
รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2  เทศบาลต าบลปัว 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัดน่าน 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวให้เจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ปรับปรุงถนนสายข้าง
ครัวคุณกานต์ บ้านขอน 
ม.1 ต.ปัว 

เพ่ือให้มีถนนใช้ใน
การสัญจร สะดวก
และปลอดภัย 

ยาว 2,000 ม.    2,500,000  ปรับปรุงถนน 
ยาว 2,000 ม. 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองชา่ง 

2 ปรับปรุงถนนสายบ้าน
ป่ากุก บ้านป่าหัด  
ม.2 ต.ปัว 

เพ่ือให้มีถนนใช้ใน
การสัญจร สะดวก
และปลอดภัย 

ยาว 500 ม.    600,000  ปรับปรุงถนน 
ยาว 500 ม. 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองชา่ง 

3 ปรับปรุงถนนสายคูเมือง 
1 (กรีนฮิล) บ้านปรางค์ 
ม. 3 ต.ปัว 

เพ่ือให้มีถนนใช้ใน
การสัญจร สะดวก
และปลอดภัย 

ยาว 440 ม.   800,000   ปรับปรุงถนน 
ยาว 440 ม. 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองชา่ง 

 
 

แบบ ผ.05 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 ปรับปรุงถนนสายราษฏร์
อนุรักษ ์1 (ซอยข้าง
ธนาคารออมสิน)  
บ้านปรางค์ ม.3 ต.ปัว 

เพ่ือให้มีถนนใช้ใน
การสัญจร สะดวก
และปลอดภัย 

ยาว 232 ม.   300,000   ปรับปรุงถนน 
ยาว 232 ม. 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองชา่ง 

5 ปรับปรุงถนนสายหน้าวัด
บ้านร้อง ม.4 ต.ปัว 

เพ่ือให้มีถนนใช้ใน
การสัญจร สะดวก
และปลอดภัย 

ยาว 1,000 ม.    2,000,000  ปรับปรุงถนน 
ยาว 1,000 ม. 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองชา่ง 

6 ปรับปรุงถนนสาย 
สุทธิรัตน์  
(สายบ้านปราค์พัฒนา 1 
– บ้านต้นแหลง) 

เพ่ือให้มีถนนใช้ใน
การสัญจร สะดวก
และปลอดภัย 

ยาว 1,449 ม.    3,000,000  ปรับปรุงถนน 
ยาว 1,449 ม. 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองชา่ง 

7 ปรับปรุงถนนสายสุข
สมฤดี (หน้า สนง.
สาธารณสุข อ.ปัว)  
บ้านปรางค์พัฒนา 2  
ม.8 ต.ปัว 

เพ่ือให้มีถนนใช้ใน
การสัญจร สะดวก
และปลอดภัย 

ยาว 593 ม.   900,000   ปรับปรุงถนน 
ยาว 593 ม. 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองชา่ง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 ปรับปรุงถนนสาย
สนามบินเก่า ซอย 1 
(หน้าอาคาร
เอนกประสงค์)  
บ้านปรางค์พัฒนา 2  
ม.8  ต.ปัว 

เพ่ือให้มีถนนใช้ใน
การสัญจร สะดวก
และปลอดภัย 

ยาว 56 ม.   100,000   ปรับปรุงถนน 
ยาว 56 ม. 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

9 ปรับปรุงถนนสาย
สนามบินเก่า ซอย 2  
(ข้างไปรษณีย์)  
บ้านปรางค์พัฒนา 2  
ม.8  ต.ปัว 

เพ่ือให้มีถนนใช้ใน
การสัญจร สะดวก
และปลอดภัย 

ยาว 235 ม.   300,000   ปรับปรุงถนน 
ยาว 235 ม. 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

10 ปรับปรุงถนนสาย
สนามบินเก่า ซอย 5 (สาย
ป่าสสุาน) บา้นปรางค์
พัฒนา 2  ม.8  ต.ปัว 

เพ่ือให้มีถนนใช้ใน
การสัญจร สะดวก
และปลอดภัย 

ยาว 213 ม.   300,000   ปรับปรุงถนน 
ยาว 213 ม. 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

11 ปรับปรุงถนนสายสลี
เมือง (สายบ้านนาปาน – 
บ้านร้อง) 

เพ่ือให้มีถนนใช้ใน
การสัญจร สะดวก
และปลอดภัย 

ยาว 1,094 ม.    2,000,000  ปรับปรุงถนน
ยาว 1,094 ม. 
 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

12 ปรับปรุงถนนสายหน้าวัด
บ้านต้นแหลง  
ม.2 ต.ไชยวัฒนา 

เพ่ือให้มีถนนใช้ใน
การสัญจร สะดวก
และปลอดภัย 

ยาว 2,000 ม.    2,500,000  ปรับปรุงถนน 
ยาว 2,000 ม. 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

13 ปรับปรุงถนนสาย
เวียงพลัว (ข้างวัดพระ
ธาตุเบ็งสกัด)  
บ้านแก้มราษฏร์พัฒนา  
ม.4  ต.วรนคร 

เพ่ือให้มีถนนใช้ใน
การสัญจร สะดวก
และปลอดภัย 

ยาว 192 ม.   300,000   ปรับปรุงถนน 
ยาว 192 ม. 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

14 ปรับปรุงถนนสาย 2 ลื้อ 
(บ้านขอน-บ้านป่าลาน) 

เพ่ือให้มีถนนใช้ใน
การสัญจร สะดวก
และปลอดภัย 

ยาว 1,219 ม.   2,600,000   ปรับปรุงถนน
ยาว 1,219 ม. 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

15 ปรับปรุงถนนแยก หจก.
สุเกียววัสดุก่อสร้าง – 
ตลาดสดเทศบาล 2  

เพ่ือให้มีถนนใช้ใน
การสัญจร สะดวก
และปลอดภัย 

ยาว 600 ม.   2,000,000   ปรับปรุงถนน 
ยาว 600 ม. 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

16 ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์
คอนกรีต สายศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลปัว 

เพ่ือให้มีถนนใช้ใน
การสัญจร สะดวก
และปลอดภัย 

ยาว 200 ม.   500,000   ก่อสร้างถนน
แอสฟัลต์
คอนกรีต 
ยาว 200 ม. 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

17 ขยายถนน คสล. สาย
แยกโรงบ่มใบยา – สาม
แยกบ้านป่าหัด  
ม.2 ต.ปัว 

เพ่ือให้มีถนนใช้ใน
การสัญจร สะดวก
และปลอดภัย 

1 แห่ง   500,000   ขยายถนน 
คสล. 1 แห่ง 

ประชาชนได้ใช้ถนน
สัญจรและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
5. ยุทธศาสตร์ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทนในชุมชน 

เพ่ือส่งเสริมให้
ชุมชนตระหนักถึง
คุณค่าของการใช้
พลังงานทดแทนใน
ชุมชน 

13 ชุมชน   2,000,000   ส่งเสริมการใช้
พลังงาน
ทดแทนใน
ชุมชน 

ประชาชนในเขต
เทศบาลมีพลังงาน
ทดแทนใช้ในชุมชน 

กองการศึกษา 
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