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บทน า 

    พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา  48  
ทศ วรรคห้า บัญญัติว่า ให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อ    
สภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี 
  กระผม นายพลายชุมพล  อยู่เอนก  นายกเทศมนตรีต าบลปัว  ได้แถลงนโยบายต่อสภา
เทศบาลต าบลปัว   เมื่อวันที่  6  มิถุนายน 2555 โดยได้ก าหนดนโยบายการบริหารราชการและการพัฒนา
เทศบาลต าบลปัว ไว้  6  ด้าน ประกอบด้วย   
   1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   2) ด้านเศรษฐกิจ 
   3) ด้านการศึกษาและอนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรม ประเพณี 
   4) ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   5) ด้านสังคม  สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   6) ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา 

ซึ่งในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา    กระผมในฐานะผู้บริหารเทศบาลได้พยายามที่จะด าเนิน 
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามแนวนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาล  และตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) ของเทศบาลต าบลปัว ที่ได้วางไว้  โดยการด าเนินงานตามนโยบายดังกล่าว ได้ยึดตาม
แนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม จังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด ซึ่งกระผมมีความเชื่อม่ันว่า โครงการต่างๆ ที่ได้ด าเนินการไปนั้น จะสามารถสนองตอบต่อการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลได้ในระดับหนึ่ง  อันเป็นส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้ดีขึ้น  แต่ปัญหาความต้องการโดยรวมของประชาชนยังมี อีกเป็นจ านวนมากที่รอรับการแก้ไข  
ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปัจจัยอ่ืนๆในการด าเนินงาน เพ่ือให้มีความ
ต่อเนื่องในการด าเนินงานและเกิดความยั่งยืนในเชิงการพัฒนา  ทั้งนี้ การด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของ
เทศบาลได้ยึดหลักประโยชน์สุขของประชาชนในชุมชนเป็นที่ตั้ง  
       ท้ายนี้  กระผมขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ  องค์กรเอกชน  
ภาคประชาชนและก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  แกนน าชุมชน    ชมรม สมาคม  ตลอดจนกลุ่มและเครือข่ายต่างๆ ที่ได้
ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการด าเนินงานต่าง  ๆ อันท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   จึง
ขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้ด้วย 
 

(ลงชื่อ) 
   (นายพลายชุมพล  อยู่เอนก) 

                นายกเทศมนตรีต าบลปัว 
      26   พฤศจิกายน  2561 
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1.  นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 
 1. วิสัยทัศน์การพัฒนา 

ยึดมั่นการพัฒนา           รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี    
   วิถีชีวิตชุมชน      พัฒนาการศึกษา  
   เพ่ือเตรียมพร้อมสู่เมืองด่านหน้า    ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2. นโยบายการบริหารราชการและการพัฒนาเทศบาล  6  ด้าน  ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่  1. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา 1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ํา 

1.2 ดําเนินการขยายไฟฟูาสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ให้ทั่วถึง 
1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่สาธารณะในเขตเทศบาล 
1.4 จัดหาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้เพียงพอทุกหมู่บ้าน 
1.5 ปรับปรุง ซ่อมแซม  พนังกันตลิ่งและลําเหมืองให้เป็นคอนกรีต 

ยุทธศาสตร์ที่  2. นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา 2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพทุกหมู่บ้าน 

2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก 
2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทําปุ๋ยชีวภาพและเกษตรอินทรีย์ 
2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่  3. นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษาและอนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี 
แนวทางการพัฒนา 3.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ 

3.2  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน 
3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสําหรับเยาวชน  ผู้สูงอายุและประชาชนในทุกด้าน 
3.4  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมประเพณีต่างๆ เช่น ประเพณีสงกรานต์  
ประเพณีแห่เทียนพรรษา  ประเพณีแข่งเรือ  เป็นต้น 
3.5 ส่งเสริมการสร้างจิตสํานึกท่ีดีในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  จริยธรรม และประเพณีอันดี
งามของท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่  4. นโยบายการพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
แนวทางการพัฒนา 4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์สําหรับการปูองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 
4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม  สมาชิก อปพร.พร้อมการจัดหาเครื่องแบบและ 
อุปกรณ์ต่างๆที่จําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ 
4.3 ดําเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดล่อแหลมและตลาดสดเทศบาล 
4.4 สนับสนุนหอกระจายข่าวไร้สายทุกหมูบ้านในเขตเทศบาล 

ยุทธศาสตร์ที่  5. นโยบายการพัฒนาด้านสังคม  สาธารสุขและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าและโรคระบาด 
5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุและดูแลสุขภาพสายตาผู้สูงอายุ 
5.4 ส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
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5.5 ส่งเสริมและสร้างจิตสํานึกให้กับเยาวชนและประชาชน เพื่อให้เกิดความรักและหวง 
แหนต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.6 พัฒนาและปรับปรุงตลาดสดเทศบาลให้สะอาด ถูกสุขลักษณะและทันสมัยได้มาตรฐาน 
5.7 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่  6. นโยบายการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา 
แนวทางการพัฒนา 6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาในทุกระดับ 

6.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์และสวนสาธารณะในเขตเทศบาลให้เป็นสถานที่ออกกําลังกาย 
6.3 ปรับปรุงและซ่อมแซมอุปกรณ์ออกกําลังกายประจําหมู่บ้านให้ได้มาตรฐาน 
6.4 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์  วัฒนธรรมและ
แหล่งท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับวิถีชุมชน 
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณีท้องถิ่นต่างๆ เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
6.6 ส่งเสริมการบริการด้านการท่องเที่ยว  เช่น  มีรถรางบริการนําเที่ยวในเขตเทศบาล 

 

ข้อมูลที่รวบรวมจากการรายงานผลดังกล่าว จะแสดงให้เห็นความก้าวหน้าในการดําเนินงานโครงการพัฒนา
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ได้รับงบประมาณ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ งบประมาณที่เบิกจ่าย 

1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 26 19,133,300 
2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1 19,000 
3 การพัฒนาด้านการศึกษาและอนุรักษ์ศิลปะ  

วัฒนธรรม ประเพณี 
19 12,149,234.30 

4 การพัฒนาด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 163,018 
5 การพัฒนาด้านสังคม  สาธารสุขและสิ่งแวดล้อม 15 20,075,194 
6 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา 2 66,000 

รวม  65 51,605,746.30 
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1. นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ด าเนินการ ผลผลิต 
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
1 ปรับปรุงหลังคาอาคารสํานักงานเทศบาล

ตําบลปัว 
เทศบาลตําบลปัว -ขนาดพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 

640.00 ตร.ม. 
233,800 

2 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยแสนสุข  
 

บ้านสวนดอก 
ม.6  ต.วรนคร 

-ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 
40.00 ม. หรือมีพ้ืนที่รวมไม่
น้อยกว่า 160.00 ตร.ม. 

77,700 

3 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางเก๋ียง – 
บ้าน ดต. เมฆ  

บ้านสวนดอก 
ม.6  ต.วรนคร 

-ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 ม.  หนา 0.15 ม. ยาว 
63.00 ม. หรือมีพ้ืนที่รวมไม่
น้อยกว่า 252.00 ตร.ม. 

142,000 

4 ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. รปูตัวยู แบบ
มีฝาปิด บริเวณบ้านผู้ช่วยฯดารณี  

บ้านปรางค์  
ม.3 ต.ปัว 

-ขนาดปากกว้าง 0.50 ม. 
ลึกเฉลี่ย 0.50 ม.  
หนา 0.10 ม. ยาว 62.00 ม. 

216,000 

5 ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. รปูตัวยู แบบ
มีฝาปิด บริเวณสนามกีฬา – บ้านนาย
ทอง  

บ้านต้นแหลง  
ม.2 ต.ไชยวัฒนา 

-ขนาดปากกว้าง 0.50 ม. 
ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. หนา 
0.10 ม. ยาวรวม122.00 ม. 

352,000 

6 ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. รปูตัวยู แบบ
มีฝาปิด สายบ้านนายสุทิน ยาปัน  

บ้านนาปุาน  
ม.1 ต.สถาน 

-ขนาดปากกว้าง 0.50 ม. 
ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. หนา  
0.10 ม. ยาว 116.00 ม. 

350,000 

7 ขยายท่อเมนประปา สายบ้านนายปั๋น – 
นายศรี  

บ้านปรางค์  
ม.3 ต.ปัว 

-ขยายท่อเมนประปา 1แห่ง 110,000 

8 ขยายเขตประปา สายบ้านนายเกี๋ยง – 
บ้าน ดต.เมฆ  

บ้านสวนดอก 
ม.6 ต.วรนคร 

-ขยายเขตประปา 1 แห่ง 116,000 

9 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยปั้นอิฐ – ปุา
ชุมชน  

บ้านปุาหัด  
ม.2 ต.ปัว 

-ขนาดผิวจราจรกว้าง  
4.00 ม. หนา 0.15 ม.  
ยาว 160.00 ม. หรือมีพ้ืนที่
รวมไม่น้อยกว่า  
640.00 ตร.ม. 

350,000 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ด าเนินการ ผลผลิต 
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
10 ปรับปรุงหลังคาอาคาร  ศพด. ทต.ปัว -ขนาดพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 

945.00 ตร.ม.  
347,000 

11 ว่างท่อระบายน้ํา คสล. พร้อมก่อสร้างบ่อ
พัก คสล.  

บ้านปรางค์พัฒนา1
ม.7 ต.ปัว 

-วางท่อ คสล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. 
จํานวน 44 ท่อน พร้อม
ก่อสร้างบ่อพัก คสล. 
จํานวน 4 บ่อ และขยายผิว
จราจร คสล. ขนาดพื้นที่
รวมไม่น้อยกว่า 65.00ตร.ม.  
หนา 0.15 ม. 

213,000 

12 ปรับปรุงถนนโดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ.9-
0012 ถนนสายหน้า รพ. สมเด็จพระ
ยุพราชปัว – สนง.ขนส่ง สาขาปัว  

บ้านสวนดอก  
ม.6 ต.วรนคร 

-ดําเนินการปรับปรุงถนน
โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต จํานวน 2 ช่วง มี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
15,900.00 ตร.ม. 

6,055,000 
(อุดหนุนเฉพาะกิจ) 

 

13 ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัส
ทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ.9-0001  

บ้านปรางค์พัฒนา2 
ถึง บ้านไร่รวงทอง 

-ดําเนินการลาดยางทับถนน 
คสล. เดิม หนาเฉลี่ย  
4.00 ซ.ม. โดยมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 23,109.00 ตร.ม. 
และเสริมไหล่ทางโดยมีพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 2,038.00 ตร.ม. 
รวมมีพ้ืนที่ทั้งหมด  
25,147.00 ตร.ม. 

7,210,000 
(อุดหนุนเฉพาะกิจ) 

14 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายเลิศ – 
บ้านนายปึ๊ 

บ้านปรางค์พัฒนา2 
ม.8 ต.ปัว 

-ขนาดผิวจราจรกว้าง  
4.00 ม.  หนา 0.15 ม.  
ยาว 70.00 ม. หรือมีพ้ืนที่
รวมไม่น้อยกว่า  
280.00 ตร.ม. 

170,700 

15 ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. รปูตัวยู แบบ
มีฝาปิด บ้านนางสุดารัตน์ – บ้าน อ.ชัชชัย 

บ้านแก้ม  
ม.5 ต.วรนคร 

-ขนาดปากกว้าง 0.50 ม. 
ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. หนา  
0.10 ม. ยาว 37.00 ม. 

112,500 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ด าเนินการ ผลผลิต 
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
16 ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. รปูตัวยู แบบ

มีฝาปิด บริเวณข้างวัดปรางค์ 
บ้านปรางค์  
ม.3 ต.ปัว 

-ขนาดปากกว้าง 0.50 ม. 
ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. หนา  
0.10 ม. ยาว 64.00 ม. 
พร้อมปรับปรุงถนน คสล. 
พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า  
146.00 ตร.ม. หนา 0.15 ม.  

310,800 

17 ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. รปูตัวยู แบบ
มีฝาปิด บ้านนายเมธัส – บ้าน ดต.ประ
ศาสตร์ 

บ้านแก้ม  
ม.5 ต.วรนคร 

-ขนาดปากกว้าง 0.50 ม. 
ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. หนา  
0.10 ม. ยาว 78.00 ม. 

237,000 

18 ก่อสร้างดาดลําเหมืองคอนกรีต สาย
พ่อปั๋น  

บ้านร้อง  
ม.4 ต.ปัว 

-ขนาดปากกว้างเฉลี่ย  
2.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.80 ม. 
หนา 0.07 ม. ยาว530.00ม. 

347,000 

19 ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. รปูตัวยู แบบ
มีฝาปิด สายนาหนอง – นาใหม ่

บ้านปุาลาน  
ม.5 ต.ปัว 

-ขนาดปากกว้าง 0.50 ม. 
ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. หนา  
0.10 ม. ยาว 100.00 ม. 
พร้อมวางท่อระบายน้ํา 
คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง  
0.40 ม. จํานวน 48 ท่อ 

350,000 

20 ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวพร้อม
ขยายเขต  

บ้านปรางค์พัฒนา1 
ม.7 ต.ปัว 

-ปรับปรุงซ่อมแซมหอ
กระจายข่าวพร้อมขยายเขต 
1 แห่ง 

130,000 

21 ปรับปรุงประปาหมู่บ้าน บ้านไร่รวงทอง  
ม.6 ต.ปัว 

-ก่อสร้างฐาน คสล. ขนาด
กว้าง 4.00 ม. ยาย 4.00 ม.  
หนา 0.20 ม. พร้อมเสา
โครงเคร่าเหล็กรองถังพักน้ํา
ไฟเบอร์กลาส สูงเฉลี่ย 
11.50 ม. พร้อมติดตั้งถัง
เก็บพักน้ําและระบบท่อ
ประปา 

346,000 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ด าเนินการ ผลผลิต 
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
22 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายประทูล  

ช่างเงิน  
 

บ้านปรางค์พัฒนา2 
ม.8 ต.ปัว 

-ขนาดผิวจราจรกว้าง  
5.00 ม. ยาว 60.00 ม. หนา 
0.15 ม.หรือมีพ้ืนที่รวมไม่
น้อยกว่า 300.00 ตร.ม. 

179,000 

23 ปรับปรุงถนน คสล. สายบ้านนายชอบ 
ชราพก   

บ้านแก้มราษฏร์พัฒนา 

 ม.4 ต.วรนคร 
-ขนาดพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า  
580.00 ตร.ม. หนา 0.15 ม. 

348,000 

24 ปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ บ้านปรางค์พัฒนา2 
ม.8 ต.ปัว 

-ปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติ โดยดําเนินการทาสี 
ติดตั้งภาพพระบรมฉายา
ลักษณ์ฯ 

480,000 

25 ปรับปรุงต่อเติมห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.ปัว -ขนาดกว้าง 2.70 ม. ยาว 
3.00 ม. โครงอลูมิเนียม ฝา
ผนังอลูมิเนียมแผ่นลูกฟูก
และกระจก 

29,800 

26 ก่อสร้างหลังคาทางเดิน  ศพด. ทต.ปัว -ขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาว 
27.00 ม. และก่อสร้างรั้ว
คอนกรีตบล็อก ขนาดสูง 
1.50 ม. ยาว 3.00 ม. 
พร้อมประตูเหล็กตาข่าย 
ขนาดกว้าง 5.00 ม. 

320,000 

 
 
 

2. นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ด าเนินการ ผลผลิต 
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
1 ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาอาชีพ ทต.ปัว 1 ครั้ง 19,000 

 
 
 
 
 

31 
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3. นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษาและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ด าเนินการ ผลผลิต 
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
1 งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ

นางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
ทต.ปัว 1 ครั้ง 5,000 

2 งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพ
ยวรางกูร 

ทต.ปัว 1 ครั้ง 5,000 

3 งานบวงสรวงพญาผานอง อ.ปัว 1 ครั้ง 5,000 

4 งานบวงสรวงพญาภูคา อ.ปัว 1 ครั้ง 5,000 

5 งานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม จังหวัด
น่าน 

จ.น่าน 1 ครั้ง 10,000 

6 จัดงานประเพณีสงกรานต์ ทต.ปัว 1 ครั้ง 121,844 

7 ส่งเสริมกิจกรรมวันเข้าพรรษา ศพด. ทต.ปัว 1 ครั้ง ไม่ใช้งบประมาณ 

8 อุดหนุนชมรม ผส.ทต.ปัว โครงการ
ส่งเสริมประเพณีรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ 

ทต.ปัว 1 ครั้ง 15,000 

9 จัดงานกว่าง ทต.ปัว 1 ครั้ง 3,000 

10 ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด. ทต.ปัว 1.ค่าจัดการเรียนการสอน 
รายหัวๆ ละ 197x1,700  

334,900 

11 นมโรงเรียนในเขตและ ศพด. ทต.ปัว ร.ร.ในเขต ทต.ปัว 
ศพด.ทต.ปัว 

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
197x7.37x260 วัน รวม 
377,491.40.-บาท  
2.โรงเรียนในเขตเทศบาล
ตําบลปัว จํานวน 6 โรง 
1,732x7.37x260 วัน  
รวม 3,318,858.40.-บาท   

3,696,350.30 

12 อุดหนุนโรงเรียนในเขตค่าอาหารกลางวัน ร.ร. ในเขต ทต.ปัว จํานวน 6 โรง 
1,732x20x200วัน 

6,928,000 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ด าเนินการ ผลผลิต 
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
13 โรงเรียนบ้านขอนโครงการจัดจ้างวิทยากร

สอนภาษาต่างประเทศ 
ร.ร.บ้านขอน 1 ครั้ง 10,000 

14 โรงเรียนบ้านปุาหัดโครงการจัดจ้าง
วิทยากรสอนภาษาต่างประเทศ 

ร.ร.บ้านปุาหัด 1 ครั้ง 10,000 

15 โรงเรียนบ้านร้องโครงการจัดจ้างวิทยากร
สอนภาษาต่างประเทศ 

ร.ร.บ้านร้อง 1 ครั้ง 10,000 

16 โรงเรียนบ้านปรางค์ โครงการจัดจ้าง
บุคลากรสนับสนุนการสอนว่ายน้ํา 

ร.ร.บ้านปรางค์ 1 ครั้ง 10,000 

17 ค่าอาหารกลางวัน  ศพด. ทต.ปัว -ค่าอาหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 197x20x245 

965,300 

18 โรงเรียนบ้านปุาลานโครงการจัดจ้าง
วิทยากรสอนภาษาต่างประเทศ 

รร.บ้านปุาลาน 1 ครั้ง 10,000 

19 ประชุมผู้ปกครอง  ศพด.ทต.ปัว 1 ครั้ง 4,840 

 
 

4. นโยบายการพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ด าเนินการ ผลผลิต 
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
1 ค่าใช้จ่ายปูองกันและลดอุบัติเหตุบนท้อง

ถนน 
ทต.ปัว 2 ครั้ง 25,000 

2 ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือบรรเทาความ
เดือดร้อน 

จ.น่าน 8 ครั้ง 138,018 
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5. นโยบายการพัฒนาสังคม สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ด าเนินการ ผลผลิต 
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
1 สนับสนุนจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ทต.ปัว 1 ครั้ง 40,000 

2 จัดงานวันแม่แห่งชาติ ทต.ปัว 1 ครั้ง 10,000 

3 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ทต.ปัว 1,842 คน 14,474,400 

4 เบี้ยยังชีพคนพิการ ทต.ปัว 501 ตน 4,809,000 

5 เบี้ยยังชีพคนปุวยเอดส์ ทต.ปัว 16 คน 96,000 

6 รณรงค์และปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า ทต.ปัว 1 ครั้ง 10,000 

7 จัดทําแผนพัฒนาเทศบาล ทต.ปัว 2 ครั้ง 7,490 

8 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ทต.ปัว 2 ครั้ง 4,995 

9 จัดจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทต.ปัว 1 ครั้ง 500,000 

10 ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนารายได้ ทต.ปัว 12 ครั้ง 87,784 

11 อบรมคุณธรรมและจริยธรรม บุคลากร
เทศบาล 

ทต.ปัว 1 ครั้ง 10,000 

12 อบรมเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ทต.ปัว 1 ครั้ง 10,000 

13 จัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ทต.ปัว 1 ครั้ง 3,853 

14 เตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ
บรมศพฯ 

ทต.ปัว 1 ครั้ง 5,172 

15 ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ข่าวสารเทศบาล ทต.ปัว 12 ครั้ง 16,500 

 
6. นโยบายการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ด าเนินการ ผลผลิต 
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
1 แข่งขันฟุตบอลมวลชนอําเภอปัวคัพ อ.ปัว 1 ครั้ง 7,500 

2 อุดหนุนชมรม ผส.ทต.ปัว โครงการแข่งขัน
กีฬาสัญจร 

ทต.ปัว 12 ครั้ง 58,500 

 

27 
28 


