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คำนำ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  กำหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณ
จากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ  ที่ต้องดำเนินการใ นพื้นที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในปีงบประมาณนั้น  

 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ฉบับนี ้ เป็นแผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลปัวที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่จะ
ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลปัว  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ทั้งในส่วนที่เป็นโครงการ/กิจกรรมที่เทศบาลตำบลปัวเป็นหน่วยดำเนินการเองและ
โครงการที่หน่วยงานภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรเอกชนและองค์กรภาคประชาชนเป็นหน่วยดำเนินการ  โดยการจัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าวนี ้  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
เครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งเพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามการนำ
แผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติและการประเมินผลการดำเนินโครงการต่าง ๆ 

 เทศบาลตำบลปัว  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการดำเนินงาน ประจำปี  2566  ฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน และการติดตามประเมินผลการ
ดำเนินงานโครงการต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
  เทศบาลตำบลปัว 
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แผนการดำเนินงาน  ประจำปี  2566 
ส่วนที่   1    

  

 1. บทนำ 
แผนการดำเนินงาน เป็นแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริง

ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจำปีงบประมาณนั้น  ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถ่ิน  เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติและการประเมินผลการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ 
   

ลักษณะของแผนการดำเนินงาน 
 1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action Plan)  
 2. จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว 
 3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการดำเนินงานจริง 
 4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

  2. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 

 1. เพื่อเป็นการแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                     
 ประจำปีงบประมาณนั้น 

 2. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถ่ิน การควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 3. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติและการประเมินผลการดำเนินโครงการ 
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 3. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้มี
การจัดทำแผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงนิสะสม 
หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนิ นการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น  และได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จัดทำแผนการดำเนินงานโดยมีขั้นตอนดำเนินการ  ดังนี ้

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วน
ภูมิภาครัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น  ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนก าร
ดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน   

 
 4. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 

 1.  ทำให้ทราบถงึรายละเอียดของแผนงาน โครงการ และกจิกรรมที่จะดำเนินการจรงิในปงีบประมาณนั้น 
 2.  ทำให้การดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ในปีงบประมาณมีความชัดเจนและเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพมากข้ึน 
 3.  ทำให้มีความสะดวกต่อการติดตามการนำแผนพฒันาไปสู่การปฏิบัติ และการประเมินผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ มากขึ้น 
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แบบ ผด.01

ยุทธศาสตร์/แผนงาน กลยุทธ์ แผนงาน
จ านวน

โครงการท่ี
ด าเนินการ

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ท้ังหมด

จ านวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณท้ังหมด

หน่วยงาน
ด าเนินการ

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 2.2 เคหะและชุมชน ๑ 100.00 342,300 100.00 กองช่าง

2.1 อุตสาหกรรมและการโยธา ๑๓ 100.00 18,118,500 100.00 กองช่าง
รวม ๑๔ 100.00 18,460,800 100.00

ยุทธศาสตร์ท่ี 3.

ด้านการเกษตร เศรษฐกิจและการท่องเท่ียว   3.2 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๒ 100.00 130,000 100.00 ส านักปลัดฯ

3.6 การเกษตร ๑ 100.00 20,000 100.00 ส านักปลัดฯ

รวม ๓ 100.00 150,000 100.00
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔
 ด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 4.6 รักษาความสงบภายใน ๑ 100.00 20,000 100.00 ส านักปลัดฯ

 ของมนุษย์ 4.1 การศึกษา ๖ 100.00 13,933,700 100.00 กองการศึกษา

4.2 สาธารณสุข ๖ 100.00 441,600 100.00 กองสาธารณสุขฯ

4.2 พาณิชย์ ๓ 100.00 90,000 100.00 กองสาธารณสุขฯ

รวม ๑๖ 100.00 14,485,300 100.00

ส่วนท่ี 2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม
บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๖   เทศบาลต าบลปัว



๔
แบบ ผด.01

ยุทธศาสตร์/แผนงาน กลยุทธ์ แผนงาน
จ านวน

โครงการท่ี
ด าเนินการ

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ท้ังหมด

จ านวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณท้ังหมด

หน่วยงาน
ด าเนินการ

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕
ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 5.1

ศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ ๑๐ 100.00 250,000 100.00

กองการศึกษา  
ส านักปลัดฯ

รวม ๑๐ 100.00 250,000 100.00
ยุทธศาสตร์ท่ี ๗
ด้านการบริหารจัดการและการบริการ 7.1 บริหารงานท่ัวไป ๗ 100.00 257,000 100.00 ส านักปลัดฯ    

กองยุทธศาสตร์ฯ
  กองคลัง

7.5 การรักษาความสงบภายใน ๒ 100.00 90,000 100.00 ส านักปลัดฯ

7.3 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๒ 100.00 25,000 100.00 ส านักปลัดฯ
รวม ๑๑ 100.00 372,000 100.00

รวมท้ังหมด ๕๔ 100.00 33,718,100 100.00

หน่วยงานอ่ืนท่ีด าเนินการโครงการในเขต
เทศบาลต าบลปัว

รวมท้ังหมด

  -ไม่มี-
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แบบ ผด.02

กลยุทธ์ท่ี 2.2  พัฒนา ปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้เพียงพอและท่ัวถึง

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.ค
.

ก.
ย.

1 ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 
สายเลียบล าน  าขว้าง บ้านร้อง ม.
4 ต.ปัว

1.1 งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายนอก
-ปักเสาคอนกรีตอัดแรงขนาด 12 ม.
จ านวน 2 ต้นพร้อมอุปกรณ์ประกอบหัวเสา พาดสาย
เคเบิ ลอากาศ ขนาด 50 ตร.ม.ม. จ านวน 2 เส้น ระยะทาง
 25 ม.
-แผนกหม้อแปลงภายนอก ติดตั งหม้อแปลงระบบ 1 เฟส 
ขนาด 30 เควีเอ จ านวน 1 เคร่ือง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน
หม้อแปลงด้านแรงสูงและแรงต่ า
-แผนแรงต่ าภายนอก ปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 8 ม. 
จ านวน 10 ต้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบหัวเสา พาดสาย
อลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ตร.ม.ม. จ านวน 2 เส้น 
ระยะทาง 250 ม.
-แผนกรื อถอนแรงต่ าภายนอก รื อถอนเสาคอนกรีตอัดแรง
ขนาด 9 ม. จ านวน 1 ต้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบหัวเสา
2.งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายใน
-แผนไฟสาธารณะ พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25
 ตร.ม.ม.จ านวน 1 เส้น ระยะทาง 280 ม. ติดตั งสวิตซ์
ควบคุมพลังงานด้วยแสง ขนาด 30 แอมป์ จ านวน 1 ชุด

342,300 บ้านร้อง กองช่าง แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2566-2570) 
เปล่ียนแปลง ครั งท่ี 
1/2565 หน้าท่ี 11 
รายการท่ี 2

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลต าบลปัว

ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

พ.ศ.2566
แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ

พ.ศ.2565
แผนพัฒนาท้องถ่ิน
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กลยุทธ์ท่ี 2.1 พัฒนา ปรับปรุง เส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน คลอบคลุมและท่ัวถึง

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ

ต.ค
.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 ก่อสร้างถนน คสล.สายข้าง
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
 (หลังเซเว่น) บ้านสวนดอก
หมู่ 6 ต.วรนคร

ถนน คสล. ขนาดพื นท่ีรวมมีน้อยกว่า 580 ตร.ม. 
หนา 0.15 ม.

350,000 บ้านสวนดอก กองช่าง แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(2566-2570) 
เปล่ียนแปลง ครั งท่ี 
1/2565 หน้าท่ี 10 
รายการท่ี 1

2 ก่อสร้างถนน คสล. สายเข้าพื นท่ี
การเกษตรทุ่งนาเหล่า บ้าน
ปรางค์พัฒนา1 หมู่ 7 ต.ปัว

ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 150 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม.

350,000 บ้านปรางค์พัฒนา1 กองช่าง แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(2566-2570) 
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 
1/2565 หน้าท่ี 28 
รายการท่ี 2

3 ก่อสร้างถนน คสล. สายนาดอน
บ้านห่าง บ้านแก้มราษฏร์พัฒนา
 หมู่ 4 ต.วรนคร

ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 145 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื นท่ีรวมไม่น้อยกว่า 580 ตร.ม.

350,000 บ้านแก้มราษฏร์
พัฒนา

กองช่าง แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(2566-2570) 
เปล่ียนแปลง ครั งท่ี 
1/2565 หน้าท่ี 14 
รายการท่ี 5

4 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาย
ถาถึงป่าสุสาน  บ้านต้นแหลง  
หมู่ 2 ต.ไชยวัฒนา

ถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 130 ม.
 พร้อมขยายปากทางเข้าหรือมีพื นท่ีรวมไม่น้อยกว่า
 527 ตร.ม. หนา 0.15 ม.

356,900 บ้านต้นแหลง กองช่าง แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(2566-2570) 
เปล่ียนแปลง ครั งท่ี 
1/2565 หน้าท่ี 14 
รายการท่ี 4

5 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาย
ลือชัย บ้านปรางค์พัฒนา2 หมู่ 8
 ต.ปัว

ถนน คสล.ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 125 ม. หรือมี
พื นท่ีรวมไม่น้อยกว่า 625 ตร.ม.                   
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

382,000 บ้านปรางค์
พัฒนา2

กองช่าง แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(2566-2570) 
เปล่ียนแปลง ครั งท่ี 
1/2565 หน้าท่ี 13 
รายการท่ี 4

งบประมาณ แผนพัฒนาท้องถ่ิน
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566สถานท่ี

ด าเนินการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ

ต.ค
.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

6 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านห่าง
 บ้านขอน หมู่ 1 ต.ปัว

ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 145 ม. หนา
เฉล่ีย 0.15 ม. หรือมีพื นท่ีรวมไม่น้อยกว่า 580 
ตารางเมตร

379,000 บ้านขอน กองช่าง แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2566-2570) 
หน้าท่ี129รายการท่ี 2

7 ก่อสร้างรางระบายน  า คสล. 
แบบมีฝาปิด สายห้วยปรางค์ 
(พวงพยอม) บ้านแก้ม หมู่ 5 
ต.วรนคร

รางระบายน  า คสล.ขนาดปากกว้างเฉล่ีย 0.50  ม.
 ลึกเฉล่ีย 0.50 ม.  ยาว 100 ม.

378,600 บ้านแก้ม กองช่าง แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2566-2570) 
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 
1/2565 หน้าท่ี 28 
รายการท่ี 3

8 ก่อสร้างรางระบายน  า คสล. 
แบบมีฝาปิด จากบ้านนาย
ส าราญถึงนายสนิท บ้านป่าลาน 
หมู่ 5 ต.ปัว

รางระบายน  า คสล.ขนาดปากกว้างเฉล่ีย 0.50 ม. 
ลึกเฉล่ีย 0.50 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 600 ม.

213,000 บ้านป่าลาน กองช่าง แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2566-2570) 
หน้าท่ี 137      
รายการท่ี 28

9 ก่อสร้างศาลาประกอบพิธีกรรม 
สุสานบ้านป่าหัด หมู่ 2 ต.ปัว

ศาลา ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 15 ม. หรือมีพื นท่ีรวม
ไม่น้อยกว่า 90 ตร.ม.

350,000 บ้านป่าหัด กองช่าง แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2566-2570) 
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 
1/2565 หน้าท่ี 28 
รายการท่ี 1

10 ปรับปรุงและซ่อมแซมโรงเก็บ
ของกลุ่มแม่บ้าน บ้านป่าลาน หมู่
 5  ต.ปัว

รื อถอนหลังคาลอนคู่เดิมพร้อมเปล่ียนเป็นเมทัลชีท 
รวมพื นท่ีไม่น้อยกว่า 330 ตร.ม.

167,000 บ้านป่าลาน กองช่าง แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2566-2570)  
หน้าท่ี 137      
รายการท่ี 27

11 ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ 
บ้านปรางค์ หมู่ 3 ต.ปัว

งานติดตั งประตูม้วน 19.68 ตร.ม. งานกระจก +  
ฟูกสี บานประตู (น.1) บานเล่ือน 20 บาน งานรื อ
ถอนโถส้วมแบบน่ังยอง แบบมีฐาน 3 ชุด ติดตั งชัก
โครก 3 ชุด ติดตั งอ่างล้างหน้าเซรามิก 2 ชุด 
ติดตั งกระจกเงา ติดผนัง 2 ชุด ประตูรั วอะลูมิเนียม
 1 จุด

350,000 บ้านปรางค์ กองช่าง แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2566-2570) 
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 
1/2565 หน้าท่ี 29 
รายการท่ี 4

ท่ี โครงการ งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
แผนพัฒนาท้องถ่ิน
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ

ต.ค
.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

12 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรโดย
แอสฟัลท์คอนกรีต  ถนนภายใน
หมู่บ้าน  บ้านปรางค์พัฒนา 1 
หมู่ท่ี 7 และ บ้านร้อง หมู่ท่ี 4 
ต าบลปัว อ าเภอปัว  จังหวัดน่าน

ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรโดยแอสฟัลท์คอนกรีต  
จ านวน  2 ช่วง  พื นท่ีรวมไม่น้อยกว่า  
20,920.70  ตารางเมตร

9,227,000 บ้านปรางค์
พัฒนา1  และ 

บ้านร้อง

กองช่าง แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2566-2570)
หน้าท่ี  168       
รายการท่ี 29         
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

13 ก่อสร้างรางส่งน  าคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านสวนดอก  หมู่ท่ี 6 
ต าบลวรนคร  และ บ้านนาป่าน 
หมู่ท่ี 1  ต าบลสถาน  อ าเภอปัว 
 จังหวัดน่าน

รางส่งน  าคอนกรีตเสริมเหล็ก  จ านวน  3  จุด  
ความยาวรวม 1,191  เมตร

5,265,000 บ้านสวนดอก
และบ้านนาป่าน

กองช่าง แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2566-2570)
หน้าท่ี 167       
รายการท่ี 27         
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ท่ี โครงการ งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
แผนพัฒนาท้องถ่ิน
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ

ต.ค
.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 ส่งสริมและพัฒนาอาชีพ อบรมการท าดอกไม้ประดิษฐ์  จ านวน 13  หมู่บ้าน 65,000 เทศบาลต าบลปัว ส านักปลัดเทศบาล แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(2566-2570) 
เปล่ียนแปลง ครั งท่ี 
1/2565 หน้าท่ี 9 
รายการท่ี 2

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ

ต.ค
.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 ฝึกอบรมตามแนวพระราชด าริ
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อบรมและแลกเปล่ียนเรียนรู้นอกพื นท่ี         
จ านวน 13 หมู่บ้าน

65,000 เทศบาลต าบลปัว ส านักปลัดเทศบาล แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(2566-2570) 
เปล่ียนแปลง ครั งท่ี 
1/2565 หน้าท่ี 7 
รายการท่ี 1

2 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ (สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

อบรมให้ความรู้แก่ผู้น าชุมชนและประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลปัว       เป้าหมาย  50 คน

20,000 เทศบาลต าบลปัว ส านักปลัดเทศบาล แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2566-2570)  
หน้าท่ี 112     
รายการท่ี 1

ท่ี โครงการ งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
แผนพัฒนาท้องถ่ิน

แผนงานการเกษตร

กลยุทธ์  3.6 ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรปลอดภัย

ท่ี โครงการ งบประมาณ แผนพัฒนาท้องถ่ิน
สถานท่ี

ด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

กลยุทธ์  3.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3. ด้านการเกษตร เศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ

ต.ค
.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 รณรงค์ป้องกันและต่อต้านยา
เสพติด

เดินรณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด กลุ่มเป้าหมาย 
เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลปัว จ านวน 200 คน

20,000 เทศบาลต าบลปัว ส านักปลัดเทศบาล แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2566-2570) 
หน้าท่ี 80 รายการท่ี 1

พ.ศ.2566

ยุทธศาสตร์ท่ี 4.ด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

แผนงานรักษาความสงบภายใน

กลยุทธ์ 4.6 สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

แผนพัฒนาท้องถ่ินท่ี โครงการ งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ

พ.ศ.2565
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ

ต.ค
.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 แข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลต าบลปัว

จัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล
ต าบลปัว ประกอบด้วย นักเรียน ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษา  บุคลากรทางการศึกษา 
 จ านวน  1 ครั ง

10,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลปัว

กองการศึกษา แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2566-2570) 
หน้าท่ี 84 รายการท่ี 4

2 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ให้เด็กและเยาวชนใน
เขตเทศบาลต าบลปัวและพื นท่ีใกล้เคียง  ในวันเสาร์
 ท่ีสอง ของเดือนมกราคม  จ านวน 1 ครั ง

20,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลปัว

กองการศึกษา แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2566-2570) 
หน้าท่ี 88 รายการท่ี 9

3 ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลปัว

จัดประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลปัว ประกอบด้วย  ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา  บุคลากรทางการศึกษา   จ านวน 1 
ครั ง

5,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลปัว

กองการศึกษา แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2566-2570) 
หน้าท่ี 82 รายการท่ี 2

4 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

1.ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 220 คน รวม
จ านวนเงิน 1,131,900 บาท
2.ค่าจัดการเรียนการสอน รายหัว 220 คนๆละ  1,700 
บาท รวมเป็นเงิน 374,000 บาท  
3.ค่าหนังสือเรียน 130 คนๆ ละ 200 บาท รวมเป็นเงิน 
26,000 บาท 
4.ค่าอุปกรณ์การเรียน 130 คนๆ ละ 200 บาท รวมเป็น
เงิน 26,000 บาท  
5.ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 130 คนๆ ละ 300 บาท รวม
เป็นเงิน 39,000 บาท  
6.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 130 คนๆ ละ 430 บาท รวม
เป็นเงิน 55,900 บาท

1,652,800 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลปัว

กองการศึกษา แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2566-2570) 
หน้าท่ี 95 รายการท่ี 18

กลยุทธ์ 4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

แผนพัฒนาท้องถ่ินท่ี โครงการ งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

ยุทธศาสตร์ท่ี 4.ด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

แผนงานการศึกษา
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.ค
.

ก.
ย.

5 ค่าอาหารเสริม (นม) 1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปัว  (จ านวน
เด็ก 220 x 7.37 บาท x 260 วัน )
2.โรงเรียนในเขตเทศบาลต าบลปัว จ าวน 6 โรง 
(จ านวนเด็ก 1,930 คน x 7.37 บาท x 260 วัน)

4,139,900 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลปัว

กองการศึกษา แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2566-2570) 
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 
1/2565 หน้าท่ี 10 
รายการท่ี 1

6 ค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนในเขตเทศบาลต าบลปัว จ านวน 6 โรงเรียน 8,106,000   โรงเรียนในเขต เทศบาลต าบลปัว เทศบาลต าบลปัว
จ านวนเด็ก 1,930 คน    ดังนี เทศบาลต าบลปัว (พ.ศ.2566-2570)
1.รร.บ้านขอน        จ านวน         33  คน หน้าท่ี 86 รายการท่ี

 62.รร.บ้านปรางค์     จ านวน   1,028  คน
3.รร.บ้านป่าลาน     จ านวน        29  คน
4.รร.บ้านป่าหัด      จ านวน         74  คน
5.รร.บ้านร้อง         จ านวน       260  คน
6.รร.วรนคร           จ านวน        506  คน

โครงการ งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
แผนพัฒนาท้องถ่ินท่ี
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ

ต.ค
.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนตาม
แนวพระราชด าริของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

จัดการอบรมให้ความรู้ เร่ืองโรคขาดสารไอโอดีนแก่
ประชาชนทุกหมู่บ้าน  สุ่มตรวจเกลือบริโภคท่ีใช้ใน
ครัวเรือนด้วยชุดทดสอบไอโอดีน  กลุ่มเป้าหมาย
จ านวน  13 หมู่บ้าน

71,200 เทศบาลต าบลปัว กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2566-2570) 
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 
1/2565 หน้าท่ี 11 
รายการท่ี 1

2 เฝ้าระวังโรคระบาดในชุมชน ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียนชุมชนรพ .
สต. และอ่ืน ๆร่วมกันวางแผนด าเนินการ ลงพื นให้ความรู้ 
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงวิธีป้องกันและปฏิบัติ
ตัวเม่ือเกิดโรค ด าเนินการ ควบคุมและสอบสวนโรคตาม
แนวทางฯ     กลุ่มเป้าหมายจ านวน  65 คน

30,000 เทศบาลต าบลปัว กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2566-2570)  
หน้าท่ี 101      
รายการท่ี 2

3 เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดตามแนวพระราชด าริของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

จัดการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับยาเสพติดท่ี
ถูกต้องแก่เยาวชนและประชาชนท่ัวไป  กิจกรรมเพ่ือนช่วย
เพ่ือน สร้างศูนย์รวมให้วัยรุ่นรวมกลุ่มกัน ท ากิจกรรมท่ี
สนใจ สร้างสรรค์และเกิดสุข   ติดป้ายประชาสัมพันธ์ถึง
โทษและพิษภัยของยาเสพติดติดในชุมชน
กลุ่มเป้าหมายจ านวน  13  หมู่บ้าน

65,200 เทศบาลต าบลปัว กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2566-2570) 
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 
1/2565 หน้าท่ี 12 
รายการท่ี 3

4 พัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชนของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหา
จักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวร
ราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรม
ราชกุมารี

ผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก (อถล.) แจ้งให้
ประชาชนในชุมชน/หมู่บ้าน ทราบถึงประโยชน์และ
รายละเอียดของการด าเนินงานโครงการ
จัดกิจกรรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการ
ส่ิงแวดล้อม  กิจกรรมการท าความสะอาดชุมชน  Big 
Cleaning Day   กิจกรรมคัดแยกขยะ 5 ประเภท เพ่ือลด
ปริมาณขยะในชุมชน กลุ่มเป้าหมายจ านวน 13 หมู่บ้าน

123,700 เทศบาลต าบลปัว กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2566-2570) 
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 
1/2565 หน้าท่ี 11 
รายการท่ี 2

ท่ี แผนพัฒนาท้องถ่ิน

แผนงานสาธารณสุข

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

กลยุทธ์ 4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ท่ี 4.ด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

โครงการ งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.ค
.

ก.
ย.

5 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้าฯ

ส ารวจและทะเบียนสุนัขและแมว ตัวละ  3 บาท   
จัดซื อวัคซีนพิษสุนัขบ้า    ออกรณรงค์ฉีดวัคซีน ทั ง
 13 หมู่บ้าน

51,500 เทศบาลต าบลปัว กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2566-2570)  
หน้าท่ี 101      
รายการท่ี 1

6 รณรงค์ควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

 กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพ  ประชาสัมพันธ์/
รณรงค์   การท าลายแหล่งเพาะพันธ์และการพ่น
สารเคมี  ติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ
 กลุ่มเป้าหมายจ านวน  13 หมู่บ้าน

100,000 เทศบาลต าบลปัว กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2566-2570)  
หน้าท่ี 103     
รายการท่ี 4

ท่ี โครงการ งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
แผนพัฒนาท้องถ่ิน
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ

ต.ค
.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 พัฒนาตลาดสดเทศบาลสู่ตลาดดี
มีมาตรฐาน ตลาดสดน่าซื อ

อบรมผู้ประกอบการตลาดบนและตลาดล่าง  
จ านวน  1 ครั ง

30,000 เทศบาลต าบลปัว กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2566-2570)  
หน้าท่ี 107     
รายการท่ี 1

2 อบรมให้ความรู้การติดตั งบ่อดัก
ไขมัน

อบรมผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหารในเขต
เทศบาลต าบลปัว  จ านวน  1  ครั ง

30,000 เทศบาลต าบลปัว กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2566-2570)  
หน้าท่ี 109     
รายการท่ี 3

3 อาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค ตรวจสอบร้านอาหารในเชตเทศบาลต าบลปัว SI-2 
ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปัวและ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว  จ านวน  1  ครั ง

30,000 เทศบาลต าบลปัว กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2566-2570)  
หน้าท่ี 108    รายการ
ท่ี 2

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
แผนพัฒนาท้องถ่ินท่ี โครงการ งบประมาณ

สถานท่ี
ด าเนินการ

กลยุทธ์  4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ท่ี 4.ด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

แผนงานพาณิชย์
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ

ต.ค
.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอปัว  ตามโครงการ
จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ  

5,000 อ าเภอปัว ส านัก
ปลัดเทศบาล

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2566-2570) 
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 
1/2565  หน้าท่ี 24 
รายการท่ี 2

2 จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง

อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอปัว  ตามโครงการ
จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ิฯ 

5,000 อ าเภอปัว ส านัก
ปลัดเทศบาล

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2566-2570) 
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 
1/2565  หน้าท่ี 14 
รายการท่ี 2

3 จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชร
สุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอปัว  ตามโครงการ
จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

5,000 อ าเภอปัว ส านัก
ปลัดเทศบาล

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2566-2570) 
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 
1/2565  หน้าท่ี 15 
รายการท่ี 3

4 จัดงานประเพณีรดน  าด าหัว
ผู้สูงอายุเทศบาลต าบลปัว

จัดงานประเพณีรดน  าด าหัวผู้สูงอายุเทศบาล
ต าบลปัว  13  หมู่บ้าน  จ านวน 100 คน

10,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2566-2570)  
หน้าท่ี 110      
รายการท่ี 1

5 จัดงานประเพณีลอยกระทง จัดงานประเพณีลอยกระทง ประกอบด้วย กิจกรรม
ขบวนแห่กระทง  การประกวดนางนพมาศ  
มหกรรมอาหาร  กลุ่มเป้าหมาย  1,000 คน    

150,000 สวนสาธารณะ 
รศ 200

กองการศึกษา แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2566-2570) 
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 
1/2565  หน้าท่ี 17 
รายการท่ี 3

ท่ี โครงการ งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
แผนพัฒนาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์ท่ี 5. ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

กลยุทธ์ 5.1 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.ค
.

ก.
ย.

6 จัดงานประเพณีสงกรานต์ จัดประเพณีสงกรานต์ โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ในเขตเทศบาลต าบลปัว  ประกอบด้วย
กิจกรรม ขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์        
เป้าหมาย  1,000 คน

50,000 เทศบาลต าบลปัว กองการศึกษา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2566-2570)  
หน้าท่ี 111     
รายการท่ี 2

7 จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จัดกิจกรรมแห่
เทียนเข้าวัดร่วมกับประชาชนในเทศบาลต าบลปัว

5,000 เทศบาลต าบลปัว กองการศึกษา แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2566-2570) 
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 
1/2565 หน้าท่ี 17 
รายการท่ี 2

8 จัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรม จังหวัดน่าน

อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอปัว  ตามโครงการ
จัดงานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม จังหวัดน่าน

10,000 อ าเภอปัว ส านัก
ปลัดเทศบาล

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2566-2570) 
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 
1/2565 หน้าท่ี 20 
รายการท่ี 4

9 จัดงานบวงสรวงเจ้าพระญาภูคา 
ประจ าปี 2566 อ าเภอปัว 
จังหวัดน่าน

อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอปัว  ตามโครงการ
จัดงานบวงสรวงเจ้าพระญาภูคา

5,000 อ าเภอปัว ส านัก
ปลัดเทศบาล

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2566-2570) 
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 
1/2565 หน้าท่ี 20 
รายการท่ี 4

10 จัดงานบวงสรวงพญาผานอง (กา
ระวะพญาผานอง) ประจ าปี 
2566 อ าเภอปัว จังหวัดน่าน

อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอปัว  ตามโครงการ
จัดงานการะวะพญานอง

5,000 อ าเภอปัว ส านัก
ปลัดเทศบาล

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2566-2570) 
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 
1/2565 หน้าท่ี 20 
รายการท่ี 4

พ.ศ.2566
แผนพัฒนาท้องถ่ินท่ี โครงการ งบประมาณ

สถานท่ี
ด าเนินการ

พ.ศ.2565
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ

ต.ค
.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 จัดงานวันเทศบาล จัดงานวันเทศบาล   1 ครั ง  จ านวน 150 คน 15,000 เทศบาลต าบลปัว ส านัก
ปลัดเทศบาล

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2566-2570)  
หน้าท่ี 118     
รายการท่ี 5

2 เตรียมการและรับเสด็จพระบรม
วงศานุวงศ์

ค่าใช้จ่ายในการเตรียมรับเสด็จฯ กรณีมี
หมายก าหนดการเสด็จฯ ในพื นท่ี เขตเทศบาล
ต าบลปัว

20,000 เทศบาลต าบลปัว ส านัก
ปลัดเทศบาล

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2566-2570)  
หน้าท่ี 112    รายการ
ท่ี 1

3 เพ่ิมศักยภาพบุคลากรและ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
บุคลากรเทศบาลต าบลปัว

ด าเนินโครงการเพ่ิมศักยภาพบุคลากรและ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรเทศบาล
ต าบลปัว         จ านวน  1  ครั ง

100,000 เทศบาลต าบลปัว ส านัก
ปลัดเทศบาล

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2566-2570)  
หน้าท่ี 115      
รายการท่ี 3

4 สถานท่ีกลาง (ศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
อ าเภอปัว จังหวัดน่าน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566

อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์ชัย  ตาม
โครงการสถานท่ีกลาง(ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน)

10,000 
อุดหนุน 

อบต.เจดีย์ชัย

ท้องถ่ินอ าเภอปัว ส านัก
ปลัดเทศบาล

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2566-2570) 
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 
1/2565 หน้าท่ี 24 
รายการท่ี 2

5 จัดท าแผนพัฒนาเทศบาล จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)  
ทบทวบ /เพ่ิมเติม /เปล่ียนแปลง /แก้ไข       
(จ านวนฉบับตามความจ าเป็นท่ีเกิดขึ น)

10,000 เทศบาลต าบลปัว กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2566-2570)  
หน้าท่ี 114    รายการ
ท่ี 1

ยุทธศาสตร์ท่ี 7.ด้านการบริหารจัดการและการบริการ

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

พ.ศ.2566
แผนพัฒนาท้องถ่ินท่ี โครงการ งบประมาณ

สถานท่ี
ด าเนินการ

พ.ศ.2565

กลยุทธ์ 7.1 สนับสนุนการประสานงานและบูรณาการพัฒนาร่วมกับหน่วยงานอ่ืน



19

รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ

ต.ค
.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

6 ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลปัว

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลปัว จ านวน 2 ครั ง โดยด าเนินการ  รวบรวม
ข้อมูลโครงการจากแผนด าเนินงาน  หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง  ส ารวจความพึงพอใจของประชาชน  
จัดท ารายงานผลการติดตามและการประเมินผลฯ

2,000 เทศบาลต าบลปัว กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2566-2570)  
หน้าท่ี 114     
รายการท่ี 2

7 ส ารวจข้อมูลภาคสนามและ
ปรับปรุงแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

จัดท าแผนท่ีและแบ่งเขต (zone) เขตย่อย (block)
 ส ารวจข้อมูลหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลปัว  
บันทึกข้อมูลลงในระบบ  ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลส่ิง
ปลูกสร้าง   จ านวน 13 หมู่บ้าน

100,000 เทศบาลต าบลปัว กองคลัง แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2566-2570) 
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 
1/2565  หน้าท่ี 25  
รายการท่ี 3

ท่ี โครงการ งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
แผนพัฒนาท้องถ่ิน
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ

ต.ค
.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนน ตั งจุดตรวจป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนในเขต
เทศบาลต าบลปัว ในช่วงเทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต์ จ านวน 1 จุด  ร่วมกับสถานีต ารวจ
อ าเภอปัวและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   จ านวน 2 ครั ง

20,000 เทศบาลต าบลปัว ส านัก
ปลัดเทศบาล

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2566-2570)  
หน้าท่ี 123    รายการ
ท่ี 1

2 ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในเขตเทศบาลต าบลปัว 
เช่น  ภัยหนาว อุทกภัย วายภัย ความแห้งแล้ง  
โดยการช่วยเหลือเบื องต้น  จ านวน 13 หมู่บ้าน

70,000 เทศบาลต าบลปัว ส านัก
ปลัดเทศบาล

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2566-2570)  
หน้าท่ี 124    รายการ
ท่ี 2

กลยุทธ์  7.5 สนับสนุนและพัฒนางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ท่ี 7.ด้านการบริหารจัดการและการบริการ

ท่ี โครงการ งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
แผนพัฒนาท้องถ่ิน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ

ต.ค
.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.

มี.
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

1 พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพผู้สูงอายุ 
เทศบาลต าบลปัว

จัดอบรมให้ความรู้ และเพ่ิมทักษะการใช้ชีวิตแก่ผู้
อายุ เทศบาลต าบลปัว  จ านวน 110  คน

20,000 เทศบาลต าบลปัว ส านัก
ปลัดเทศบาล

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2566-2570)  
หน้าท่ี 128 รายการท่ี 2

2 สนับสนุนการจัดท าและทบทวน
แผนชุมชน

จัดประชุมเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน เพ่ือจัดท า
และทบทวนแผนชุมชน  จ านวน 13 หมู่บ้าน

5,000 เทศบาลต าบลปัว ส านัก
ปลัดเทศบาล

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2566-2570) 
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 
1/2565 หน้าท่ี 27 
รายการท่ี 1

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
แผนพัฒนาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์ท่ี 7.ด้านการบริหารจัดการและการบริการ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

กลยุทธ์  7.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กร ชุมชน

ท่ี โครงการ งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ


