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ของ 

 

 

นายพลายชุมพล  อยูเอนก 

นายกเทศมนตรีตําบลปว 
 



 

บทนํา 

    พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ.2552 มาตรา  48  

ทศ วรรคหา บัญญัติวา ใหนายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดแถลงไวตอ    

สภาเทศบาลเปนประจําทุกป 

  กระผม นายพลายชุมพล  อยูเอนก  นายกเทศมนตรีตําบลปว  ไดแถลงนโยบายตอสภา

เทศบาลตําบลปว   เมื่อวันท่ี  6  มิถุนายน 2555 โดยไดกําหนดนโยบายการบริหารราชการและการพัฒนา

เทศบาลตําบลปว ไว  6  ดาน ประกอบดวย   

   1) ดานโครงสรางพื้นฐาน 

   2) ดานเศรษฐกิจ 

   3) ดานการศึกษาและอนุรักษศิลปะ  วัฒนธรรม ประเพณี 

   4) ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

   5) ดานสังคม  สาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

   6) ดานการทองเท่ียวและกีฬา 

ซึ่งในรอบปงบประมาณท่ีผานมา    กระผมในฐานะผูบริหารเทศบาลไดพยายามท่ีจะดําเนิน 

โครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ตามแนวนโยบายท่ีไดแถลงตอสภาเทศบาล  และตามแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป (พ.ศ.

2561-2564) ของเทศบาลตําบลปว ท่ีไดวางไว  โดยการดําเนินงานตามนโยบายดังกลาว ไดยึดตาม

แนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม จังหวัด และยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน

เขตจังหวัด ซึ่งกระผมมีความเช่ือมั่นวา โครงการตางๆ ท่ีไดดําเนินการไปนั้น จะสามารถสนองตอบตอการแกไข

ปญหาความเดือดรอนของประชาชนในเขตเทศบาลไดในระดับหนึ่ง  อันเปนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชนใหดีข้ึน  แตปญหาความตองการโดยรวมของประชาชนยังมีอีกเปนจํานวนมากท่ีรอรับการแกไข  

ซึ่งจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และปจจัยอื่นๆในการดําเนินงาน เพื่อใหมีความ

ตอเนื่องในการดําเนินงานและเกิดความยั่งยืนในเชิงการพัฒนา  ท้ังนี้ การดําเนินโครงการ/กิจกรรมตางๆ ของ

เทศบาลไดยึดหลักประโยชนสุขของประชาชนในชุมชนเปนท่ีต้ัง  

       ทายนี้  กระผมขอขอบคุณผูท่ีมีสวนเกี่ยวของทุกทาน ท้ังหนวยงานภาครัฐ  องคกรเอกชน  

ภาคประชาชนและกํานัน  ผูใหญบาน  แกนนําชุมชน    ชมรม สมาคม  ตลอดจนกลุมและเครือขายตางๆ ท่ีได

ใหความรวมมือและมีสวนรวมในการดําเนินงานตาง  ๆ อันทําใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความเรียบรอย  จึง

ขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้ดวย 

 

(ลงช่ือ) 

   (นายพลายชุมพล  อยูเอนก) 

                นายกเทศมนตรีตําบลปว 

      26   พฤศจิกายน  2561
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1.  นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถ่ิน 

 1. วิสัยทัศนการพัฒนา 

ยึดมั่นการพัฒนา           รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี    

   วิถีชีวิตชุมชน      พัฒนาการศึกษา  

   เพื่อเตรียมพรอมสูเมืองดานหนา    ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2. นโยบายการบริหารราชการและการพัฒนาเทศบาล  6  ดาน  ประกอบดวย 

ยุทธศาสตรท่ี  1. นโยบายการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

แนวทางการพัฒนา 1.1 สงเสริมและสนับสนุนการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ํา 

1.2 ดําเนินการขยายไฟฟาสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ใหท่ัวถึง 

1.3 สงเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณท่ีสาธารณะในเขตเทศบาล 

1.4 จัดหาแหลงน้ําเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคใหเพียงพอทุกหมูบาน 

1.5 ปรับปรุง ซอมแซม  พนังกันตล่ิงและลําเหมืองใหเปนคอนกรีต 

ยุทธศาสตรท่ี  2. นโยบายการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

แนวทางการพัฒนา 2.1 สงเสริมและสนับสนุนกลุมอาชีพทุกหมูบาน 

2.2 สงเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก 

2.3 สงเสริมและสนับสนุนการจัดทําปุยชีวภาพและเกษตรอินทรีย 

2.4 สงเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรท่ี  3. นโยบายการพัฒนาดานการศึกษาและอนุรักษศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี 

แนวทางการพัฒนา 3.1  สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ 

3.2  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหไดมาตรฐาน 

3.3 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสําหรับเยาวชน  ผูสูงอายุและประชาชนในทุก

ดาน 

3.4  สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมประเพณีตางๆ เชน ประเพณีสงกรานต  

ประเพณีแหเทียนพรรษา  ประเพณีแขงเรือ  เปนตน 

3.5 สงเสริมการสรางจิตสํานึกท่ีดีในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม  จริยธรรม และ

ประเพณีอันดีงามของทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรท่ี  4. นโยบายการพัฒนาดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

แนวทางการพัฒนา 4.1 สงเสริมและสนับสนุนการจัดหาเครื่องมือวัสดุอุปกรณสําหรับการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

4.2 สงเสริมและสนับสนุนการฝกอบรม  สมาชิก อปพร.พรอมการจัดหาเครื่องแบบ

และอุปกรณตางๆท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ี 



 

4.3 ดําเนินการติดต้ังกลองวงจรปดตามจุดลอแหลมและตลาดสดเทศบาล 

4.4 สนับสนุนหอกระจายขาวไรสายทุกหมูบานในเขตเทศบาล 

ยุทธศาสตรท่ี  5. นโยบายการพัฒนาดานสังคม  สาธารสุขและสิ่งแวดลอม 

แนวทางการพัฒนา 5.1 สงเสริมและสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

5.2 สงเสริมและสนับสนุนการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาและโรคระบาด 

5.3 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมผูสูงอายุและดูแลสุขภาพสายตาผูสูงอายุ 

5.4 สงเสริมและรณรงคใหประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษฟนฟูทรัพยากร

ส่ิงแวดลอม 

5.5 สงเสริมและสรางจิตสํานึกใหกับเยาวชนและประชาชน เพื่อใหเกิดความรักและ

หวง 

แหนตอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

5.6 พัฒนาและปรับปรุงตลาดสดเทศบาลใหสะอาด ถูกสุขลักษณะและทันสมัยได

มาตรฐาน 

5.7 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรท่ี  6. นโยบายการพัฒนาดานการทองเท่ียวและกีฬา 

แนวทางการพัฒนา 6.1 สงเสริมและสนับสนุนการจัดการแขงขันกีฬาในทุกระดับ 

6.2 ปรับปรุงภูมิทัศนและสวนสาธารณะในเขตเทศบาลใหเปนสถานท่ีออกกําลังกาย 

6.3 ปรับปรุงและซอมแซมอุปกรณออกกําลังกายประจําหมูบานใหไดมาตรฐาน 

6.4 พัฒนาแหลงทองเท่ียวท้ังแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร  

วัฒนธรรมและแหลงทองเท่ียวท่ีเช่ือมโยงกับวิถีชุมชน 

6.5 สงเสริมและสนับสนุนงานประเพณีทองถ่ินตางๆ เพื่อสงเสริมการทองเท่ียว 

6.6 สงเสริมการบริการดานการทองเท่ียว  เชน  มีรถรางบริการนําเท่ียวในเขต

เทศบาล 
 

ขอมูลท่ีรวบรวมจากการรายงานผลดังกลาว จะแสดงใหเห็นความกาวหนาในการดําเนินงานโครงการ

พัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนา และการเบิกจายเงินงบประมาณท่ีใชจริงของโครงการท่ีไดรับงบประมาณ 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ท่ี ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ งบประมาณท่ีเบิกจาย 

1 การพัฒนาดานโครงสรางพืน้ฐาน 26 19,133,300 

2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 1 19,000 



3 การพัฒนาดานการศึกษาและอนุรักษศิลปะ  

วัฒนธรรม ประเพณี 

19 12,149,234.30 

4 การพัฒนาดานการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย 2 163,018 

5 การพัฒนาดานสังคม  สาธารสุขและส่ิงแวดลอม 15 20,075,194 

6 การพัฒนาดานการทองเท่ียวและกีฬา 2 66,000 

รวม  65 51,605,746.30 

 

1. นโยบายการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม พื้นท่ีดําเนนิการ ผลผลิต 
งบประมาณท่ี

เบิกจาย 

1 ปรับปรุงหลังคาอาคารสํานักงานเทศบาล

ตําบลปว 

เทศบาลตําบลปว -ขนาดพื้นท่ีรวมไมนอยกวา 

640.00 ตร.ม. 

233,800 

2 กอสรางถนน คสล. ซอยแสนสุข  

 

บานสวนดอก 

ม.6  ต.วรนคร 

-ขนาดผิวจราจรกวาง 

4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 

40.00 ม. หรือมีพื้นท่ีรวมไม

นอยกวา 160.00 ตร.ม. 

77,700 

3 กอสรางถนน คสล. สายบานนางเกี๋ยง – 

บาน ดต. เมฆ  

บานสวนดอก 

ม.6  ต.วรนคร 

-ขนาดผิวจราจรกวาง 

4.00 ม.  หนา 0.15 ม. ยาว 

63.00 ม. หรือมีพื้นท่ีรวมไม

นอยกวา 252.00 ตร.ม. 

142,000 

4 กอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู แบบ

มีฝาปด บริเวณบานผูชวยฯดารณี  

บานปรางค  

ม.3 ต.ปว 

-ขนาดปากกวาง 0.50 ม. 

ลึกเฉล่ีย 0.50 ม.  

หนา 0.10 ม. ยาว 62.00 ม. 

216,000 

5 กอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู แบบ

มีฝาปด บริเวณสนามกีฬา – บานนาย

ทอง  

บานตนแหลง  

ม.2 ต.ไชยวัฒนา 

-ขนาดปากกวาง 0.50 ม. 

ลึกเฉล่ีย 0.30 ม. หนา 

0.10 ม. ยาวรวม122.00 ม. 

352,000 

6 กอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู แบบ

มีฝาปด สายบานนายสุทิน ยาปน  

บานนาปาน  

ม.1 ต.สถาน 

-ขนาดปากกวาง 0.50 ม. 

ลึกเฉล่ีย 0.50 ม. หนา  

0.10 ม. ยาว 116.00 ม. 

350,000 

7 ขยายทอเมนประปา สายบานนายปน – 

นายศรี  

บานปรางค  

ม.3 ต.ปว 

-ขยายทอเมนประปา 1แหง 110,000 



8 ขยายเขตประปา สายบานนายเกี๋ยง – 

บาน ดต.เมฆ  

บานสวนดอก 

ม.6 ต.วรนคร 

-ขยายเขตประปา 1 แหง 116,000 

9 กอสรางถนน คสล. ซอยปนอิฐ – ปา

ชุมชน  

บานปาหัด  

ม.2 ต.ปว 

-ขนาดผิวจราจรกวาง  

4.00 ม. หนา 0.15 ม.  

ยาว 160.00 ม. หรือมีพื้นท่ี

รวมไมนอยกวา  

640.00 ตร.ม. 

350,000 

10 ปรับปรุงหลังคาอาคาร  ศพด. ทต.ปว -ขนาดพื้นท่ีรวมไมนอยกวา 

945.00 ตร.ม.  

347,000 

11 วางทอระบายน้ํา คสล. พรอมกอสรางบอ

พัก คสล.  

บานปรางคพัฒนา1

ม.7 ต.ปว 

-วางทอ คสล. ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 1.00 ม. 

จํานวน 44 ทอน พรอม

กอสรางบอพัก คสล. 

จํานวน 4 บอ และขยายผิว

จราจร คสล. ขนาดพื้นท่ี

รวมไมนอยกวา 65.00ตร.ม.  

หนา 0.15 ม. 

213,000 

12 ปรับปรุงถนนโดยเสริมผิวแอสฟลทติกคอ

นกรีต รหัสทางหลวงทองถ่ิน นน.ถ.9-

0012 ถนนสายหนา รพ. สมเด็จพระ

ยุพราชปว – สนง.ขนสง สาขาปว  

บานสวนดอก  

ม.6 ต.วรนคร 

-ดําเนินการปรับปรุงถนน

โดยเสริมผิวแอสฟลทติก 

คอนกรีต จํานวน 2 ชวง มี

พื้นท่ีไมนอยกวา  

15,900.00 ตร.ม. 

6,055,000 
(อุดหนุนเฉพาะกิจ) 

 

13 ปรับปรุงผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต รหัส

ทางหลวงทองถ่ิน นน.ถ.9-0001  

บานปรางคพัฒนา2 

ถึง บานไรรวงทอง 

-ดําเนินการลาดยางทับถนน 

คสล. เดิม หนาเฉล่ีย  

4.00 ซ.ม. โดยมีพื้นท่ีไม

นอยกวา 23,109.00 ตร.ม. 

และเสริมไหลทางโดยมีพื้นท่ี

ไมนอยกวา 2,038.00 ตร.ม. 

รวมมีพื้นท่ีท้ังหมด  

25,147.00 ตร.ม. 

7,210,000 
(อุดหนุนเฉพาะกิจ) 



14 กอสรางถนน คสล. สายบานนายเลิศ – 

บานนายป 

บานปรางคพัฒนา2 

ม.8 ต.ปว 

-ขนาดผิวจราจรกวาง  

4.00 ม.  หนา 0.15 ม.  

ยาว 70.00 ม. หรือมีพื้นท่ี

รวมไมนอยกวา  

280.00 ตร.ม. 

170,700 

15 กอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู แบบ

มีฝาปด บานนางสุดารัตน – บาน อ.ชัชชัย 

บานแกม  

ม.5 ต.วรนคร 

-ขนาดปากกวาง 0.50 ม. 

ลึกเฉล่ีย 0.50 ม. หนา  

0.10 ม. ยาว 37.00 ม. 

112,500 

16 กอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู แบบ

มีฝาปด บริเวณขางวัดปรางค 

บานปรางค  

ม.3 ต.ปว 

-ขนาดปากกวาง 0.50 ม. 

ลึกเฉล่ีย 0.50 ม. หนา  

0.10 ม. ยาว 64.00 ม. 

พรอมปรับปรุงถนน คสล. 

พื้นท่ีรวมไมนอยกวา  

146.00 ตร.ม. หนา 0.15 ม.  

310,800 

17 กอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู แบบ

มีฝาปด บานนายเมธัส – บาน ดต.ประ

ศาสตร 

บานแกม  

ม.5 ต.วรนคร 

-ขนาดปากกวาง 0.50 ม. 

ลึกเฉล่ีย 0.50 ม. หนา  

0.10 ม. ยาว 78.00 ม. 

237,000 

18 กอสรางดาดลําเหมืองคอนกรีต สาย

พอปน  

บานรอง  

ม.4 ต.ปว 

-ขนาดปากกวางเฉล่ีย  

2.00 ม. ลึกเฉล่ีย 0.80 ม. 

หนา 0.07 ม. ยาว530.00ม. 

347,000 

19 กอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู แบบ

มีฝาปด สายนาหนอง – นาใหม 

บานปาลาน  

ม.5 ต.ปว 

-ขนาดปากกวาง 0.50 ม. 

ลึกเฉล่ีย 0.50 ม. หนา  

0.10 ม. ยาว 100.00 ม. 

พรอมวางทอระบายน้ํา 

คสล. เสนผาศูนยกลาง  

0.40 ม. จํานวน 48 ทอ 

350,000 

20 ปรับปรุงซอมแซมหอกระจายขาวพรอม

ขยายเขต  

บานปรางคพัฒนา1 

ม.7 ต.ปว 

-ปรับปรุงซอมแซมหอ

กระจายขาวพรอมขยายเขต 

1 แหง 

130,000 

 



ท่ี โครงการ/กิจกรรม พื้นท่ีดําเนนิการ ผลผลิต 
งบประมาณท่ี

เบิกจาย 

21 ปรับปรุงประปาหมูบาน บานไรรวงทอง  

ม.6 ต.ปว 

-กอสรางฐาน คสล. ขนาด

กวาง 4.00 ม. ยาย 4.00 ม.  

หนา 0.20 ม. พรอมเสา

โครงเคราเหล็กรองถังพักน้ํา

ไฟเบอรกลาส สูงเฉล่ีย 

11.50 ม. พรอมติดต้ังถัง

เก็บพักน้ําและระบบทอ

ประปา 

346,000 

22 กอสรางถนน คสล. ซอยบานนายประทูล  

ชางเงิน  

 

บานปรางคพัฒนา2 

ม.8 ต.ปว 

-ขนาดผิวจราจรกวาง  

5.00 ม. ยาว 60.00 ม. หนา 

0.15 ม.หรือมีพื้นท่ีรวมไม

นอยกวา 300.00 ตร.ม. 

179,000 

23 ปรับปรุงถนน คสล. สายบานนายชอบ 

ชราพก   

บานแกมราษฏรพัฒนา 

 ม.4 ต.วรนคร 
-ขนาดพื้นท่ีรวมไมนอยกวา  

580.00 ตร.ม. หนา 0.15 ม. 

348,000 

24 ปรับปรุงซุมเฉลิมพระเกียรติ บานปรางคพัฒนา2 

ม.8 ต.ปว 

-ปรับปรุงซุมเฉลิมพระ

เกียรติ โดยดําเนินการทาสี 

ติดต้ังภาพพระบรมฉายา

ลักษณฯ 

480,000 

25 ปรับปรุงตอเติมหองศูนยขอมูลขาวสาร ทต.ปว -ขนาดกวาง 2.70 ม. ยาว 

3.00 ม. โครงอลูมิเนียม ฝา

ผนังอลูมิเนียมแผนลูกฟูก

และกระจก 

29,800 

26 กอสรางหลังคาทางเดิน  ศพด. ทต.ปว -ขนาดกวาง 2.50 ม. ยาว 

27.00 ม. และกอสรางรั้ว

คอนกรีตบล็อก ขนาดสูง 

1.50 ม. ยาว 3.00 ม. 

พรอมประตูเหล็กตาขาย 

ขนาดกวาง 5.00 ม. 

320,000 

 

 



2. นโยบายการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม พื้นท่ีดําเนนิการ ผลผลิต 
งบประมาณท่ี

เบิกจาย 

1 สงเสริมและสนับสนุนพัฒนาอาชีพ ทต.ปว 1 ครั้ง 19,000 

 

3. นโยบายการพัฒนาดานการศึกษาและอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม พื้นท่ีดําเนนิการ ผลผลิต 
งบประมาณท่ี

เบิกจาย 

1 งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ

นางเจาสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ 

ทต.ปว 1 ครั้ง 5,000 

2 งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ

เจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพ

ยวรางกูร 

ทต.ปว 1 ครั้ง 5,000 

3 งานบวงสรวงพญาผานอง อ.ปว 1 ครั้ง 5,000 

4 งานบวงสรวงพญาภูคา อ.ปว 1 ครั้ง 5,000 

5 งานอนุรักษประเพณีวัฒนธรรม จังหวัด

นาน 

จ.นาน 1 ครั้ง 10,000 

6 จัดงานประเพณีสงกรานต ทต.ปว 1 ครั้ง 121,844 

7 สงเสริมกิจกรรมวันเขาพรรษา ศพด. ทต.ปว 1 ครั้ง ไมใชงบประมาณ 

8 อุดหนุนชมรม ผส.ทต.ปว โครงการ

สงเสริมประเพณีรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ 

ทต.ปว 1 ครั้ง 15,000 

9 จัดงานกวาง ทต.ปว 1 ครั้ง 3,000 

10 คาจัดการเรียนการสอน ศพด. ทต.ปว 1.คาจัดการเรียนการสอน 

รายหัวๆ ละ 197x1,700  

334,900 



11 นมโรงเรียนในเขตและ ศพด. ทต.ปว ร.ร.ในเขต ทต.ปว 

ศพด.ทต.ปว 

1.ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

197x7.37x260 วัน รวม 

377,491.40.-บาท  

2.โรงเรียนในเขตเทศบาล

ตําบลปว จํานวน 6 โรง 

1,732x7.37x260 วัน  

รวม 3,318,858.40.-บาท   

3,696,350.30 

12 อุดหนุนโรงเรียนในเขตคาอาหารกลางวัน ร.ร. ในเขต ทต.ปว จํานวน 6 โรง 

1,732x20x200วัน 

6,928,000 

13 โรงเรียนบานขอนโครงการจัดจางวิทยากร

สอนภาษาตางประเทศ 

ร.ร.บานขอน 1 ครั้ง 10,000 

14 โรงเรียนบานปาหัดโครงการจัดจาง

วิทยากรสอนภาษาตางประเทศ 

ร.ร.บานปาหัด 1 ครั้ง 10,000 

15 โรงเรียนบานรองโครงการจัดจางวิทยากร

สอนภาษาตางประเทศ 

ร.ร.บานรอง 1 ครั้ง 10,000 

16 โรงเรียนบานปรางค โครงการจัดจาง

บุคลากรสนับสนุนการสอนวายน้ํา 

ร.ร.บานปรางค 1 ครั้ง 10,000 

17 คาอาหารกลางวัน  ศพด. ทต.ปว -คาอาหารศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 197x20x245 

965,300 

18 โรงเรียนบานปาลานโครงการจัดจาง

วิทยากรสอนภาษาตางประเทศ 

รร.บานปาลาน 1 ครั้ง 10,000 

19 ประชุมผูปกครอง  ศพด.ทต.ปว 1 ครั้ง 4,840 

 

 

 

 

 

 



4. นโยบายการพัฒนาดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม พื้นท่ีดําเนนิการ ผลผลิต 
งบประมาณท่ี

เบิกจาย 

1 คาใชจายปองกันและลดอุบัติเหตุบนทอง

ถนน 

ทต.ปว 2 ครั้ง 25,000 

2 คาใชจายในการชวยเหลือบรรเทาความ

เดือดรอน 

จ.นาน 8 ครั้ง 138,018 

 

5. นโยบายการพัฒนาสังคม สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม พื้นท่ีดําเนนิการ ผลผลิต 
งบประมาณท่ี

เบิกจาย 

1 สนับสนุนจัดงานวันเด็กแหงชาติ ทต.ปว 1 ครั้ง 40,000 

2 จัดงานวันแมแหงชาติ ทต.ปว 1 ครั้ง 10,000 

3 เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ทต.ปว 1,842 คน 14,474,400 

4 เบ้ียยังชีพคนพิการ ทต.ปว 501 ตน 4,809,000 

5 เบ้ียยังชีพคนปวยเอดส ทต.ปว 16 คน 96,000 

6 รณรงคและปองกันโรคพิษสุนัขบา ทต.ปว 1 ครั้ง 10,000 

7 จัดทําแผนพัฒนาเทศบาล ทต.ปว 2 ครั้ง 7,490 

8 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ทต.ปว 2 ครั้ง 4,995 

9 จัดจางพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ทต.ปว 1 ครั้ง 500,000 

10 ชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนารายได ทต.ปว 12 ครั้ง 87,784 

11 อบรมคุณธรรมและจริยธรรม บุคลากร

เทศบาล 

ทต.ปว 1 ครั้ง 10,000 

12 อบรมเยาวชนรวมใจตานภัยยาเสพติด ทต.ปว 1 ครั้ง 10,000 

13 จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ทต.ปว 1 ครั้ง 3,853 

14 เตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ

บรมศพฯ 

ทต.ปว 1 ครั้ง 5,172 

15 สงเสริมประชาสัมพันธขาวสารเทศบาล ทต.ปว 12 ครั้ง 16,500 



 

6. นโยบายการพัฒนาดานการทองเท่ียวและกีฬา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม พื้นท่ีดําเนนิการ ผลผลิต 
งบประมาณท่ี

เบิกจาย 

1 แขงขันฟุตบอลมวลชนอําเภอปวคัพ อ.ปว 1 ครั้ง 7,500 

2 อุดหนุนชมรม ผส.ทต.ปว โครงการแขงขัน

กีฬาสัญจร 

ทต.ปว 12 ครั้ง 58,500 

 

 

  


	1.  นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

