑ 
7 ครั้ง 

ประชาชนมีความ
สามัคคี ศีลธรรม
และได๎แสดงออกซึ่ง
ความจงรักภักดี 

-สํานักปลัดฯ 
-กองการศกึษา 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5.ยุทธศาสตร๑การสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4. ด๎านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและสืบสานภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
4.ยุทธศาสตร์   ด๎านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
     4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 



 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 สนับสนุนการจัดงาน
วัฒนธรรมประเพณีใน
ชุมชน 

เพื่อให๎มีการสืบ
สานและอนุรักษ๑
วัฒนธรรม
ประเพณีในชุมชน 

13 ชุมชน 
 

150,000 
 

 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

สนับสนุนการ
จัดงาน
ประเพณี
ชุมชน  
13 ชุมชน 

มีการสืบสาน
อนุรักษ๑วัฒนธรรม
ประเพณีของ
ชุมชน 

กองการศึกษา 
 

2 สนับสนุนศิลปะดนตรี
และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

เพื่อสํงเสริมการ
เรียนรู๎และอนุรักษ๑
รักษาศิลปะดนตรี
ไทยให๎คงอยูํ 

13 ชุมชน 200,000  100,000 100,000 100,000 สนับสนุน
ศิลปะ ดนตรี 
และภูปัญญา
ท๎องถิ่น  
13 ชุมชน 

มีการเรียนรู๎และ
อนุรักษ๑รักษา
ศิลปะดนตรีไทย
มากขึ้น 

กองการศึกษา 

3 สํงเสริมประเพณีแขํง
เรือ 

เพื่อสํงเสริมการสืบ
สานประเพณีแขํง
เรือ 

1 ครั้ง 50,000     แขํงเรือพาย  
1 ครั้ง 
 

มีการสืบสาน
ประเพณีแขํงเรือ
มากขึ้น 

กองการศึกษา 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 



 
 

 

4 สนับสนุนการจัดงาน
วัฒนธรรมประเพณี
ท๎องถิ่น 

เพื่อสํงเสริมการสืบ
สานและอนุรักษ๑
งานวัฒนธรรม
ประเพณีท๎องถิ่น 

5  ครั้ง 800,000  500,000 500,000 500,000 สนับสนุนการ
จัดงาน
ประเพณี
ท๎องถิ่น 5 ครั้ง 

มีการสืบสานและ
อนุรักษ๑งาน
วัฒนธรรม
ประเพณีท๎องถิ่น 

-สํานักปลัดฯ 
-กองการศึกษา 
-กองวิชาการฯ 

 

5 การพัฒนาและปรับปรุง
โบราณสถาน 
 

เพื่อให๎
โบราณสถาน 
มีความสวยงาม
มากขึ้น 
 

1  ครั้ง 
 

300,000 
 

    พัฒนา 
ปรับปรุง 
โบราณสถาน  
1 ครั้ง 

โบราณสถานมี
ความสวยงาม
มากขึ้น 
 

กองการศึกษา 
 

6 พัฒนา ฟื้นฟู เมืองเกํา
เวียงวรนคร 
 

เพื่อให๎ประชาชน
เกิดจิตสํานึกรักษ๑
ถิ่นเกิดและ
วัฒนธรรมการ
ดําเนินการฟื้นฟู
รักษาเมืองเกาํ 
วรนคร 
 

1 แหํง 500,000     พัฒนา ฟื้นฟู 
เมืองเกําเวียง 
วรนคร 1 แหํง 

ประชาชนเกิด
จิตสํานึกรักษ๑ถิ่น
เกิดและ
วัฒนธรรมการ
ดําเนินการฟื้นฟู
รักษาเมืองเกํา 
วรนคร 
 

- กองการศึกษา 
- กรมศิลปกร 
- อบจ.นําน 
- กองชําง 
 

 
 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2.ยุททธศาสตร๑การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมโดยการมีสํวรํวมของภาคประชาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5. ด๎านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ๑ส่ิงแวดล๎อม 
5.ยุทธศาสตร์   ด๎านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม 
     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
ไฟไหม๎ปุา 

1 ครั้ง 50,000 
 

    สนับสนุนการ
เฝูาระวังไฟปุา 
1  ครั้ง 

ปัญหาไฟไหม๎ปุา
ลดลง 

-สํานักปลัดฯ 
-กองสาธารณสุขฯ 

2 สํงเสริมการปลูกปุา 
 

เพื่อเป็นการเพิ่ม
พื้นท่ีปุาและการ
อนุรักษ๑บํารุงรักษา
ปุา 

4 ครั้ง 50,000 
 

    สํงเสริมการ
ปลูกปุา  
4 ครั้ง 

มีพื้นท่ีปุาและมี
การบํารุงรักษาปุา
เพิ่มขึ้น 

สํานักปลัดฯ 
 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2.ยุทธศาสตร๑การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมโดยการมีสํวรํวมของภาคประชาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5. ด๎านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ๑ส่ิงแวดล๎อม 
5.ยุทธศาสตร์   ด๎านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม 
     5.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
2561 

(บาท) 

 2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1 สนับสนุนการจัดการ

ส่ิงแวดล๎อมในชุมชน 

เพื่อสร๎างจิตสํานึก

และการมีสํวนรํวม 

1  ครั้ง 

 

50,000 

 

    สนับสนุนการ

จัดการ

ส่ิงแวดล๎อมใน

ชุมชน 1 ครั้ง 

การจัดการ

ส่ิงแวดล๎อมใน

ชุมชนมี

ประสิทธิภาพ 

 

2 สนับสนุนและรณรงค๑

การลดภาวะโลกร๎อน 

เพื่อสร๎างจิตสํานึก

ในการลดภาวะ

โลกร๎อน 

1  ครั้ง 

 

50,000 

 

    สนับสนุน 

รณรงค๑การลด

ภาวะโลกร๎อน 

1 ครั้ง 

มีจิตสํานึกในการ

ลดภาวะโลกร๎อน

มากขึ้น 

 

3 สนับสนุนด๎าน

สุขาภิบาลและอนามัย

ส่ิงแวดล๎อมชุมชน 

เพื่อให๎เกิดความรู๎

ด๎านสุขาภิบาลท่ี

ถูกต๎องแกํชุมชน 

13 ชุมชน 

 

50,000 

 

    สนับสนุนด๎าน

สุขาภิบาลฯ  

13 ชุมชน 

ชุมชนมีความรู๎

ด๎านสุขาภิบาล

และอนามัย 

 



 
 

 

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) 

สํงเสริมให๎
บุคลากรมี
จิตสํานึก และมี
สํวนรํวมในการ
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
 และส่ิงแวดล๎อม 

1 ครั้ง 50,000     สํานักงานสี
เขียว 
1 ครั้ง 
 

บุคลากรมี
จิตสํานึก และมี
สํวนรํวมในการ
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล๎อม 

กองสาธารณสุขฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2.ยุทธศาสตร๑การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมโดยการมีสํวนรํวมของภาคประชาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5. ด๎านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ๑ส่ิงแวดล๎อม 
5.ยุทธศาสตร์   ด๎านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม 
     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 ศึกษาออกแบบศูนย๑
กําจัดขยะมูลฝอยและ
ส่ิงปฏิกูลตามหลัก
สุขาภิบาลแบบครบ
วงจร   
 

เพื่อให๎มีการ
ดําเนินการ
ออกแบบถึง
ผลกระทบตลอด
จนถึงการกํอสร๎าง
ศูนย๑กําจัดขยะ
แบบครบวงจร 

1  แหํง 
 

2,000,000     ศูนย๑กําจัด
ขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล 
1 แหํง 

มีการดําเนินการ
ออกแบบถึง
ผลกระทบตลอด
จนถึงการกํอสร๎าง
ศูนย๑กําจัดขยะ
แบบครบวงจร 

กองสาธารณสุขฯ 

2 กํอสร๎างศูนย๑กําจัดขยะ
มูลฝอยและส่ิงปฏิกูล
ตามหลักสุขาภิบาล
แบบครบวงจร   
 

เพื่อให๎มีศูนย๑กําจัด
ขยะมูลฝอยทีมี
ประสิทธิภาพ 

1  แหํง 
 

  350  ล๎าน 
(งบอุดหนุน) 

  ศูนย๑กําจัด
ขยะท่ีมี
ประสิทธิภาพ  
1 แหํง 

มีศูนย๑กําจัดขยะ
มูลฝอยท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

-กองสาธารณสุขฯ 
-ส่ิงแวดล๎อมภาค3 

-ทสจ.นําน 

3 การจัดการและการ
แก๎ไขปัญหาขยะมูลฝอย
ในชุมชน 

การแก๎ไขปัญหา
ขยะมูลฝอยมี
ประสิทธิภาพ 

1  ครั้ง 200,000     แก๎ไขปัญหา
ขยะในชุมชน 
1 ครั้ง 

มีการจัดการขยะ
อยํางเป็นระบบ 

กองสาธารณสุขฯ 

 



 
 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2.ยุทธศาสตร๑การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมโดยการมีสํวนรํวมของภาคประชาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5. ด๎านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ๑ส่ิงแวดล๎อม 
5.ยุทธศาสตร์   ด๎านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม 
     5.4 แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 สํงเสริมการผลิตและ
การใช๎พลังงานทดแทน 

เพื่อสํงเสริมให๎
ชุมชนตระหนักถึง
คุณคําของการใช๎
พลังงานทดแทน 

13  ชุมชน 50,000     สํงเสริมการ
ผลิตและการ
ใช๎พลังงาน
ทดแทน  
13 ชุมชน 

ประชาชนในเขต
เทศบาลมี
พลังงานทดแทน
ใช๎ 

กองการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2.ยุทธศาสตร๑การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมโดยการมีสํวนรํวมของภาคประชาสังคม 



 
 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5. ด๎านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ๑ส่ิงแวดล๎อม 
5.ยุทธศาสตร์   ด๎านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม 
     5.5 แผนงานพาณิชย๑ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ปรับปรุงระบบบํอบําบัด
น้ําเสียโรงแปรรูป
เนื้อสัตว๑ 

เพื่อบําบัดน้ําเสีย
จากโรงแปรรูป
เนื้อสัตว๑ 

1  แหํง 50,000     ปรับปรุง
ระบบบํอ
บําบัดน้ําเสีย  
1 แหํง 

น้ําท้ิงจากโรงแปร
รูปเนื้อสัตว๑ผําน
การบําบัด และ
ลดการเกิด
มลภาวะ 

กองสาธารณสุขฯ 

2 กํอสร๎างบํอแก๏ส 
ชีวภาพจากมูลสัตว๑ 

เพื่อกําจัดมูลสัตว๑
ในโรงฆําสัตว๑ 

1 แหํง 30,000     บํอแก๏ส
ชีวภาพ1 แหํง 

สามารถสร๎าง
ประโยชน๑จากมูล
สัตว๑ 

กองสาธารณสุขฯ 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5.ยุทธศาสตร๑การสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่   6. ด๎านการบริหารจัดการและการบริการ 
6.ยุทธศาสตร์   ด๎านการบริหารจัดการและการบริการ  
     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 การแขํงขันกีฬา
เทศบาลสัมพันธ๑จังหวัด
นําน 

เพื่อสร๎าง
สัมพันธภาพท่ีดี
ระหวํางองค๑กร
ปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 

1 ครั้ง 30,000     สนับสนุนการ
แขํงขันกีฬา
เทศบาล  
1 ครั้ง 

องค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นมี
ความสัมพันธ๑กัน
มากขึ้น 

กองการศึกษา 
 

2 จัดงานวันเทศบาล เพื่อให๎ผ๎ูท่ี
เกี่ยวข๎องตระหนัก
ถึงความสําคัญของ
เทศบาล 

1 ครั้ง 30,000     จัดงานวัน
เทศบาล  
1 ครั้ง 

ผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎อง
ตระหนักถึง
ความสําคัญของ
เทศบาลมากขึ้น 

สํานักปลัดฯ 

3 สนับสนุนการ
ประชุมสัมมนาองค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น
สัญจร 

เพื่อสร๎าง
ความสัมพันธ๑และ
ประสานการ
พัฒนาท๎องถิ่น 

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

องค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นมีการ
ประสานงานกัน 

สํานักปลัดฯ 

 



 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 งานวันท๎องถิ่นไทย เพื่อสํงเสริมและ
สนับสนุนการ
ดําเนินงานวัน
ท๎องถิ่น 

1 ครั้ง 10,000     สนับสนุนงาน
วันท๎องถิ่นไทย 
1 ครั้ง 

สํงเสริมและ
สนับสนุนการ
ดําเนินงานวัน
ท๎องถิ่น 

สํานักปลัดฯ 

5 การบรูณาการงาน
พัฒนารํวมกับ
หนํวยงานอื่น 

เพื่อสนับสนุนกา
รบรูณาการงาน
พัฒนาให๎มี
ประสิทธิภาพ 

5 ครั้ง 500,000     บูรณาการงาน
รํวมกับ
หนํวยงานอื่น 
5 ครั้ง 

การบรูณาการ
งานพัฒนามี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

ทุกกอง 
 

6 ออกหนํวยบริการ
เทศบาลพบประชาชน 

เพื่ออํานวยความ
สะดวกให๎แกํ
ประชาชนได๎รับ
บริการถึงท่ี 

13 ชุมชน 100,000     ออกหนํวย
บริการ
ประชาชน  
13 ชุมชน 

ประชาชนได๎
ความสะดวกและ
การบริการถึงท่ี 

สํานักปลัดฯ 
 

7 เตรียมการรับเสด็จฯ เพื่อให๎การรับเสด็จ 
เป็นไปด๎วยความ
เรียบร๎อย 

2 ครั้ง 500,000     เตรียมการรับ
เสด็จ 2 ครั้ง 

การรับเสด็จ 
เป็นไปด๎วยความ
เรียบร๎อย 

สํานักปลัดฯ 
 

8 การประชุมฝึกอบรม 
การศึกษาดูงานและการ
พัฒนาบุคลากร 
 

เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 
 

12  ครั้ง 
 

500,000 
 

    ฝึกอบรม 
พัฒนา
บุคลากร  
12 ครั้ง 

บุคลากรมี
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิ่ม
มากขึ้น 
 

ทุกกอง 
 

 



 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 การบริหารงานและการ
จัดสวัสดิการบุคลากร 
 

เพื่อให๎การ
บริหารงานบุคคล
เป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ 
 

12  ครั้ง 
 

30,000,000 

 
    การบริหารงาน

และการจัด
สวัสดิการ
บุคลากร12 ครัง้ 

การบริหารงาน
บุคลากรมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

ทุกกอง 

10 สนับสนุนงานบริหาร
จัดการและงานบริการ 
 

เพื่อให๎การ
บริหารงานและ
การบริการเป็นไป
อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
 

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

การบริหารงาน
และการบริการ
ของเทศบาลมี
ประสิทธิภาพ 

ทุกกอง 

11 ฝึกอบรมและทัศน
ศึกษาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพผ๎ูนํา
ชุมชน 

เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน
ของผ๎ูนําชุมชน 
 

1 ครั้ง 200,000     ฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษา
ผ๎ูนําชุมชน  
1 ครั้ง 
 

ผ๎ูนําชุมชนมี
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
 

สํานักปลัดฯ 
 

12 ทัศนศึกษาดูงานของ
ผ๎ูบริหารและพนักงาน 
ลูกจ๎าง เทศบาล
ตําบลปัว 

เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน
บุคลากร 

1 ครั้ง 350,000     ฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน  
1 ครั้ง 

บุคลากรมี
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิ่ม
มากขึ้น 

สํานักปลัดฯ 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5.ยุทธศาสตร๑การสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนและสังคม 



 
 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่   6. ด๎านการบริหารจัดการและการบริการ 
6.ยุทธศาสตร์   ด๎านการบริหารจัดการและการบริการ  
     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. 

เพื่อให๎การ
ดําเนินงานปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือนมี
ประสิทธิภาพ 

1 ครั้ง 100,000     สนับสนุน
กิจการ  
อปพร. 1 ครั้ง 

การดําเนินงาน
ปูองกันภัยฝุายพล
เรือนมีประสิทธิ 
ภาพมากขึ้น 

สํานักปลัดฯ 
 

2 สนับสนุนการชํวยเหลือ
ผ๎ูประสบสาธารณภัย 

เพื่อให๎ผ๎ูประสบภัย
ได๎รับการ
ชํวยเหลืออยํางทัน
การณ๑ 

1 ครั้ง 500,000     สนับสนุนการ
ชํวยเหลือ
ผ๎ูประสบภัย  
1 ครั้ง 

ผ๎ูประสบภัยได๎รับ
การชํวยเหลือ
อยํางทันการณ๑
และท่ัวถึง 

-สํานักปลัดฯ 
-จังหวดันาํน 

 

3 ซ๎อมแผนปูองกันภัยฝุาย
พลเรือน 

เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน
ของ อปพร. 

1 ครั้ง 50,000     ซ๎อมแผน
ปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน 
1 ครั้ง 

อปพร. มี
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น 

สํานักปลัดฯ 
 

 



 
 

 

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 

เพื่อให๎การปูองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยมี
ประสิทธิภาพ 

1 ครั้ง 500,000     สนับสนุนการ
ดําเนินงาน
ปูองกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย  
1 ครั้ง 

การปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยมีประสิทธิ 
ภาพมากขึ้น 

สํานักปลัดฯ 
 

5 เพิ่มศักยภาพบุคลากร
ด๎านการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในงานท่ีเกี่ยวข๎อง 

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

บุคลากรมี
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิ่ม
มากขึ้น 

สํานักปลัดฯ 
 

6 ฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพ อปพร. 

เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในงานท่ีเกี่ยวข๎อง 

1 ครั้ง 300,000     ฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  
อปพร. 1 ครั้ง 

เจ๎าหน๎าท่ี อปพร. 
มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิ่ม
มากขึ้น 

สํานักปลัดฯ 
 

 



 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 กํอสร๎างอาคารศูนย๑  
อปพร. 

เพื่อให๎มีอาคารใช๎
ในการปฏิบัติ
หน๎าท่ีได๎อยําง
สะดวก 

1 แหํง 700,000     กํอสร๎าง
อาคารศูนย๑ 
อปพร. 1 แหํง 

อปพร. มีอาคาร
ใช๎ในการปฏิบัติ
หน๎าท่ีอยําง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

สํานักปลัดฯ 

8 พัฒนาศักยภาพ การ
ฟื้นคืนชีพและการปฐม
พยาบาลเบื้องต๎นแกํ
แกนนําสุขภาพในพื้นท่ี 

เพื่อเพิ่มศักยภาพ
พัฒนาความรู๎และ
ทักษะการฟื้นคืน
ชีพและการปฐม
พยาบาล 

1 ครั้ง 50,000     พัฒนา
ศักยภาพแกน
นําสุขภาพใน
พื้นท่ี 1 ครั้ง 

แกนนําสุขภาพใน
พื้นท่ีมีความรู๎และ
ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 

กองสาธารณสุขฯ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5.ยุทธศาสตร๑การสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่   6. ด๎านการบริหารจัดการและการบริการ 
6.ยุทธศาสตร์   ด๎านการบริหารจัดการและการบริการ  
     6.3 แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 สนับสนุนและเพิ่ม
ศักยภาพการปฏิบัติงาน
ขององค๑กรชุมชน 

เพื่อให๎การ
ปฏิบัติงานของ
องค๑กรชุมชนมี
ประสิทธิภาพ 

1 ครั้ง 100,000     สนับสนุนและ
เพิ่มศักยภาพ
การปฏิบัติงาน
ขององค๑กร
ชุมชน  
1 ครั้ง 

การปฏิบัติงาน
ขององค๑กรชุมชน
มีประสิทธิภาพ 

สํานักปลัดฯ 
 

2 สํงเสริมการจัดต้ังกลํุม
ออมทรัพย๑ 

เพื่อสร๎างความ
รํวมมือในกลํุมและ
พึ่งตนเองได๎ 

2 กลํุม 60,000     สํงเสริมการ
จัดต้ังกลํุม
ออมทรัพย๑  
2 กลํุม 

เกิดความรํวมมือ
ในกลํุมและ
สามารถพึ่งตนเอง
ได๎ 

กองการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5.ยุทธศาสตร๑การสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6. ด๎านการบริหารจัดการและการบริการ 
6.ยุทธศาสตร์  ด๎านการบริหารจัดการและการบริการ  
     6.4 แผนงานงบกลาง 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 การจัดการจราจร เพื่อให๎การจัดการ
จราจรเป็นไปด๎วย
ความเป็นระเบียบ
เรียบร๎อย 

12 ครั้ง      การจัด
การจราจร 
12 ครั้ง 

การจัดการจราจร
เป็นไปด๎วยความ
เป็นระเบียบ
เรียบร๎อยมากข้ึน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)   เทศบาลต าบลปัว 

ส าหรับ อุดหนุนองค์ปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2.ยุทธศาสตร๑การพัฒนาการทํองเท่ียวให๎เจริญเติบโตอยํางสมดุลและยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1.ด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพืน้ฐาน 
1.ยุทธศาสตร์ ด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ขยายระบบจําหนําย
ไฟฟูาพร๎อมติดต้ังโคมไฟ 
หน๎าโรงน้ําแข็งถึง 3 – 
บ๎านนาก๎อน ม.1 ต.ปัว 

เพื่อให๎ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎อยํางท่ัวถึง 
 

1 แหํง 
  

100,000     ขยายระบบ
จําหนํายไฟฟูา
พร๎อมติดต้ัง
โคมไฟ 1 แหํง 

ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
อยํางทั่วถึง 
 

กองชําง 

2 ขยายระบบจําหนําย
ไฟฟูา พร๎อมติดต้ังโคมไฟ 
หลังวิทยาลัย – อํางห๎วย
ปุาช๎า 
ม.1 ต.ปัว 

เพื่อให๎ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎อยํางท่ัวถึง 
 

1 แหํง 
 

  100,000     ขยายระบบ
จําหนํายไฟฟูา
พร๎อมติดต้ัง
โคมไฟ 1 แหํง 

ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
อยํางทั่วถึง 
 

กองชําง 

3 ขยายทํอประปา หน๎า
วิทยาลัยการอาชีพปัว 
ม.1 ต.ปัว 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ําใช๎อยํางท่ัวถึง 

1 แหํง 
 

   100,000  ขยายทํอ
ประปา 1 แหํง 

ประชาชนมีนํ้าใช๎
อยํางทั่วถึง 
 

กองชําง 

  

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 ขยายระบบจําหนําย
ไฟฟูา พร๎อมติดต้ังโคมไฟ  
ม.2 ต.ปัว 
-สายสระ ถึง ริ่มน้ําปัว 
-สายบ๎านไรํรวงทองถึง
บ๎านปุาหัด 

เพื่อให๎ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎อยํางท่ัวถึง 
 

2 แหํง     360,000 ขยายระบบ
จําหนํายไฟฟูา
พร๎อมติดต้ัง
โคมไฟ 2 แหํง 

ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
อยํางทั่วถึง 
 

กองชําง 

5 ขยายทํอเมนประปา 
ถนนนําน – ทํุงข๎าง ถึง
ห๎างทองธนพล ถึงบ๎าน
นายศรีวัน อินต๏ะกัน 
ม.3 ต.ปัว 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ําใช๎อยํางท่ัวถึง 

ยาว 200 ม. 70,000     ขยายทํอเมน
ประปา  
ยาว 200 ม. 

ประชาชนมีน้ําใช๎
อยํางทั่วถึง 

กองชําง 

6 ขยายระบบจําหนําย
ไฟฟูา พร๎อมติดต้ังไฟ
กระพริบ ม.3 ต.ปัว 
-ซอยร๎านวรรณดี 
-ซอยครูบรรจง จิณเสน 
-ตลาดสดเทศบาล 2 
(ตลาดลําง) 
 
 

เพื่อให๎ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎อยํางท่ัวถึง 
 

3 จุด   250,000   ขยายระบบ
จําหนํายไฟฟูา 
พร๎อมติดต้ังไฟ
กระพริบ  
3 จุด 

ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
อยํางทั่วถึง 
 

กองชําง 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 ขยายระบบจําหนําย
ไฟฟูา พร๎อมติดต้ังโคมไฟ 
หน๎าตลาดชุมชนประชา
รัฐ ม.4 ต.ปัว 

เพื่อให๎ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎อยํางท่ัวถึง 
 

1 แหํง     200,000 ขยายระบบ
จําหนํายไฟฟูา
พร๎อมติดต้ัง
โคมไฟ 1 แหํง 

ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
อยํางทั่วถึง 
 

กองชําง 

8 ขยายเขตประปาหมูํบ๎าน 
ม.6 ต.ปัว 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ําใช๎อยํางท่ัวถึง 

1 แหํง    200,000  ขยายเขต
ประปา1 แหํง 

ประชาชนมีน้ําใช๎
อยํางท่ัวถึง 

กองชําง 

9 ขยายระบบจําหนําย
ไฟฟูา พร๎อมติดต้ังโคมไฟ 
สายเลียบลําน้ําขว๎าง  
ม.7 ต.ปัว 

เพื่อให๎ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎อยํางท่ัวถึง 
 

ยาว 900 ม.   270,000   ขยายระบบ
จําหนํายไฟฟูา
พร๎อมติดต้ัง
โคมไฟ 1 แหํง 

ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
อยํางทั่วถึง 
 

กองชําง 

10 ขยายระบบจําหนําย
ไฟฟูา พร๎อมติดต้ังโคมไฟ 
สายบ๎านปรางค๑พัฒนา 2 
เช่ือมตํอบ๎านจูน  
ต.ปาุกลาง  ม.8 ต.ปัว 

เพื่อให๎ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎อยํางท่ัวถึง 
 

ยาว 1,500 ม.     300,000 ขยายระบบ
จําหนํายไฟฟูา
พร๎อมติดต้ัง
โคมไฟ  
ยาว 1,500 ม. 

ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
อยํางทั่วถึง 
 

กองชําง 

11 ขยายระบบจําหนําย
ไฟฟูา พร๎อมติดต้ังโคมไฟ 
ขยายเขตไฟฟูาหน๎า
ศาลาหมูํบ๎าน   
ม.5 ต.วรนคร 

เพื่อให๎ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎อยํางท่ัวถึง 
 

ยาว 150 ม. 345,000     ขยายระบบ
จําหนํายไฟฟูา
พร๎อมติดต้ัง
โคมไฟ  
ยาว 150 ม. 
 

ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
อยํางทั่วถึง 
 

กองชําง 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

12 ขยายเขตประปาหมูํบ๎าน  
ม.6 ต.วรนคร   

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ําใช๎อยํางท่ัวถึง 

1 แหํง 
  

200,000     ขยายเขตประปา 
1 แหํง 

ประชาชนมีน้ําใช๎
อยํางท่ัวถึง 

กองชําง 

13 กํอสร๎างระบบประปา
หมูํบ๎าน   ม.2 ต.ปัว   

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ําใช๎อยํางท่ัวถึง 

1 แหํง 3,500,000     ขยายเขตประปา 
1 แหํง 

ประชาชนมีน้ําใช๎
อยํางท่ัวถึง 

กองชําง 

14 กํอสร๎างระบบประปา
หมูํบ๎าน ม.4 ต.ปัว    

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ําใช๎อยํางท่ัวถึง 

1 แหํง 3,500,000     ขยายเขตประปา 
1 แหํง 

ประชาชนมีน้ําใช๎
อยํางท่ัวถึง 

กองชําง 

15 กํอสร๎างระบบประปา
หมูํบ๎าน ม.6  ต.ปัว    

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ําใช๎อยํางท่ัวถึง 

1 แหํง 3,500,000     ขยายเขตประปา 
1 แหํง 

ประชาชนมีน้ําใช๎
อยํางท่ัวถึง 

กองชําง 

16 กํอสร๎างระบบประปา
หมูํบ๎าน ม.8 ต.ปัว   

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ําใช๎อยํางท่ัวถึง 

1 แหํง 3,500,000     ขยายเขตประปา 
1 แหํง 

ประชาชนมีน้ําใช๎
อยํางท่ัวถึง 

กองชําง 

17 กํอสร๎างระบบประปา
หมูํบ๎าน ม.1 ต.สถาน     

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ําใช๎อยํางท่ัวถึง 

1 แหํง 3,500,000     ขยายเขตประปา 
1 แหํง 

ประชาชนมีน้ําใช๎
อยํางท่ัวถึง 

กองชําง 

18 กํอสร๎างระบบประปา
หมูํบ๎าน  
ม.2 ต.ไชยวัฒนา     

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ําใช๎อยํางท่ัวถึง 

1 แหํง 3,500,000     ขยายเขต
ประปา 
1 แหํง 

ประชาชนมีน้ําใช๎
อยํางท่ัวถึง 

กองชําง 

19 กํอสร๎างระบบประปา
หมูํบ๎าน ม.4 ต.วรนคร 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ําใช๎อยํางท่ัวถึง 

1 แหงํ 3,500,000     ขยายเขตประปา 
1 แหํง 

ประชาชนมีน้ําใช๎
อยํางท่ัวถึง 

กองชําง 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

20 ขยายเขตระบบจําหนําย
ไฟฟูา พร๎อมติดต้ังไฟ
สาธารณะ บ๎านแก๎ม
ราษฎร๑พัฒนา ม.4  
ต.วรนคร - บ๎านร๎องแง 

เพื่อให๎ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎อยํางท่ัวถึง 

1 แหํง 5,000,000     ขยายเขต
ระบบ
จําหนํายไฟฟูา 
พร๎อมติดต้ังไฟ
สาธารณะ  
1 แหํง 

ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
อยํางท่ัวถึง 

กองชําง 

21 ขยายเขตระบบจําหนําย
ไฟฟูา พร๎อมติดต้ังไฟ
สาธารณะ บริเวณลําน้ํา
ขว๎าง ถึง หน๎า ร.ร.บ๎าน
ร๎อง  ม.4 ต.ปัว 

เพื่อให๎ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎อยํางท่ัวถึง 

1 แหํง 500,000     ขยายเขต
ระบบ
จําหนํายไฟฟูา 
พร๎อมติดต้ังไฟ
สาธารณะ  
1 แหํง 

ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
อยํางท่ัวถึง 

กองชําง 

22 กํอสร๎างระบบประปาผิว
ดินสวนสาธารณะ รศ.
200 ปี 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ําใช๎อยํางท่ัวถึง 

1 แหํง 2,000,000     ระบบประปา
ผิวดิน  
1 แหํง 

ประชาชนมีน้ําใช๎
อยํางทั่วถึง 

กองชําง 

23 ขยายเขตระบบจําหนําย
ไฟฟูาพร๎อมติดต้ังไฟ
สาธารณะเทศบาล
ตําบลปัว 

เพื่อให๎ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎อยํางท่ัวถึง 

13 ชุมชน 1,000,000     ขยายเขต
ระบบ
จําหนํายไฟฟูา
พร๎อมติดต้ังไฟ
สาธารณะ 
13 ชุมชน 

ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
อยํางท่ัวถึง 

กองชําง 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

24 ขยายเขตระบบจําหนําย
ไฟฟูา พร๎อมติดต้ังไฟ
สาธารณะ สายสันปุากํอ 
บ๎านปุาหัด หมูํ 2 ต.ปัว 
 

เพื่อให๎ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎อยํางท่ัวถึง 

1 แหํง 1,000,000     ขยายเขต
ระบบ
จําหนํายไฟฟูา 
พร๎อมติดต้ังไฟ
สาธารณะ  
1 แหํง 

ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
อยํางท่ัวถึง 

กองชําง 

25 กํอสร๎างระบบประปา
หมูํบ๎านในเขตเทศบาล
ตําบลปัว 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ําใช๎อยํางท่ัวถึง 

13 ชุมชน 1,000,000     กํอสร๎างระบบ
ประปา
หมูํบ๎าน 
13 ชุมชน 

ประชาชนมีน้ําใช๎
อยํางท่ัวถึง 

กองชําง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. ยุทธศาสตร๑การสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3. ด๎านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑ 
3.ยุทธศาสตร์ ด๎านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑ 
     3.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 สนับสนุนการศึกษานอก
โรงเรียน 

เพื่อให๎ประชาชนท่ี
ขาดโอกาสได๎เรียน
ตํอในระดับสูง 

3 ครั้ง 40,000     สนับสนุน
การศึกษา 
3 ครั้ง 

ประชาชนที่ขาด
โอกาสได๎เรียนตํอใน
ระดับที่สูงข้ึน 

-กองการศกึษา 
-กศน.อ.ปวั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)   เทศบาลต าบลปัว 
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาการทํองเท่ียวให๎เจริญเติบโตอยํางสมดุลและยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1.ด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพืน้ฐาน 
1.ยุทธศาสตร์ ด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 กํอสร๎างถนน คสล. สาย 

บ๎านปรางค๑พัฒนา 2   

(หลังปั๊มเซล)  ม.8 ต.ปัว  

– บ๎านจูน ม.4   

ต.ปุากลาง อ.ปัว  

 

เพื่อให๎มีถนนใช๎ใน
การสัญจรได๎อยําง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ยาว 650 ม. 

 

1,950,000     กํอสร๎างถนน 
คสล. 
ยาว 650 ม.  

 

ประชาชนได๎ใช๎ถนน
สัญจรอยํางสะดวก
และปลอดภัยมาก
ขึ้น 

อบจ.นําน 

2 กํอสร๎างถนน คสล. สาย 

ห๎วยขะต้ัน บ๎านปรางค๑ 

พัฒนา 2 ต.ปัว – บ๎าน 

จูน ม.4 ต.ปุากลาง อ.ปัว 

 

เพื่อให๎มีถนนใช๎ใน
การสัญจรได๎อยําง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ยาว 830 ม. 

 

1,990,000     กํอสร๎างถนน 
คสล. 
ยาว 830 ม.  

 

ประชาชนได๎ใช๎ถนน
สัญจรอยํางสะดวก
และปลอดภัยมาก
ขึ้น 

อบจ.นําน 

 

แบบ ผ.03 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 กํอสร๎างถนนลูกรังอัดบด 

แนํน สายน้ํากิว  บ๎านปุา 

ลาน หมูํ 5 ต.ปัว อ.ปัว  

เช่ือมตํอ บ๎านต๊ึดใหมํ  

หมูํ 10 ต.เชียงคาน  

อ.เชียงกลาง 

 

เพื่อใหม๎ีถนนใช๎ใน
การสัญจรได๎อยําง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ยาว 3,300 ม. 

 

  1,900,000   ถนนลูกรังอัด

บดแนํน ยาว 

3,300 ม. 

 

 

ประชาชนได๎ใช๎ถนน
สัญจรอยํางสะดวก
และปลอดภัยมาก
ขึ้น 

อบจ.นําน 

4 กํอสร๎างถนน คสล. 

สายน้ํากิว  บ๎านปุาลาน 

หมูํ 5 ต.ปัว อ.ปัว 

เช่ือมตํอ บ๎านต๊ึดใหมํ  

หมูํ 10 ต.เชียงคาน 

อ.เชียงกลาง 

 

เพื่อให๎มีถนนใช๎ใน
การสัญจรได๎อยําง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ยาว 650 ม. 

 

  1,950,000   ถนน คสล.

ยาว 650 ม. 

 

ประชาชนได๎ใช๎ถนน
สัญจรอยํางสะดวก
และปลอดภัยมาก
ขึ้น 

อบจ.นําน 

5 กํอสร๎างถนน คสล. สาย

บ๎านไรํรวงทอง ม.6  

ต.ปัว – บ๎านน้ําฮาว ม.1 

ต.จอมพระ อ.ทําวังผา 

 

เพื่อให๎มีถนนใช๎ใน
การสัญจรได๎อยําง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ยาว 650 ม.  

 

   1,950,000  กํอสร๎างถนน 

คสล. ยาว 

650 ม.  

 

 

ประชาชนได๎ใช๎ถนน
สัญจรอยํางสะดวก
และปลอดภัยมาก
ขึ้น 

อบจ.นําน 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 กํอสร๎างถนน คสล. สาย

บ๎านสวนดอก ม.6  

ต.วรนคร - บ๎านจูน ม.4   

ต.ปุากลาง อ.ปัว 

 

เพื่อให๎มีถนนใช๎ใน
การสัญจรได๎อยําง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ยาว 650 ม. 

 

   1,950,000  ถนน คสล.

ยาว 650 ม. 

 

ประชาชนได๎ใช๎ถนน
สัญจรอยํางสะดวก
และปลอดภัยมาก
ขึ้น 

อบจ.นําน 

7 กํอสร๎างถนน คสล. สาย

บ๎านแก๎มราษฏร๑พัฒนา  

ม.4 ต.วรนคร – บ๎าน

ร๎อง ม.4  ต.ปัว – บ๎าน

ร๎องแง  ม.7 ต.วรนคร 

 

เพื่อให๎มีถนนใช๎ใน
การสัญจรได๎อยําง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ยาว 830 ม. 

 

    1,990,000 ถนน คสล.

ยาว 830 ม. 

 

ประชาชนได๎ใช๎ถนน
สัญจรอยํางสะดวก
และปลอดภัยมาก
ขึ้น 

อบจ.นําน 

8 กํอสร๎างถนนลูกรังอัดบด

แนํน  สายบ๎านขอน   

ม.1 ต.ปัว – บ๎านนาก๎อ  

ต.แงง  อ.ปัว 

 

เพื่อให๎มีถนนใช๎ใน
การสัญจรได๎อยําง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ยาว 2,900 ม. 

 

    1,750,000 ถนนลูกรังอัด

บดแนํน  ยาว 

2,900 ม. 

 

ประชาชนได๎ใช๎ถนน
สัญจรอยํางสะดวก
และปลอดภัยมาก
ขึ้น 

อบจ.นําน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)   เทศบาลต าบลปัว 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัดน่าน 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2.ยุทธศาสตร๑การพัฒนาการทํองเท่ียวให๎เจริญเติบโตอยํางสมดุลและยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1.ด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพืน้ฐาน 
1.ยุทธศาสตร์ ด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 
     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 กํอสร๎างสะพานลําน้ําปัว 
บ๎านปุาหัด ต.ปัว – บ๎าน 
ทําควาย ต.ไชยวัฒนา 

เพื่อให๎การสัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ลดปัญหาน้ําทํวมขัง 

1 แหํง 4,000,000     สะพาน คสล. 
1 แหํง 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
และลดปัญหาน้ํา
ทํวมขัง 

- กองชําง 
- จังหวัดนําน 
 

2 กํอสร๎างถนน คสล. สาย
นาเหลํา บ๎านนาปาน  
ม.1 ต.สถาน- บ๎านดอน
แก๎ว ต.วรนคร 

เพื่อให๎มีถนนใช๎ใน
การสัญจรได๎อยําง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ยาว 500 ม. 1,250,000     กํอสร๎างถนน 
คสล. 
ยาว 500 ม. 

ประชาชนได๎ใช๎ถนน
สัญจรอยํางสะดวก
และปลอดภัยมาก
ขึ้น 

- กองชําง 
- จังหวัดนําน 
 

 
 

แบบ ผ.05 
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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) 

3 กํอสร๎างถนน คสล. 
เลียบลําน้ําขว๎างฝ่ัง บ๎าน
ร๎อง  ม.4 ต.ปัว 

เพื่อให๎มีถนนใช๎ใน
การสัญจรได๎อยําง
สะดวกและปลอดภัย 

ยาว 900 ม. 3,000,000     ถนน คสล.  
ยาว 900 ม. 

ประชาชนได๎ใช๎ถนน
สัญจรอยํางสะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น 

- กองชําง 
- จังหวดันําน 
 

4 กํอสร๎างถนน คสล. 
(สายห๎วยหาด)  
ม.6 ต.วรนคร 

เพื่อให๎มีถนนใช๎ใน
การสัญจรได๎อยําง
สะดวกและปลอดภัย 

ยาว 594 ม. 1,825,000     ถนน คสล.  
ยาว 594 ม. 

ประชาชนได๎ใช๎ถนน
สัญจรอยํางสะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น 

- กองชําง 
- จังหวดันําน 
 

5 กํอสร๎างถนนผิวจราจร
แบบแอลฟัลท๑ติด
คอนกรีต หลังสํานักงาน
เทศบาลตําบลปัว 

เพื่อให๎มีถนนใช๎ใน
การสัญจรได๎อยําง
สะดวกและปลอดภัย 

ยาว 635 ม. 8,785,000     ถนนผิวจราจร
แบบแอลฟัลท๑
ติดคอนกรีต  
ยาว 635 ม. 

ประชาชนได๎ใช๎ถนน
สัญจรอยํางสะดวก
และปลอดภัยมาก
ขึ้น 

- กองชําง 
- จังหวดันําน 
 

6 กํอสร๎างสะพาน คสล. 
สายบ๎านปุาหัด ม.2 
ต.ปัว – บ๎านทําควาย  
ต.ไชยวัฒนา 
 

เพื่อให๎มีสะพานใช๎ใน
การสัญจรได๎อยําง
สะดวกและปลอดภัย 

1 แหํง 2,000,000     สะพาน คสล.  
1 แหํง 

ประชาชนได๎ใช๎
สะพานสัญจรอยําง
สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

- กองชําง 
- จังหวดันําน 
 

7 กํอสร๎าง ซํอมแซม 
ปรับปรงุ ถนนลาดยาง 
สายบ๎านไรํรวงทอง  ม.6 
ต.ปัว – บ๎านน้ําเปิน 
ต.ปุากลาง 

เพื่อให๎มีถนนใช๎ใน
การสัญจรได๎อยําง
สะดวกและปลอดภัย 

ยาว 7.6 กม. 22,000,000     กํอสร๎าง 
ซํอมแซม 
ปรับปรุง 
ถนนลาดยาง  
ยาว 7.6 กม. 

ประชาชนได๎ใช๎ถนน
สัญจรอยํางสะดวก
และปลอดภัยมาก
ขึ้น 

- กองชําง 
- จังหวดันําน 
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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 กํอสร๎างเวทีพร๎อมรั้ว
คอนกรีต บริเวณลาน
สวนสาธารณะอํางเก็บ
น้ํา รศ. 200 ปี 

เพื่อให๎มีเวทีพร๎อม
รั้วคอนกรีตใช๎ใน
การแสดงออก 

1 แหํง 1,000,000     เวทีพร๎อมรั้ว
คอนกรีต  
1 แหํง 

มีเวทีพร๎อมรั้ว
คอนกรีตใช๎ในการ
แสดงออก 

กองชําง 
จังหวัดนาํน 

9 กํอสร๎างสะพาน  คสล.
สวนสาธารณะอํางเก็บ
น้ํา รศ. 200 ปี 

เพื่อให๎มีสะพานใช๎
ในการสัญจรได๎
อยํางสะดวกและ
ปลอดภัย 

1 แหํง 1,000,000     กํอสร๎าง
สะพาน 
1 แหํง 

ประชาชนมีสะพาน
ใช๎ในการสัญจรได๎
อยํางสะดวกและ
ปลดภัยมากขึ้น 

-กองชําง 
-จังหวดันาํน 

10 กํอสร๎างรํองระบายน้ํา 
คสล. บ๎านปุาหัด ม.2 
ต.ปัว (สายบ๎านปงสนุก 
– บ๎านเส้ียว) 

เพื่อให๎การสัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ลดปัญหาน้ําทํวมขัง 

ยาว 500 ม. 1,650,000     รํองระบายน้ํา 
ยาว 500 ม. 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
และลดปัญหาน้ํา
ทํวมขัง 

กองชําง 
จังหวัดนาํน 

11 กํอสร๎างถนน คสล. 
เลียบลําน้ําขว๎างฝ่ังบ๎าน
ปรางค๑พัฒนา 1   
ม.7 ต.ปัว 

เพื่อให๎มีถนนใช๎ใน
การสัญจรได๎อยําง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ยาว 900 ม. 3,000,000     ถนน คสล.  
ยาว 900 ม. 

ประชาชนได๎ใช๎ถนน
สัญจรอยํางสะดวก
และปลอดภัยมาก
ขึ้น 

- กองชําง 
- จังหวดันําน 
 

12 กํอสร๎างถนน คสล. ร๎าน 
ปูาเพชร – โรงแปรรูป
เนื้อสัตว๑  ม.8 ต.ปัว 

เพื่อให๎มีถนนใช๎ใน
การสัญจรได๎อยําง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ยาว 1 กม. 3,000,000     ถนน คสล.  
ยาว 1 กม. 

ประชาชนได๎ใช๎ถนน
สัญจรอยํางสะดวก
และปลอดภัยมาก
ขึ้น 

- กองชําง 
- จังหวดันําน 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13 ปรับปรุงถนน คสล. สาย
บ๎านขอน ม.1 ถึงสะพาน
บ๎านขอนปุาลาน  

เพื่อให๎มีถนนใช๎ใน
การสัญจรได๎อยําง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ยาว 800 ม. 1,760,000     ปรับปรุงถนน 
คสล.  
ยาว 800 ม. 

ประชาชนได๎ใช๎ถนน
สัญจรอยํางสะดวก
และปลอดภัยมาก
ขึ้น 

14 กํอสร๎างรางระบายน้ํา 
คสล. สายปง-เส้ียว 
ม.1,2 ต.ปัว 

เพื่อให๎การสัญจรมี
ความปลอดภัยและ
ลดปัญหาน้ําทํวมขัง 

ยาว 2 กม. 2,500,000     กํอสร๎างราง
ระบายน้ํา 
คสล. 
ยาว 2 ก.ม. 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
และลดปัญหาน้ํา
ทํวมขัง 

15 กํอสร๎างถนน คสล. สาย
บ๎านไรํรวงทอง  ม.6 
ต.ปัว – บ๎านน้ําฮาว  
อ.ทําวังผา 
 

เพื่อให๎มีถนนใช๎ใน
การสัญจรได๎อยําง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ยาว 1 กม. 22,000,000     กํอสร๎างถนน 
คสล. 
ยาว 1 กม. 

ประชาชนได๎ใช๎ถนน
สัญจรอยํางสะดวก
และปลอดภัยมาก
ขึ้น 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1.ยุทธศาสตร๑การขับเคล่ือนเศรษฐกิจด๎วยองค๑ความรู๎เพื่อสร๎างมูลคําเพิ่มทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2.ด๎านเศรษฐกิจและการทํองเท่ียวเชิงอนุรักษ๑ 
2.ยุทธศาสตร์   ด๎านการเกษตร เศรษฐกิจและการทํองเท่ียว 
     2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 กํอสร๎างอํางเก็บน้ําสันปุา
กํอ บ๎านปุาหัด ม.2 ต.ปัว 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ําใช๎ในการเกษตร
อยํางเพียงพอ 

1 แหํง 10,000,000     กํอสร๎างอําง
เก็บน้ํา 1 แหํง 

ประชาชนมีน้ําใช๎ใน
การเกษตรอยําง
เพียงพอ 

- กองชําง 
- จังหวดันําน 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5.ยุทธศาสตร๑การสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3. ด๎านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑ 
3.ยุทธศาสตร์  ด๎านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑  
     3.1 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 การแขํงขันกีฬาเยาวชน
แหํงชาติ ครั้งท่ี 34 

เพื่อสํงเสริมการ
แขํงขันกีฬาเยาวชน 
แหํงชาติ 
ครั้งท่ี 34 

1 ครั้ง 100,000     การแขํงขัน
กีฬาเยาวชน
แหํงชาติครั้งท่ี 
34/1 ครั้ง 

สํงเสริมการแขํงขัน
กีฬาเยาวชน
แหํงชาติ ครั้งท่ี 34 

-กองการศกึษา 
-จังหวดันาํน 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2.ยุททธศาสตร๑การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมโดยการมีสํวรํวมของภาคประชาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5. ด๎านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ๑ส่ิงแวดล๎อม 
5.ยุทธศาสตร์   ด๎านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม 
     5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. กํอสร๎างผนังกันตล่ิง 
คสล. ลําห๎วยทรายขาว 
ม. 2 ต.ปัว 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความ
ปลอดภัยและลด
ปัญหาน้ําทํวม 

ยาว 2 กม. 10,000,000     กํอสร๎างผนัง
กันตล่ิง คสล. 
ยาว 2 กม. 

ประชาชนได๎รับ
ความปลอดภัย
และลดปัญหาน้ํา
ทํวม 

-กองชําง 
-จังหวัดนําน 

2 กํอสร๎างฝายงิ้ว พร๎อม
ระบบสํงน้ํา และวาง
กลํองเกเบี้ยน 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความ
ปลอดภัยและลด
ปัญหาน้ําทํวม 

1 แหํง 10,000,000     กํอสร๎างฝาย
งิ้ว พร๎อม
ระบบสํงน้ํา 
และวางกลํอง
เกเบี้ยน 
1 แหํง 

ประชาชนได๎รับ
ความปลอดภัย
และลดปัญหาน้ํา
ทํวม 

-กองชําง 
-จังหวัดนําน 

3 กํอสร๎างผนังกันตล่ิง 
คสล. ลําน้ําปัว  

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความ
ปลอดภัยและลด
ปัญหาน้ําทํวม 

2 แหํง 
-บ๎านปุาหัด 1 กม. 
-บ๎านขอนถึงบ๎าน
ปุาลาน 1 กม. 

5,000,000     กํอสร๎างผนัง
กันตล่ิง 
2 แหํง 

ประชาชนได๎รับ
ความปลอดภัย
และลดปัญหาน้ํา
ทํวม 

-กองชําง 
-จังหวัดนําน 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลปัว 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ๑) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 1.บริหารงานท่ัวไป 
2.สาธารณสุข 
3.เคหะและชุมชน 
4.การศึกษา 

คําครุภัณฑ๑ จัดซื้อครุภัณฑ๑
สํานักงาน  

เพื่อให๎มีวัสดุเครื่องใช๎
ในการปฏิบัติงาน
อยํางเพียงพอและ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางาน 

-ชุดรับแขก 
-ต๎ูเหล็กเก็บ
เอกสาร  
-เก๎าอี้สํานักงาน  
-เก๎าอี้เบาะนวม 
-เก๎าอี้พลาสติก 
-พัดลมโคจร 
-โต๏ะทํางาน 
-โต๏ะกลม 
-โต๏ะสนาม 
-บอร๑ด
ประชาสัมพันธ๑ 
-เครื่องถําย
เอกสาร 
-ฯลฯ 

5,500,000    สํานักปลัด 
วิชาการฯ 
กองคลัง 

กองการศึกษา 
กองสาธารณสุขฯ 

กองชําง 

2 1.บริหารงานท่ัวไป 
 

คําครุภัณฑ๑ จัดซื้อครุภัณฑ๑เครื่อง
ดับเพลิง 
 

เพื่อให๎มีครุภัณฑ๑ใช๎
ในการปฏิบัติงาน 
 

-สายสูบ 
-ชุดดับเพลิง 
-ฯลฯ 

150,000 
 

   สํานักปลัดฯ 
 

แบบ ผ.08 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ๑) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 1.บริหารงานท่ัวไป 
2.สาธารณสุข 
3.เคหะและชุมชน 
4.การศึกษา 
 

คําครุภัณฑ๑ จัดซื้อครุภัณฑ๑
โฆษณาและเผยแพรํ 
 

เพื่อให๎มีครุภัณฑ๑
ใช๎ในการ
ปฏิบัติงาน 
 

-แผนท่ีดาวเทียม 
-กล๎องถํายรูป 
-โทรทัศน๑สี 
-เครื่องเสียง 
-ฯลฯ 

50,000 
 

   - กองวิชาการฯ 
 

4 1.บริหารงานท่ัวไป 
2.สาธารณสุข 
3.เคหะและชุมชน 
4.การศึกษา 

คําครุภัณฑ๑ จัดซื้อครุภัณฑ๑
คอมพิวเตอร๑ 
 

เพื่อให๎มีครุภัณฑ๑
ใช๎ในการ
ปฏิบัติงาน 
 

-เครื่อง
คอมพิวเตอร๑ 
-เครื่องปริ้นเตอร๑ 
-ฯลฯ 

250,000 
 

   ทุกกอง 

5 1.บริหารงานท่ัวไป 
2.เคหะและชุมชน 

คําครุภัณฑ๑ จัดซื้อครุภัณฑ๑ไฟฟูา
และวิทย ุ
 

เพื่อให๎มีครุภัณฑ๑
ใช๎ในการ
ปฏิบัติงาน 
 

-เครื่องเสียง 
-วิทยุส่ือสาร 
-ปูายไฟวิ่ง 
-ฯลฯ 

100,000 
 

   -สํานักปลัดฯ 
-กองชําง 

- กองวิชาการฯ 
 

6 1.บริหารงานท่ัวไป 
2.สาธารณสุข 
3.เคหะและชุมชน 
4.การศึกษา 

คําวัสดุ จัดซื้อวัสดุ 
 

เพื่อให๎มวีัสดุใช๎ใน
การปฏิบัติงาน 

12 ครั้ง 
 

4,851,500 
 

   ทุกกอง 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ๑) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 1.บริหารงานท่ัวไป 
2.สาธารณสุข 
3.เคหะและชุมชน 
4.การศึกษา 

คําครุภัณฑ๑ จัดซื้อครุภัณฑ๑งาน
บ๎านงานครัว 
 

เพื่อให๎มีครุภัณฑ๑
ใช๎ในการ
ปฏิบัติงาน 
 

-เครื่องทําความเย็น 
-พัดลม 
-แอร๑ 
-เครื่องซ็อตสลบ
ไฟฟูา 
-เครื่องตัดหญ๎า 
-ซื้อถังนํ้าด่ืม 
-โต๏ะตัดแตํงซากสุกร 
-เตียงนอน 

-ฯลฯ 

300,000 
 

   ทุกกอง 
 

8 1.เคหะและชุมชน คําครุภัณฑ๑ จัดซื้อครุภัณฑ๑
กํอสร๎าง 
 

เพื่อให๎มีครุภัณฑ๑
ใช๎ในการ
ปฏิบัติงาน 

1 ครั้ง 
 

10,000 
 

   กองชําง 

 

9 1.เคหะและชุมชน คําครุภัณฑ๑ จัดซื้อครุภัณฑ๑สํารวจ 
 

เพื่อให๎มีครุภัณฑ๑
ใช๎ในการ
ปฏิบัติงาน 

1 ครั้ง 
 

20,000 
 

   กองชําง 
 

10 1.การศึกษา คําครุภัณฑ๑ จัดซื้อครุภัณฑ๑
การศึกษา 
 

เพื่อให๎มีครุภัณฑ๑
ใช๎ในการ
ปฏิบัติงาน 

1 ครั้ง 
 

100,000 
 

   กองการศึกษา 
 

 



 
 

 

160 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ๑) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 1.บริหารงานท่ัวไป 
2.สาธารณสุข 

คําครุภัณฑ๑ จัดซื้อครุภัณฑ๑
วิทยาศาสตร๑หรือ
การแพทย๑ 

เพื่อให๎มีครุภัณฑ๑
ใช๎ในการ
ปฏิบัติงาน 

-เครื่องพํนหมอก
ควัน 2 เครื่อง 
-ฯลฯ 

50,000 
 

   -สํานักปลัดฯ 
-กองสาธารณสุขฯ 

 

12 1.สาธารณสุข 
2.การศึกษา 

คําครุภัณฑ๑ จัดซื้อครุภัณฑ๑กีฬา 
 

เพ่ือให๎มีครุภัณฑ๑ใช๎
ในการปฏิบัติงาน 

1 ครั้ง 
 

200,000    -กองสาธารณสุขฯ 
-กองการศึกษา 
 

13 1.บริหารงานท่ัวไป 
2.สาธารณสุข 

คําครุภัณฑ๑ จัดซื้อครุภัณฑ๑
ยานพาหนะและ
ขนสํง 
 

เพื่อให๎มีครุภัณฑ๑
ใช๎ในการ
ปฏิบัติงาน 
 

-เรือท๎องแบน 
-รถต๎ู 
-รถยนต๑กระบะ  
-เรือแขํง 
-รถราง 
-รถจักรยานยนต๑ 
-รถบรรทุกน้ํา 
-ฯลฯ 

200,000 
1,500,000 
800,000 
50,000 
800,000 
50,000 

2,200,000 
 

   -สํานักปลัดฯ 
-กองสาธารณสุขฯ 
-กองคลัง 
-กองวิชาการฯ 
 

14 1.การศึกษา คําครุภัณฑ๑ จัดซื้อครุภัณฑ๑ดนตรี
และนาฎศิลป์ 
 

เพื่อให๎มีครุภัณฑ๑
ใช๎ในการ
ปฏิบัติงาน 

-เครื่องดนตรี 
-ฯลฯ 
 

100,000 
 

   กองการศึกษา 

15 1.สาธารณสุข คําครภุัณฑ๑ จัดซื้อครุภัณฑ๑
โรงงาน 

เพ่ือให๎มีครุภัณฑ๑ใช๎
ในการปฏิบัติงาน 

-เครื่องทําสลบสุกร 
-ฯลฯ 

 

150,000 
 

   -กองสาธารณสุขฯ 
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ส่วนที่ 5 การติดตามและประเมินผล 
 

1.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ในการจัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่นนั้น  จะต๎องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต๎องติดตาม

และประเมินยุทธศาสตร๑  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดทําแผนขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 
2548  หมวด 6  ข๎อ 29  และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดทําแผนขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ. 2559  ข๎อ 13    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดทําแผนขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ. 2559  ข๎อ 13 และในการประเมินแผนนั้นจะต๎อง ดําเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา
ตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร๑เพื่อสอดคล๎องแผนพัมนาท๎องถิ่นส่ีปีของอค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น   
แจ๎งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.2/ว 5797 ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2559  เรื่อง  แนวทางและหลักกณฑ๑การ
จัดทําและประสานแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดทําแผนขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่นนั้น  จะต๎องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต๎องติดตาม
และประเมินยุทธศาสตร๑  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดทําแผนขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 
2548  หมวด 6  ข๎อ 29  และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดทําแผนขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ. 2559  ข๎อ 13 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดทําแผนขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ. 2559  ข๎อ 13 และในการประเมินแผนนั้นจะต๎อง ดําเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาตาม
แนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร๑เพื่อสอดคล๎องแผนพัมนาท๎องถิ่นส่ีปีของอค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  แจ๎ง
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.2/ว 5797 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง  แนวทางและหลักกณฑ๑การ
จัดทําและประสานแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดทําแผนขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวม 

3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามท่ีเทศบาลได๎ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช๎เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลให๎บรรลุ
เปูาหมายท่ีวางไว๎ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก๎ไขปัญหาให๎กับประชาชน  ในการจัดทําแผนพัฒนานั้น
จะต๎องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดทําแผนขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข๎อ 29  และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดทําแผนขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  ข๎อ 13  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผ๎ูดําเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต๎องดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

ส่วนที่ 5  การตดิตามประเมินผล 



 
 

 

65 

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตํอผ๎ูบริหารท๎องถิ่น  เพื่อให๎ผ๎ูบริหาร
ท๎องถิ่นเสนอตํอสภาท๎องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น  พร๎อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให๎ประชาชนในท๎องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห๎าวันนับแตํวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลําวและ
ต๎องปิดประกาศไว๎เป็นระยะเวลาไมํน๎อยกวําสามสิบวันโดยอยํางน๎อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี   

  โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
แบบท่ี  1  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร๑ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
แบบท่ี  3/1  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร๑ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจ๎งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.2/ว 0703  ลงวันท่ี 2  กุมภาพันธ๑  2558 

เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ๑การจัดทําและประสานแผนสามปีขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ข๎อ 7 การวัดคุณภาพ
ของแผนพัฒนาท๎องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 4830  ลงวันท่ี  22  
พฤศจิกายน  2556  ให๎แล๎วเสร็จภายใน 15 วัน  นับแตํวันประกาศใช๎แผนพัฒนาท๎องถิ่น)   

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 

 (2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
การจัดผลเชิงคุณภาพ  เทศบาลใช๎การสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได๎

มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําให๎ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานของเทศบาลใน
ภาพรวม   

โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบท่ี  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจตํอผลการดําเนินงานของเทศบาล 
แบบท่ี  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตํอการให๎บริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dla.go.th/
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1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถ่ินสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
ค
ว
ร
ไ
ด๎
เ
พื่
อ
ใ
ห๎
เ
กิ
ด
ค
ว
า
ม
ส
อ
ด 

 
คะแนนรวม 100 คะแนน ท่ี เกณฑ๑คล๎องและขับเคล่ือนการพัฒนา 

  ท๎องถิ่นขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ไมํควรน๎อยกวําร๎อยละ 80 (80 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1.สภาพท่ัวไปและข๎อมูลพื้นฐานขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 20 

2. การวิเคราะห๑สภาวการณ๑และศักยภาพ 15 

3. ยุทธศาสตร๑ ประกอบด๎วย 65 

3.1 ยุทธศาสตร๑ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  (10) 

3.2 ยุทธศาสตร๑ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด  (10) 

3.3 ยุทธศาสตร๑จังหวัด  (10) 

3.4 วิสัยทัศน๑ (5) 

3.5 กลยุทธ๑  (5) 

3.6 เปูาประสงค๑ของแตํละประเด็นกลยุทธ๑  (5) 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร๑  (5) 

3.8 แผนงาน  (5) 

3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร๑ในภาพรวม  (5) 

3.10 ผลผลิต/โครงการ  (5) 

รวมคะแนน 100 100 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1.ข๎อมูลสภาพท่ัวไป
และข๎อมูลพื้นฐานของ
องค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 

ควรประกอบด๎วยข๎อมูลดังน้ี 
(1) ข๎อมูลเกี่ยวกับด๎านกายภาพ เชํน ที่ต้ังของหมูํบ๎าน/ชุมชน/
ตําบลลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน 
ลักษณะของแหลํงนํ้า ลักษณะของไม๎/ปุาไม๎ ฯลฯ ด๎านการเมือง/
การปกครอง เชํน เขตการปกครอง การเลือกต้ัง ฯลฯ 

20 
(3) 
 

 

(2) ข๎อมูลเกี่ยวกับด๎านการเมือง/การปกครอง เชํน เขตการ
ปกครอง  การเลือกต้ัง ฯลฯ ประชากร เชํน ข๎อมูลเกี่ยวกับ
จํานวนประชากร และชํวงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

 

(3) ข๎อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชํน การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห๑ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(4) ข๎อมูลเก่ียวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เชํน การคมนาคมขนสํง 
การไฟฟูา การประปา โทรศัพท๑ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(5) ข๎อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชํน การเกษตร การประมง 
การปศุสัตว๑ การบริการ การทํองเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณชิย๑/กลุํมอาชีพแรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท๎องถ่ิน 
(ด๎านการเกษตรและแหลํงนํ้า) 

(2) 
 

 

(6) ข๎อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชํน การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจําปี ภูมิปัญญาท๎องถ่ิน ภาษาถ่ิน 
สินค๎าพ้ืนเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 
 

 

(7) ข๎อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชํน นํ้า ปุาไม๎ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(8) การสํารวจและจัดเก็บข๎อมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนา
ท๎องถ่ินหรือการใช๎ข๎อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท๎องถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการ
ดําเนินการประชุมประชาคมท๎องถ่ิน โดยใช๎กระบวนการรํวมคิด 
รํวมทํา รํวมตัดสินใจ รํวมตรวจสอบ รํวมรับประโยชน๑ รํวม
แก๎ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ เพ่ือแก๎ปัญหาสําหรับ
การพัฒนาท๎องถ่ินตามอํานาจหน๎าที่ขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถ่ิน 

(3) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

2 .การวิเคราะห๑
สภาวการณ๑และ
ศักยภาพ 
 

ควรประกอบด๎วยข๎อมูลดังน้ี 
(1) การวิเคราะห๑ ท่ีครอบคลุมความเช่ือมโยง ความ
สอดคล๎องยุทธศาสตร๑จังหวัด ยุทธศาสตร๑การพัฒนาของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร๑ของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน นโยบายของผู๎บริหารท๎องถ่ิน 
รวม ถึ ง ควา ม เ ช่ือม โย งแผ นยุ ทธศาส ตร๑ ช า ติ  20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ และ Thailand 
4.0 

15 
(2) 
 

 

(2) การวิเคราะห๑การใช๎ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและ
การบังคับใช๎ผลของการบังคับใช๎ สภาพการณ๑ท่ีเกิดข้ึนตํอ
การพัฒนาท๎องถ่ิน 

(1)  

(3) การวิเคราะห๑ทางสังคม เชํน ด๎านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุขความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 
เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถ่ิน 
เป็นต๎น 

(2) 
 

 

(4) การวิเคราะห๑ทางเศรษฐกิจ ข๎อมูลด๎านรายได๎ครัวเรือน 
การสํงเสริมอาชีพ กลุํมอาชีพ กลุํมทางสังคม การพัฒนา
อาชีพและกลุํมตํางๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยูํ
ท่ัวไป เป็นต๎น 

(2) 
 

 

(5) การวิเคราะห๑สิ่งแวดล๎อม พื้นท่ีสีเขียว ธรรมชาติตํางๆ 
ทางภูมิศาสตร๑ กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐ๑ท่ี
มีผลตํอสิ่งแวดล๎อมและการพัฒนา 

(2) 
 

 

(6) ผลการวิเคราะห๑ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท๎องถ่ิน ด๎วยเทคนิค SWOT Analysis ท่ีอาจสํงผลตํอการ
ดําเนินงานได๎แกํ S-Strength (จุดแข็ง) 
W-Weakness (จุดอํอน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Threat(อุปสรรค) 

(2) 
 

 

(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต๎องการของประชาชนเชิง
พื้นท่ี มีการนําเสนอปัญหา ค๎นหาสาเหตุของปัญหาหรือ
สมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก๎ไขปัญหาหรือวิธีการ
แก๎ไขปัญหา การกําหนดวัตถุประสงค๑เพื่อแก๎ไขปัญหา 

(2) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

2. การวิเคราะห๑
สภาวการณ๑และ
ศักยภาพ (ตํอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

(8) สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ได๎รับ และการ
เบิกจํายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 
เชํน สรุปสถานการณ๑การพัฒนา การต้ังงบประมาณ การ
เบิกจํายงบประมาณการประเมินผลการนําแผนพัฒนา
ท๎องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผล
ของแผนพัฒนาท๎องถ่ินในเชิงคุณภาพ 

(1) 
 
 
 
 

 

 

(9) ผลที่ได๎รับจากการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557-2560  เชํน ผลที่ได๎รับ/ผลที่สําคัญ ผลกระทบ และ
สรุปปัญหาอุปสรรคการดําเนินงานที่ผํานมาและแนว
ทางการแก๎ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

(1) 
 
 

 

 

3. ยุทธศาสตร๑ 
3.1 ยุทธศาสตร๑ของ 
องค๑กรปกครองสํวน 
ท๎องถิ่น 

ควรประกอบด๎วยข๎อมูลดังน้ี 
สอดคล๎องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล๎อมของท๎องถ่ิน 
ประเด็นปัญหาการ พัฒนาและแนวทางการ พัฒนาที่
สอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑ขององค๑กรปกครอง สํวนท๎องถ่ิน
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร๑ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติและ Thailand 4.0 

65 
(10) 

 

 

3.2 ยุทธศาสตร๑ของ 
องค๑กรปกครองสํวน 
ท๎องถิ่นในเขตจังหวัด 

สอดคล๎องและ เชื่ อมโยงกับสภาพสั งคม เศรษฐกิ จ 
สิ่ งแวดล๎อมของท๎องถ่ิน และยุทธศาสตร๑จังหวัด และ
เชื่ อมโยงหลักประชารั ฐแผนยุทธศาสตร๑ ช าติ  20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติและThailand 4.0 

(10) 
 

 

3.3 ยุทธศาสตร๑จังหวัด สอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 
แผนการบริหารราชการแผํนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร๑ คสช. 
และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร๑ชาติ 20 
ปี และ Thailand 4.0 

(10) 
 

 

3.4 วิสัยทัศน๑ วิสัยทัศน๑ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถ่ินต๎องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอยํางชัดเจน 
สอดคล๎องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน และสัมพันธ๑กับโครงการพัฒนา
ท๎องถ่ิน 

(5) 
 

 

3.5 กลยุทธ๑ แสดงให๎เห็นชํองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต๎องทําตาม
อํานาจหน๎าที่ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ินที่จะนําไปสูํ
การบรรลุวิสัยทัศน๑ หรือแสดงให๎เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่
จะดําเนินการให๎บรรลุวิสัยทัศน๑น้ัน 

(5) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

3. ยุทธศาสตร๑ (ตํอ) 
3.6 เปูาประสงค๑ของ
แตํละประเด็นกลยุทธ๑ 

เปูาประสงค๑ของแตํละประเด็นกลยุทธ๑มีความ
สอดคล๎องและสนับสนุนตํอกลยุทธ๑ท่ีจะเกิดขึ้น มุํง
หมายส่ิงหนึ่งส่ิงใดท่ีชัดเจน 

(5) 
 
 

 

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร๑ 
(Positioning) 

ความมุํงมั่นอันแนํวแนํในการวางแผนพัฒนาท๎องถิ่น 
เพื่อให๎บรรลุวิ สัยทัศน๑ขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นท่ีจริง ท่ีจะ
นําไปสํูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร๑ 

  (5) 
 

 

3.8 แผนงาน 
 

แผนงานหรือจุดมุํงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต 
กําหนดจุดมุํงหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงาน
ท่ีเกิดจากเปูาประสงค๑ ตัวช้ีวัดคําเปูาหมาย กลยุทธ๑ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร๑และยุทธศาสตร๑ขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นท่ีมีความชัดเจน นําไปสํูการ
จัดทําโครงการพัฒนาท๎องถิ่นในแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ี
ปี โดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยงดังกลําว 

(5) 
 

 

3.9 ความ เ ช่ื อมโย ง
ของยุทธศาสตร๑ใน 
ภาพรวม 

ความเช่ือมโยงองค๑รวมท่ีนําไปสํูการพัฒนาท๎องถิ่นท่ี
เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร๑ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับท่ี 12 
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลํุม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร๑ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

(5) 
 

 

3.10 ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตท่ีเป็นชุดหรือเป็น
โครงการท่ีเป็นชุด กลํุมหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน 
ลักษณะเดียวกัน เป็นต๎น เพื่อนําไปสํูการจัดทํา
โครงการเพื่อพัฒนาท๎องถิ่นในแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีปี
อยํางถูกต๎องและครบถ๎วน 

(5) 
 

 

รวมคะแนน 100 100  
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2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. การสรุปสถานการณ๑การพัฒนา  10 

2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 

3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 

4. แผนงานและยุทธศาสตร๑การพัฒนา 10 

5. โครงการพัฒนา ประกอบด๎วย  60 

5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ  (5) 

5.2 กําหนดวัตถุประสงค๑สอดคล๎องกับโครงการ  (5) 

5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสํูการตั้งงบประมาณได๎ถูกต๎อง  (5) 

5.4 โครงการมีความสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร๑ชาติ 20 ปี  (5) 

5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ 

(5) 

5.6 โครงการมีความสอดคล๎องกับ Thailand 4.0  (5) 

5.7 โครงการสอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑จังหวัด  (5) 

5.8 โครงการแก๎ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร๎างให๎ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
ภายใต๎หลักประชารัฐ 

(5) 

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล๎องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  (5) 

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต๎องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) 

5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑และผลท่ีคาดวําจะได๎รับ  (5) 

5.12 ผลท่ีคาดวําจะได๎รับสอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑  (5) 

รวมคะแนน 100 

 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ๑ท่ีควรได๎เพื่อให๎เกิดความสอดคล๎องและขับเคล่ือนการพัฒนา 

ท๎องถิ่นขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ไมํควรน๎อยกวําร๎อยละ 80 (80 คะแนน) 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อ 
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1.การสรุปสถานการณ๑ 
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห๑กรอบการจัดทํายุทธศาสตร๑ขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถ่ิน (ใช๎การวิเคราะห๑ SWOT Analysis / 
Demand (Demand Analysis) / Global Demand 
และ Trend ปัจจัยและสถานการณ๑การเปลี่ยนแปลงท่ีมี
ผลตํอการพัฒนา อยํ างน๎อยต๎องประกอบด๎วยการ
วิเคราะห๑ศักยภาพด๎านเศรษฐกิจ , ด๎านสังคม , ด๎าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม) 

10 
 

 

2. การประเมินผลการ
นําแผนพัฒนาท๎องถิ่น
ส่ีปี ไ ปปฏิ บั ติ ใ น เ ชิ ง
ปริมาณ 

1) การควบคุมท่ีมีการใช๎ตัวเลขตํางๆ เพื่อนนํามาใช๎วัดผล
ในเชิงปริมาณเชํน การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งาน
ตํางๆ ก็คือผลผลิตน่ันเองวําเป็นไปตามท่ีต้ังเปูาหมาย
เอาไว๎หรือไมํจํานวนท่ีดําเนินการจริงตามท่ีได๎กําหนดไว๎
เทําไหรํ จํานวนท่ีไมํสามารถดําเนินการได๎มีจํานวนเทําไหรํ
สามารถอธิบายได๎ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
ของการพัฒนา 
ท๎องถ่ินตามอํานาจหน๎าท่ีท่ีได๎กําหนดไว๎ 
2) วิเคราะห๑ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ี
ดําเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 
 

 

3. การประเมินผลการ
นําแผนพัฒนาท๎องถิ่น
ส่ีปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
คือการนําเอาเทคนิคตํางๆ มาใช๎เพื่อวัดวําภารกิจ 
โครงการ กิจกรรม งานตํางๆ ท่ีดําเนินการในพื้นท่ีน้ันๆ 
ตรงตํอความต๎องการของประชาชนหรือไมํและเป็นไปตาม
อํานาจหน๎าท่ีหรือไมํ ประชาชนพึงพอใจหรือไมํ สิ่งของ 
วัสดุครุภัณฑ๑ การดําเนินการตํางๆ มีสภาพหรือลักษณะ
ถูกต๎อง คงทน ถาวรสามารถใช๎การได๎ตามวัตถุประสงค๑
หรือไมํ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงค๑และเปูาหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีได๎รับงบประมาณมา
ดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสํวนราชการหรือ
หนํวยงาน 
2) วิเคราะห๑ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ี
ดําเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 
 

 



 
 

 

73 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

4. แผนงานและ 
ยุทธศาสตร๑การพัฒนา 

1) วิเคราะห๑แผนงานงานท่ีเกิดจากด๎านตํางๆ มีความ
สอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน
ในมิติตํางๆ จนนําไปสูํการจัดทําโครงการพัฒนาท๎องถ่ิน
โดยใช๎ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือ
หลักการบูรณาการ (Integration) กับองค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถ่ินท่ีมีพื้นท่ีติดตํอกัน 
2) วิเคราะห๑แผนงาน งานท่ีเกิดจากด๎านตํางๆ ท่ีสอดคล๎อง
กับการแก๎ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท๎องถ่ิน (ด๎านการเกษตร
และแหลํงนํ้า) (Local Sufficiency Economy Plan : 
LSEP) 

10 
 

 

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ช่ือโครงการ 

ควรประกอบด๎วยข๎อมูลดังน้ี 
เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค๑สนองตํอแผนยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถ่ินและดําเนินการ
เพื่อให๎การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน๑ขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถ่ินท่ีกําหนดไว๎ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุํงไป
เรื่องใดเรื่องหน่ึง อํานแล๎วเข๎าใจได๎วําจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

60 
(5) 
 

 

5.2กําหนด
วัตถุประสงค๑ 
สอดคล๎องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค๑ชัดเจน (clear objective) โครงการต๎อง
กําหนดวัตถุประสงค๑สอดคล๎องกับความเป็นมาของ
โครงการ สอดคล๎องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ดําเนินงานต๎องสอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ มีความเป็นไป
ได๎ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 
 

 

5.3 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนนําไปสํู
การตั้งงบประมาณได๎
ถูกต๎อง 

สภาพท่ีอยากให๎เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต๎องไปให๎
ถึงเปูาหมายต๎องชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทําไร 
กลุํมเปูาหมายคืออะไร มีผลผลิตอยํางไรกลุํมเปูาหมาย 
พื้นท่ีดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงานอธิบายให๎
ชัดเจนวําโครงการน้ีจะทําท่ีไหน เริ่มต๎นในชํวงเวลาใดและ
จบลงเมื่อไร ใครคือกลุํมเปูาหมายของโครงการ หาก
กลุํมเปูาหมายมีหลายกลุํม ให๎บอกชัดลงไปวําใครคือ
กลุํมเปูาหมายหลัก ใครคือกลุํมเปูาหมายรอง 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5. โครงการพัฒนา 
(ตํอ) 
5.4 โครงการมีความ 
สอดคล๎องกับแผน 
ยุทธศาสตร๑ 20 ปี 

โครงการสอดคล๎องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร๎าง
ความสามารถในการแขํงขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร๎าง
ศักยภาพคน (4) การสร๎างโอกาสความเสมอภาคและเทําเทียม
กันทางสังคม (5) การสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรตํอสิ่งแวดล๎อม  
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เพ่ือให๎เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน 

(5) 
 

 

5.5 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความสอดคล๎องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหํงชาติ 

โครงการมีความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย๑กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน๑
ภายใต๎ยุทธศาสตร๑ชาติ 20 ปี(4) ยึดเปูาหมายอนาคตประเทศ
ไทย 2579 (5) ยึดหลักการนําไปสูํการปฏิบัติให๎เกิดผลสัมฤทธ์ิ
อยํางจริงจังใน 5 ปีที่ตํอยอดไปสูํผลสัมฤทธ์ิที่เป็นเปูาหมาย
ระยะยาว ภายใต๎แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแขํงขันและการหลุดพ๎นกับดักรายได๎ปานกลางสูํ
รายได๎สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามชํวงวัยและการ
ปฏิรูประบบเพ่ือสร๎างสังคมสูงวัยอยํางมีคุณภาพ (3) การลด
ความเหลื่อมล๎าทางสังคม (4)การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาค
และความเป็นเมือง (5) การสร๎างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอยํางเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม (6) การ
บริหารราชการแผํนดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5) 
 

 

5.6 โครงการมีความ 
สอดคล๎องกับ 
Thailand 4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล๎องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร๎าง
เศรษฐกิจไปสูํ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรม ทําน๎อย ได๎มาก เชํน (1) เปลี่ยนจาก
การผลิตสินค๎า โภคภัณฑ๑ 
ไปสูํสินค๎าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศ
ด๎วยภาคอุตสาหกรรม ไปสูํการขับเคลื่อนด๎วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร๎างสรรค๑และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน๎นภาค
การผลิตสินค๎า ไปสูํการเน๎นภาคบริการมากข้ึน รวมถึง
โครงการที่ เ ติมเต็มด๎วยวิทยาการ ความคิดสร๎างสรรค๑ 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล๎วตํอยอดความได๎เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชํน ด๎านเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  
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ประเด็น

การ
พิจารณ

า 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแ
นน
เต็ม 

คะแ
นนที่
ได้ 

5. 
โครงการ
พัฒนา 
(ตํอ) 
5.7 
โครงการ
สอดคล๎อ
งกับ
ยุทธศาส
ตร๑
จังหวัด 
 

โครงการพัฒนาท๎องถิ่นมีความสอดคล๎องกับห๎วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดท่ีได๎
กําหนดขึ้น เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาท๎องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคล่ือนการพัฒนาจังหวัด ซึ่ง
ไมํสามารถแยกสํวนใดสํวนหนึ่งออกจากกันได๎ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท๎องถิ่นต๎องเป็น
โครงการเช่ือมตํอหรือเดินทางไปด๎วยกันกับยุทธศาสตร๑จังหวัดท่ีได๎กําหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(5) 
 

 

5.8 
โครงการ
แก๎ไข
ปัญหา
ความ
ยากจน
หรือการ
เสริมสร๎า
งให๎
ประเทศ
ชาติ 
มั่นคง 
มั่งค่ัง 
ยั่งยืน 
ภายใต๎
หลัก
ประชา

เป็นโครงการท่ีดําเนินการภายใต๎พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชนดําเนินการเองหรือรํวม
ดําเนินการ เป็นโครงการตํอยอดและขยายได๎เป็นโครงการท่ีประชาชนต๎องการเพื่อให๎เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะท่ีจะให๎ท๎องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท๎องถิ่นท่ีพัฒนาแล๎ว 
ด๎วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท๎องถิ่น(ด๎านการเกษตร
และแหลํงน้ํา) (LSEP) 

(5) 
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รัฐ 
 

5.9 
งบประม
าณ มี
ความ
สอดคล๎อ
งกับ
เปูาหมา
ย 
(ผลผลิต
ของ
โครงการ
) 
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต๎องคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 ประการในการจัดทําโครงการได๎แกํ  
(1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity)  
(5) ความโปรํงใส (Transparency) 

(5) 
 

 

5.10 มี
การ
ประมาณ
การราคา
ถูกต๎อง
ตามหลัก 
 

วิธีการงบประมาณ  การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต๎องให๎สอดคล๎องกับโครงการ
ถูกต๎องตามหลักวิชาการทางชําง หลักของราคากลาง ราคากลางท๎องถิ่นมีความโปรํงใสใน
การกําหนดราคาและตรวจสอบได๎ในเชิงประจักษ๑มีความคลาดเคล่ือนไมํมากกวําหรือไมํตํ่า
กวําร๎อยละห๎าของการนําไปต้ังงบประมาณรายจํายในข๎อบัญญัติญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม 
หรือรายจํายพัฒนาท่ีปรากฎในรูปแบบอื่นๆ 

(5) 
 

 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
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5. โครงการพัฒนา 
(ตํอ) 
5.11 มีการกําหนด
ตัวชี้วัด ( KPI) และ 
สอดคล๎องกับ
วัตถุประสงค๑ 
และผลท่ีคาดวําจะ
ได๎รับ 

มีการกําหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance 
Indicator : KPI) ท่ีสามารถวัดได๎ (measurable) ใช๎
บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล  ( effectiveness) ใ ช๎ บ อ ก
ประสิทธิภาพ (efficiency) ได๎ เชํน การกําหนดความ
พึงพอใจการกําหนดร๎อยละ การกําหนดอันเกิดจากผล
ของวัตถุประสงค๑ท่ีเกิดท่ีส่ิงท่ีได๎รับ (การคาดการณ๑ 
คาดวําจะได๎รับ) 

(5) 
 

 

5.12 ผลท่ีคาดวําจะ
ได๎รับสอดคล๎องกับ
วัตถุประสงค๑ 
 

ผลท่ีได๎รับเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นได๎จริงจากการดําเนินการ
ตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ท่ีต้ัง
ไ ว๎  ก า ร ไ ด๎ ผลหรื อ ผล ท่ี เ กิ ด ขึ้ น จะ ต๎อ ง เ ทํ ากั บ
วัตถุประสงค๑หรือมากกวําวัตถุประสงค๑ ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงค๑ควรคํานึงถึง (1) มีความเป็นไปได๎และมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตามโครงการ 
(2) วัดและประเมินผลระดับของความสําเร็จได๎ 
(3) ระบุส่ิงท่ีต๎องการดําเนินงานอยํางชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได๎  
(4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล๎องกับความเป็นจริง 
(5) สํงผลตํอการบํงบอกเวลาได๎ 

(5) 
 

 

รวมคะแนน 100  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


