
รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2  เทศบาลต าบลปัว 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวให้เจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ก่อสร้างจุดที่พักรถ
โดยสารประจ าทางของ
เทศบาลต าบลปัว 

เพ่ือรองรับ
ผู้โดยสารที่มารอขึ้น
รถโดยสารประจ า
ทาง 

4 จุด   800,000   จุดพักรถ  
4 จุด 

ประชาชนได้มีจุด
รอรถโดยสาร
ประจ าทาง 

ส านักปลัดฯ 

2 ก่อสร้างทางข้ึนลง 
ส าหรับผู้พิการ  

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในแก่ผู้
พิการ 

2 แห่ง 
-สนง.เทศบาลต าบลปัว 
-จุดจอดรถโดยสาร 
ทต.ปัว 

  100,000   อาคารจุดจอด
รถผู้โดยสารมี
ทางข้ึนลง 
1 แห่ง 

ผู้พิการมีความ
สะดวกสบายในใน
การมาใช้บริการ 

ส านักปลัดฯ 

3 ก่อสร้างห้องเก็บของงาน
รักษาความสงบและ
ความมั่นคง 

เพ่ือเก็บรักษาวัสดุ
อุปกรณ์ และเก็บ
ของกลางที่กระท า
ผิด 

1 แห่ง   100,000   มีห้องเก็บของ
ที่เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
1 แห่ง 

มีสถานท่ีเก็บรักษา
วัสดุอุปกรณ์และเก็บ
ของกลางท่ีกระท าผิด 
เป็นระบบระเบยีบ 

ส านักปลัดฯ 

 

แบบ ผ.01 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 ก่อสร้างปูอมยาม
รักษาการณ์เทศบาล
ต าบลปัว 

เพ่ือเป็นสถานที่
ปฏิบัติหน้าที่ของ
ยามรักษาความ
ปลอดภัย 

1 แห่ง   150,000   มีปูอมยามใน
การปฏิบัติงาน 
1 แห่ง 

มีสถานที่ปฏิบัติเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

ส านักปลัดฯ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวให้เจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนนแอลฟัลติ
คอนกรีต ซอยแสนสุข  
ม.6 ต.วรนคร 

เพ่ือให้มีถนนใช้ใน
การสัญจร สะดวก
และปลอดภัย 

ยาว 50 ม.   40,000 40,000  ก่อสร้าง 
ถนนแอลฟัลติ
คอนกรีต 
ยาว 50 ม. 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างอาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลปัว 

เพ่ือให้มีอาคาร
ส านักงานเพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน
ของเทศบาล
ต าบลปัว 

1 หลัง   18,000,000   ก่อสร้าง
อาคาร
ส านักงาน 
1 หลัง 

มีอาคารส านักงาน
ในการปฏิบัติงาน
ของเทศบาล
ต าบลปัว 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนน คสล. 
สายน้ าแงง - สายน้ ากิ้ว 
บ้านปุาลาน ม.5 ต.ปัว 

เพ่ือให้มีถนนใช้ใน
การสัญจร สะดวก
และปลอดภัย 

ยาว 500 ม.   1,350,000   ก่อสร้างถนน 
คสล.  
ยาว 500 ม. 
 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 ปรับปรุงหลังคาตลาดสด
เทศบาลต าบลปัว 

เพ่ือปรับปรุงหลังคา
อาคารตลาดสด
เทศบาลให้มีความ
ปลอดภัย 

2 แห่ง 
ตลาดสดเทศบาล 1 
ตลาดสดเทศบาล 2 

 

  150,000   เพ่ือปรับปรุง
หลังคาอาคาร
ตลาดสด
เทศบาล 
2 แห่ง 

หลังคาอาคารตลาด
สดเทศบาล
ต าบลปัวมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองสาธารณสุขฯ 

5 ก่อสร้างเมรุพร้อมเตาเผา 
บ้านขอน ม.1 ต.ปัว 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เมรุพร้อมเตาเผาใช้
ในงานพิธีทาง
ศาสนา 

1 แห่ง   1,000,000   ก่อสร้างเมรุ
พร้อมเตาเผา 
1 แห่ง 

ประชาชนมีเมรุ
พร้อมเตาเผาใช้ใน
งานพิธีทางศาสนา 

กองช่าง 

6 ค่าจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้าง
ให้ผู้ให้บริการงาน
จ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง
ในเขตเทศบาล
ต าบลปัว 

1 ครั้ง   500,000 500,000 500,000 ค่าออกแบบ 
1 ครั้ง 

จ่ายเป็นค่าจ้างให้
ผู้ให้บริการงานจ้าง
ออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง
ในเขตเทศบาล
ต าบลปัว 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างดาดล าเหมือง 
สายข้างเมรุวัดร้อง  
ม.4 ต.ปัว 

เพ่ือให้ปูองกัน
ปัญหาน้ าท่วมขัง
ให้กับประชาชน 

ยาว 250 ม.   350,000   ก่อสร้างดาด
ล าเหมือง 
ยาว 250 ม. 

ประชาชนมีน้ าใช้
และลดปัญหาน้ า
ท่วมขังมากข้ึน 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวให้เจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.3 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ปรับปรุงศูนย์กู้ชีพกู้ภัย  เพ่ือจัดระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน
ให้กับประชาชน 
และสามารถเข้าถึง
ระบบการแพทย์
ฉุกเฉินได้อย่าง
ทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

1 แห่ง 
(สวนสาธารณะ) 

  200,000   ปรับปรุงศูนย์
กู้ชีพกู้ภัย 
1 แห่ง 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการทาง
การแพทย์ฉุกเฉิน
และเข้าถึงระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินได้
อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

กองสาธารณสุขฯ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
2. ยุทธศาสตร์  ด้านการเกษตร เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
     2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ตลาดประชารัฐ ตลาด
วัฒนธรรม ถนนสาย
วัฒนธรรม 

เพ่ือเปิดโอกาสให้
ประชาชนในพื้นท่ี
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์
จากชุมชน เพ่ือ
สร้างรายได้ และ
เกิดการแลกเปลี่ยน
ทางเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรม 

1 ครั้ง   20,000 20,000 20,000 ตลาดประชา
รัฐ ตลาด
วัฒนธรรม 
ถนนสาย
วัฒนธรรม 
1 ครั้ง 

ประชาชนในพื้นท่ีมี
โอกาสจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์จาก
ชุมชน เพื่อสร้าง
รายได้ และเกิดการ
แลกเปลี่ยนทาง
เรียนรู้ทาง
วัฒนธรรมมากขึ้น 

กองการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
2. ยุทธศาสตร์   ด้านการเกษตร เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
     2.2 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อันเนื่องมากจาก
พระราชด าริ ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือส่งเสริมความรู้
และน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ในการใช้
ชีวิตประจ าวัน 

13 หมู่บ้าน   1,000,000 1,000,000 1,000,000 ส่งเสริมและ
สนับสนุน
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
เกษตรทฤษฏี
ใหม่  
13 หมู่บ้าน 

ประชาชนมีความรู้
และน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ในการใช้
ชีวิตประจ าวันมาก
ขึ้น 

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

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 การรายงานการติดตาม
และประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลปัว    

เพ่ือให้ทราบถึง
ปัญหาอุปสรรค
ต่างๆ ในการ
ด าเนินงาน 

ปีละ 2 ครั้ง 5,000  5,000 5,000 5,000 การรายงาน
การติดตาม
และ
ประเมินผล
แผนพัฒนา
เทศบาล
ต าบลปัว 
ปีละ 2 ครั้ง 

ทราบถึงปัญหา
อุปสรรคต่างๆ ใน
การด าเนินงาน 

กองวิชาการฯ 

2 รณรงค์ต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่น 

เพ่ือเสริมสร้าง
ค่านิยมในการ
ต่อต้านการทุจริต  
และการมีส่วนร่วม
ในการเฝูาระวังการ
ทุจริตให้แก่
ประชาชน 

ปีละ 1 ครั้ง   5,000 5,000 5,000 สร้างจิตส านึก
และความ
ตระหนักใน
การต่อต้าน
การทุจริต 
ปีละ 1 ครั้ง 

ประชาชนมีค่านิยม
ในการต่อต้านการ
ทุจริต  และการมี
ส่วนร่วมในการเฝูา
ระวังการทุจริต
ให้แก่ประชาชน 

ส านักปลัด 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 คนดีศรีเทศบาลต าบลปัว เพ่ือเป็นขวัญและ
ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงาน ลูกจ้าง
เทศบาลต าบลปัว 

ปีละ 1 ครั้ง   5,000 5,000 5,000 คนดีศรี
เทศบาล
ต าบลปัว 
ปีละ 1 ครั้ง 

พนักงาน ลูกจ้าง
เทศบาลต าบลปัวมี
ขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติงานมาก
ขึ้น 

ส านักปลัด 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3.ด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
3. ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
  3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท)  2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ปรับปรุงระบบกล้อง 
CCTV   ในเขตเทศบาล
ต าบลปัว 

ปรับปรุงระบบการ
รักษาความ
ปลอดภัยในเขต
เทศบาลต าบลปัว 

13 ชุมชน   300,000 300,000 300,000 มีระบบ
ควบคุมกล้อง 
CCTV 
13 ชุมชน 

ระบบรักษาความ
ปลอดภัยมี
ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

ส านักปลดัฯ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3.ด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
3. ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
  3.3 แผนงานการศึกษา  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท)  2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 จัดงานวันลอยกระทง เพ่ือให้นักเรียนรู้จัก
ความส าคัญและ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีของไทย 

1 ครั้ง 
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ทต.ปัว) 

  10,000 10,000 10,000 จัดงานวันลอย
กระทง 1 ครั้ง 
 

นักเรียนรู้จัก
ความส าคัญและ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีของไทย
มากขึ้น 

กองการศึกษา 

2 ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และการ
แสดงผลงานวิชาการเด็ก
ปฐมวัย 

เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ให้แก่เด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล
ต าบลปัว 

1 ครั้ง 
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ทต.ปัว) 

  20,000 20,000 20,000 ส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม 
และการ
แสดงผลงาน
วิชาการเด็ก
ปฐมวัย 1 ครั้ง 

เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ต าบลปัวมีการ
พัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมมากขึ้น 

กองการศึกษา 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท)  2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 ประชุมผู้ปกครองศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลปัว 

เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างบ้านกับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลปัว 

1 ครั้ง 
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ทต.ปัว) 

  10,000 10,000 10,000 ประชุม
ผู้ปกครอง
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาล
ต าบลปัว 
1 ครั้ง 

สร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างบ้าน
กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล
ต าบลปัวมากขึ้น 

กองการศึกษา 

4 วันแม่แห่งชาติ เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียนในเขต
เทศบาลต าบลปัวได้
มีส่วนร่วมและ
แสดงความ
จงรักภักดี 

1 ครั้ง 
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ทต.ปัว) 

  20,000 20,000 20,000 วันแม่แห่งชาติ 
1 ครั้ง 

 
 

ส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียนในเขต
เทศบาลต าบลปัวได้
มีส่วนร่วมและ
แสดงความ
จงรักภักดีมากข้ึน 

กองการศึกษา 

5 กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลปัวสัมพันธ์ 

เพ่ือให้เด็กมี
ระเบียบวินัย ปลูก
ฝั่งการเล่นกีฬา รู้
แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 

1 ครั้ง 
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ทต.ปัว) 

  50,000 50,000 50,000 กีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
ทต.ปัว  
1 ครั้ง 

เด็กมีระเบียบวินัย 
ปลูกฝั่งการเล่นกีฬา 
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
มากขึ้น 

กองการศึกษา 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร่วม
ใจ ปลอดภัย น่าอยู่ น่า
เรียน 

เพ่ือสร้าง
บรรยากาศการ
เรียนรู้ทีดี ร่มรื่น มี
สภาพแวดล้อมและ
สิ่งต่าง ๆ รอบตัวที
เหมาะสม น่าดู น่า
อยู่ น่าเรียน 

1 ครั้ง 
(ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก ทต.ปัว) 

  58,000 58,000 58,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ร่วม
ใจ ปลอดภัย 
น่าอยู่ น่า
เรียน  
1 ครั้ง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลปัวมี
บรรยากาศการ
เรียนรู้ทีดี ร่มรื่น มี
สภาพแวดล้อมและ
สิ่งต่าง ๆ รอบตัวที
เหมาะสม น่าดู น่า
อยู่ น่าเรียน 

กองการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3. ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
3. ยุทธศาสตร์   ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5.ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3. ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
3. ยุทธศาสตร์   ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
     3.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ 

เพ่ือปูองกันสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า 

13 ชุมชน   30,000 30,000 30,000 ฉีดวัคซีน
ปูองกันโรค   
13 ชุมชน 

ปูองกันสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า 

 

2 ส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์
และข้ึนทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

เพ่ือปูองกันและ
ควบคุมโรคระบาด
ที่เกิดจากสัตว์ 

13 ชุมชน   20,000 20,000 20,000 ส ารวจข้อมูล
จ านวนสัตว์
และข้ึน
ทะเบียนสัตว์ 
13 ชุมชน 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากโรค
ระบาดท่ีเกิดจาก
สัตว์ 

 

3 อาหารปลอดภัยใส่ใจ
ผู้บริโภค 

เพ่ือให้ความรู้ 
ตระหนักและ
พฤติกรรมที่ถูกต้อง
ด้านอาหาร
ปลอดภัยให้กับ
ผู้ประกอบการ 

ผู้ประกอบการร้าน
จ าหน่าย และแผง
ลอยจ าหน่าย
อาหารในเขต 
ทต.ปัว 
จ านวน 100 คน 

  10,000 10,000 10,000 ผู้ประกอบการ
จ าหน่าย
อาหารฯ ใน
เขต ทต.ปัว 
จ านวน  
100 คน 

ผู้ประกอบการมี
ความรู้ ตระหนัก
และพฤติกรรมที่
ถูกต้องด้านอาหาร
ปลอดภัยมากขึ้น 
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     3.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันนทนาการ   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ส่งเสริมประเพณีรดน้ า
ด าหัวผู้สูงอายุ 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม
ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่น 

1 ครั้ง   20,000 20,000 20,000 ส่งเสริม
ประเพณีรดน้ า
ด าหัวผู้สูงอายุ 
1 ครั้ง 

ส่งเสริมให้
ประชาชนสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม
ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่น 

กองการศึกษา 

2 แข่งขันกีฬาเปตอง 
ผู้สูงอายุเทศบาล
ต าบลปัว 

เพ่ือเสริมสร้าง
ประสบการณ์ และ
การมีคุณภาพชีวิตที่
ดีให้กับผู้สูงอายุใน
เขตเทศบาล
ต าบลปัว 

13 หมู่บ้าน   59,000 59,000 59,000 แข่งขันกีฬา 
เปตอง 
ผู้สูงอายุ
เทศบาล
ต าบลปัว 
13 หมู่บ้าน 

ผู้สูงอายุมี
ประสบการณ์ และ
การมีคุณภาพชีวิตที่
ดีมากขึ้น 

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

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ของดีเมืองปัว และ
เทศกาลโลกของกว่าง 
“นักสู้แห่งขุนเขา” 

เพ่ือส่งเสริมฟ้ืนฟู
และอนุรักษ์ไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงาม 

1 ครั้ง   30,000 30,000 30,000 ของดีเมืองปัว 
และเทศกาล
โลกของกว่าง 
“นักสู้แห่ง
ขุนเขา” 
1 ครั้ง 

ส่งเสริมฟ้ืนฟูและ
อนุรักษ์ไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงาม
ให้สืบต่อไป 

กองการศึกษา 

2 วันเข้าพรรษา เพ่ือส่งเสริมการ
อนุรักษ์ศาสนา
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีอันดีงาม 

1 ครั้ง   30,000 30,000 30,000 วันเข้าพรรษา 
1 ครั้ง 

มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ศาสนา
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีอันดีงาม 

กองการศึกษา 

3 ท าบุญตักบาตรในวันขึ้น
ปีใหม่ 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนได้
ร่วมกันท าบุญตัก
บาตรเนื่องในวันขึ้น
ปีใหม่ 

1 ครั้ง   20,000 20,000 20,000 ท าบุญตัก
บาตรในวันขึ้น
ปีใหม่  1 ครั้ง 

ประชาชนได้
ร่วมกันท าบุญตัก
บาตรเนื่องในวันขึ้น
ปีใหม่ 

กองการศึกษา 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 ประเพณีสงกรานต์ เพ่ือให้ประชาชนได้
เรียนรู้และร่วมกัน
อนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม
จารีตประเพณี
ท้องถิ่น 

1 ครั้ง   200,000 200,000 200,000 ประเพณี
สงกรานต์ 
1 ครั้ง 

ประชาชนได้เรียนรู้
และร่วมกันอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม
จารีตประเพณี
ท้องถิ่นมากขึ้น 

กองการศึกษา 

5 วันเด็กแห่งชาติ เพ่ือส่งเสริม
กิจกรรมเด็กและ
เยาวชนในเขต
เทศบาลต าบลปัว 

1 ครั้ง   60,000 60,000 60,000 วันเด็ก
แห่งชาติ 
1 ครั้ง 

ส่งเสริมกิจกรรม
เด็กและเยาวชนใน
เขตเทศบาล
ต าบลปัว 

กองการศึกษา 

6 แข่งขันฟุตบอลมวลชน
อ าเภอปัวคัพ 

เพ่ือให้เยาวชนและ
ประชาชน ในเขต
เทศบาลต าบลปัวมี
ส่วนร่วมในการ
แข่งขันกีฬาฟุตบอล
ระดับอ าเภอ 

1 ครั้ง   10,000 10,000 10,000 แข่งขัน
ฟุตบอล
มวลชนอ าเภอ
ปัวคัพ 1 ครั้ง 

เยาวชนและ
ประชาชน ในเขต
เทศบาลต าบลปัวมี
ส่วนร่วมในการ
แข่งขันกีฬาฟุตบอล
ระดับอ าเภอ 

กองการศึกษา 

 
 
 22 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 ผ่อดอกชมพูภูคาบาน เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว ท าให้
นักท่องเที่ยวรู้จัก
อ าเภอปัว และ
สร้างกิจกรรม
นันทนาการแก่พ่ี
น้องประชาชน 

1 ครั้ง   30,000 30,000 30,000 ผ่อดอกชมพู 
ภูคาบาน 
1 ครั้ง 

นักท่องเที่ยวรู้จัก
อ าเภอปัว มากข้ึน
และ สร้างกิจกรรม
นันทนาการแก่พ่ี
น้องประชาชน  

กองการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่   6. ด้านการบริหารจัดการและการบริการ 
6. ยุทธศาสตร์   ด้านการบริหารจัดการและการบริการ  
     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อ.ปัว 

เพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อ.ปัว 

12 ครั้ง   120,000 120,000 120,000 ศูนย์
ปฏิบัติการร่วม
ในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น อ.ปัว 
12 ครั้ง 

ช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อ.ปัว 

ส านักปลัดฯ 

2 พัฒนาศักยภาพ 
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน 
ลูกจ้างเทศบาลต าบลปัว 

เพ่ิมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

1 ครั้ง   500,000 500,000 500,000 ฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน 
1 ครั้ง 

บุคลากรศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน
เพ่ิมมากข้ึน 

ส านักปลัดฯ 

 

 

 

24 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 จิตอาสา “เราท าความดี
ด้วยหัวใจ” 

การมีส่วนร่วมใน
การท ากิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม 

1 ครั้ง   5,000 5,000 5,000 ความสามัคคี
ร่วมใจและ
เกิดประโยชน์
ต่อสาธารณะ 
1 ครั้ง 

เกิดการบูรณา
การกันระหว่าง
ภาครัฐ เอกชน 
และประชาชน 

ส านักปลัดฯ 

4 สนับสนุนโครงการตาม
พระราชด าริฯ 

เพ่ือรองรับโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 

1 ครั้ง   100,000 100,000 100,000 สนับสนุน
โครงการตาม
พระราชด าริฯ 
1 ครั้ง 

จัดท าโครงการ
รองรับโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 

ส านักปลัดฯ 

5 พัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย 

เพ่ิมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรงานกู้ชีพ
กู้ภัย 

1 ครั้ง   10,000 10,000 10,000 พัฒนา
ศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานกู้
ชีพกู้ภัย  
1 ครั้ง 

บุคลากรงานกู้ชีพ
กู้ภัยมีศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน
มากขึ้น 

กองสาธารณสุขฯ 
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