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ประกาศ เทศบาลตําบลพวา
เรื�อง การรายงานผลการดําเนนิงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564

*******************************************
    ดว้ยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กําหนดให ้อปท.สภาทอ้งถิ�น และผูบ้รหิารทอ้งถิ�น เปิดเผยขอ้มลูและรายงานผลการดําเนนิงานใหป้ระชาชนทราบ รวมตลอดทั �ง มกีลไกใหป้ระชาชนในทอ้งถนิมสีว่นรว่มดว้ย ประกอบ
กบัระเบยีบกระทรวงมหาดไทย
    ดว้ยระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจัดทําแผนพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น (ฉบบัที� ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ้ 30(5) กําหนดใหผู้บ้รหิารทอ้งถิ�นเสนอผลการตดิตามและประเมนิผลตอ่สภาทอ้งถิ�น และ
คณะกรรมการ พัฒนาทอ้งถิ�น พรอ้มทั �งประกาศผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาใหป้ระชาชนในทอ้งถิ�นทราบ ในที�เปิดเผยภายในสบิหา้วนันับแตว่นัที�ผูบ้รหิารทอ้งถิ�นเสนอผลการตดิตามและประเมนิผลดงั
กลา่ว และตอ้งปิดประกาศโดยเปิดเผยไมน่อ้ยกวา่สามสบิวนั โดยอยา่งนอ้ยปีละสองครั �งภายในเดอืนเมษายน และภายในเดอืนตลุาคมของทกุปี
    ดงันั�นเพื�อการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ ์ของระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจัดทําแผนพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น เทศบาลตําบลพวา จงึขอประกาศผลการดําเนนิงานการจัดทํางบประมาณ
การใชจ้า่ย และผลการดําเนนิงาน รวมทั �งการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทอ้งถิ�น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพื�อใหป้ระชาชนไดม้สีว่นรว่มในการตรวจสอบและกํากบัการบรหิารจัดการเทศบาลตําบลพ
วา ดงันี�
ก. วสิยัทศัน ์ของเทศบาลตําบลพวา 
    "มสีาธารณูปโภคที�มคีณุภาพและมมีาตรฐาน ประชาชนมคีณุภาพชวีติที�ดมีคีวามปลอดภยัเป็นเมอืงเกษตรกรรมและเป็นแหลง่ผลติสนิคา้พื�นเมอืงที�มคีณุภาพ สง่เสรมิการศกึษา วฒันธรรมและการกฬีาอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้มอยา่งยั�งยนื"
ข. พนัธกจิ ของเทศบาลตําบลพวา 
    1. การเปิดศนูยก์ลางการจัดจําหน่ายพักขนถา่ยสนิคา้ทางการเกษตร และสนิคา้อตุสาหกรรม 
    2. การพัฒนาระบบโครงสรา้งพื�นฐาน 
    3. การเพิ�มขดีความสามารถและศกัยภาพของคนและชมุชนใหเ้ขม้แข็ง 
    4. การเป็นศนูยก์ลางในการจัดการสิ�งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาต ิ
    5. สง่เสรมิการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
    6. สง่เสรมิการพัฒนาสตร ีเด็ก เยาวชน ผูส้งูอายแุละผูพ้กิาร 
    7. ป้องกนัและระวงัโรคตดิตอ่
ค. ยทุธศาสตรก์ารพฒันา ของเทศบาลตําบลพวาไดกํ้าหนดยทุธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนายทุธศาสตรไ์ว ้4 ยทุธศาสตร ์ดงันี�
    ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�นฐาน
        1. แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา
        2. แผนงานเคหะและชมุชน
        3. แผนงานการเกษตร

    ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการศกึษา ศาสนา ขนบธรรมเนยีม วฒันธรรม และทอ่งเที�ยว
        1. แผนงานการศกึษา
        2. แผนงานศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ
        3. แผนงานเคหะและชมุชน
        4. แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

    ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสงัคมและเศรษฐกจิ สาธารณสขุ ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม
        1. แผนงานสงัคมสงเคราะห์
        2. แผนงานการเกษตร
        3. แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน
        4. แผนงานงบกลาง
        5. แผนงานสาธารณสขุ
        6. แผนงานเคหะและชมุชน

    ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั การบรหิารและการปกครอง
        1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
        2. แผนงานบรหิารงานทั�วไป

ง. การวางแผน
    เทศบาลตําบลพวา ไดจั้ดทําแผนยทุธศาสตรก์ารพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที�บญัญัตไิวใ้นระเบยีบกระทรวงมหาดไทย โดยผา่นการมสีว่นรว่มของประชาชน เชน่ การจัดเวที
ประชาคม การประชมุกรรมการชมุชน เพื�อรับฟังปัญหาและความตอ้งการที�แทจ้รงิของประชาชนในพื�นที� กอ่นนํามาจัดทําโครงการเพื�อพัฒนาพื�นที� ที�บรรจไุวใ้นแผนพัฒนา 3 ปี ตอ่ไป 
    เทศบาลตําบลพวา ไดป้ระกาศใชแ้ผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยไดกํ้าหนดโครงการที�จะดําเนนิการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)

ยทุธศาสตร์
2561 2562 2563 2564 2565

จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�นฐาน 27 8,620,800.00 20 6,617,800.00 134 122,079,680.00 67 55,378,560.00 43 37,060,840.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการศกึษา ศาสนา ขนบธรรมเนยีม วฒันธรรม และ
ทอ่งเที�ยว

9 10,157,560.00 7 9,665,510.00 19 13,668,000.00 13 10,550,000.00 14 10,750,000.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสงัคมและเศรษฐกจิ สาธารณสขุ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้ม

17 13,232,243.35 18 12,715,000.00 45 14,168,000.00 43 13,521,000.00 43 13,521,000.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั การบรหิารและ
การปกครอง

7 570,000.00 15 431,390.00 30 4,574,000.00 24 2,874,000.00 25 2,924,000.00

รวม 60 32,580,603.35 60 29,429,700.00 228 154,489,680.00 147 82,323,560.00 125 64,255,840.00

    จ. การจดัทาํงบประมาณ
ผูบ้รหิารเทศบาลตําบลพวา ไดป้ระกาศใชข้อ้บญัญัตงิบประมาณ โดยมโีครงการที�บรรจอุยูใ่นขอ้บญัญัตงิบประมาณ จํานวน 74 โครงการ งบประมาณ 32,324,300 บาท สามารถจําแนกตามยทุธศาสตร ์ไดด้งันี�

ยทุธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ
ตามขอ้บญัญตั ิ

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�นฐาน 24 6,849,000.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการศกึษา ศาสนา ขนบธรรมเนยีม วฒันธรรม และทอ่งเที�ยว 7 8,245,530.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสงัคมและเศรษฐกจิ สาธารณสขุ ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม 31 16,295,350.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั การบรหิารและการปกครอง 12 934,420.00

รวม 74 32,324,300.00

    รายละเอยีดโครงการในขอ้บญัญัตงิบประมาณ เทศบาลตําบลพวา มดีงันี�

 ยทุธศาสตร์ โครงการ จาํนวนงบ
ประมาณ

หนว่ย
งานทรีบั
ผดิชอบ

วตัถุ
ประสงค์ ผลผลติ
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1. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็กสาย
วดัเขากําจัด หมูท่ี� 1

303,000.00 สํานัก/กอง
ชา่ง,
สํานักชา่ง,
กองโยธา,
กองประปา

เพื�อใหป้ระชาชนไดรั้บความสะดวก ปลอดภยั ในการคมนาคม ขนาดผวิจราจรกวา้ง 4.00 ม.ระยะทาง 110.00
ม.หนา0.15 ม.รวมพื�นที�ผวิจราจรไมน่อ้ยกวา่ 440
ตร.ม.

2.
ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็กสาย
เขากลว้ย - มะขามคู ่หมู่
ที� 1

303,000.00

สํานัก/กอง
ชา่ง,
สํานักชา่ง,
กองโยธา,
กองประปา

เพื�อใหป้ระชาชนไดรั้บความสะดวก ปลอดภยั ในการคมนาคม
ขนาดผวิจราจรกวา้ง 4.00 ม.ระยะทาง 110.00
ม.หนา0.15 ม.รวมพื�นที�ผวิจราจรไมน่อ้ยกวา่ 440
ตร.ม.

3.
ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก
สายถํ�าแสงเทยีน หมูท่ี�
2 ชว่ง กม.ที� 0+390 -
0+480

310,000.00

สํานัก/กอง
ชา่ง,
สํานักชา่ง,
กองโยธา,
กองประปา

เพื�อใหป้ระชาชนไดรั้บความสะดวก ปลอดภยั ในการคมนาคม ขนาดผวิจราจร กวา้ง 5.00 ม. ระยะทาง 90.00 ม. หนา
0.15 ม.รวมพื�นที�ผวิจราจรไมน่อ้ยกวา่ 450 ตร.ม.

4.
ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็กสาย
กลุม่สว่ย - ถํ�าแสงเทยีน
หมูท่ี� 2

303,000.00

สํานัก/กอง
ชา่ง,
สํานักชา่ง,
กองโยธา,
กองประปา

เพื�อใหป้ระชาชนไดรั้บความสะดวก ปลอดภยั ในการคมนาคม
ขนาดผวิจราจรกวา้ง 4.00 ม.ระยะทาง 110.00
ม.หนา0.15 ม.รวมพื�นที�ผวิจราจรไมน่อ้ยกวา่ 440
ตร.ม.

5.
ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็กสาย
บอ่มะนาว หมูท่ี� 3 ชว่ง
กม.ที� 0+110 - 0+220

303,000.00

สํานัก/กอง
ชา่ง,
สํานักชา่ง,
กองโยธา,
กองประปา

เพื�อใหป้ระชาชนไดรั้บความสะดวก ปลอดภยั ในการคมนาคม
ขนาดผวิจราจรกวา้ง 4.00 ม.ระยะทาง 110.00
ม.หนา0.15 ม.รวมพื�นที�ผวิจราจรไมน่อ้ยกวา่ 440
ตร.ม.

6.
ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็กสาย
เนนิจําปา - เขาฆอ้ง หมู่
ที� 3

303,000.00

สํานัก/กอง
ชา่ง,
สํานักชา่ง,
กองโยธา,
กองประปา

เพื�อใหป้ระชาชนไดรั้บความสะดวก ปลอดภยั ในการคมนาคม
ขนาดผวิจราจรกวา้ง 4.00 ม.ระยะทาง 110.00
ม.หนา0.15 ม.รวมพื�นที�ผวิจราจรไมน่อ้ยกวา่ 440
ตร.ม.

7.
ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็กสาย
บอ่ยาง หมูท่ี� 4 ชว่ง
กม.ที� 3+450 - 3+560

0.00

สํานัก/กอง
ชา่ง,
สํานักชา่ง,
กองโยธา,
กองประปา

เพื�อใหป้ระชาชนไดรั้บความสะดวก ปลอดภยั ในการคมนาคม
ขนาดผวิจราจรกวา้ง 4.00 ม.ระยะทาง 110.00
ม.หนา0.15 ม.รวมพื�นที�ผวิจราจรไมน่อ้ยกวา่ 440
ตร.ม.

8.
ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็กสาย
คลองพลอย หมูท่ี� 4

303,000.00

สํานัก/กอง
ชา่ง,
สํานักชา่ง,
กองโยธา,
กองประปา

เพื�อใหป้ระชาชนไดรั้บความสะดวก ปลอดภยั ในการคมนาคม
ขนาดผวิจราจรกวา้ง 4.00 ม.ระยะทาง 110.00
ม.หนา0.15 ม.รวมพื�นที�ผวิจราจรไมน่อ้ยกวา่ 440
ตร.ม.

9.
ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็กสาย
เขาฆอ้ง หมูท่ี� 5 ชว่ง
กม.ที� 1+830 - 1+920

310,000.00

สํานัก/กอง
ชา่ง,
สํานักชา่ง,
กองโยธา,
กองประปา

เพื�อใหป้ระชาชนไดรั้บความสะดวก ปลอดภยั ในการคมนาคม ขนาดผวิจราจร กวา้ง 5.00 ม. ระยะทาง 90.00 ม. หนา
0.15 ม. รวมพื�นที�ผวิจราจรไมน่อ้ยกวา่ 450 ตร.ม.

10.
ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็กบา้น
เขาฆอ้ง ซอย 3 หมูท่ี� 5

0.00

สํานัก/กอง
ชา่ง,
สํานักชา่ง,
กองโยธา,
กองประปา

เพื�อใหป้ระชาชนไดรั้บความสะดวก ปลอดภยั ในการคมนาคม ขนาดผวิจราจร กวา้ง 5.00 ม. ระยะทาง 90.00 ม.
หนา0.15 ม.รวมพื�นที�ผวิจราจรไมน่อ้ยกวา่ 450 ตร.ม.

11.
ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก
สายเขาละโมก - เหมอืง
แร ่หมูท่ี� 6 ชว่ง กม.ที�
0+750 - 0+840

310,000.00

สํานัก/กอง
ชา่ง,
สํานักชา่ง,
กองโยธา,
กองประปา

เพื�อใหป้ระชาชนไดรั้บความสะดวก ปลอดภยั ในการคมนาคม ขนาดผวิจราจร กวา้ง 5.00 ม. ระยะทาง 90.00 ม.
หนา0.15 ม.รวมพื�นที�ผวิจราจรไมน่อ้ยกวา่ 450 ตร.ม.

12.
ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็กสาย
อา่งใจกลา้ หมูท่ี� 6

310,000.00

สํานัก/กอง
ชา่ง,
สํานักชา่ง,
กองโยธา,
กองประปา

เพื�อใหป้ระชาชนไดรั้บความสะดวก ปลอดภยั ในการคมนาคม ขนาดผวิจราจร กวา้ง 5.00 ม. ระยะทาง 90.00 ม.
หนา0.15 ม.รวมพื�นที�ผวิจราจรไมน่อ้ยกวา่ 450 ตร.ม.

13.
ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็กสาย
คอกแพะ หมูท่ี� 7 ชว่ง
กม.ที� 0+470 - 0+560

310,000.00

สํานัก/กอง
ชา่ง,
สํานักชา่ง,
กองโยธา,
กองประปา

เพื�อใหป้ระชาชนไดรั้บความสะดวก ปลอดภยั ในการคมนาคม ขนาดผวิจราจร กวา้ง 5.00 ม. ระยะทาง 90.00 ม.
หนา0.15 ม.รวมพื�นที�ผวิจราจรไมน่อ้ยกวา่ 450 ตร.ม.

14.
ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็กสาย
คลองหนิเพลงิ หมูท่ี� 7

310,000.00

สํานัก/กอง
ชา่ง,
สํานักชา่ง,
กองโยธา,
กองประปา

เพื�อใหป้ระชาชนไดรั้บความสะดวก ปลอดภยั ในการคมนาคม ขนาดผวิจราจร กวา้ง 6.00 ม. ระยะทาง 75.00 ม.
หนา0.15 ม.รวมพื�นที�ผวิจราจรไมน่อ้ยกวา่ 450 ตร.ม.

15.
ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็กสาย
บา้นวงัอแีอน่ - บา้นเขา
กลว้ย หมูท่ี� 8

310,000.00

สํานัก/กอง
ชา่ง,
สํานักชา่ง,
กองโยธา,
กองประปา

เพื�อใหป้ระชาชนไดรั้บความสะดวก ปลอดภยั ในการคมนาคม ขนาดผวิจราจร กวา้ง 6.00 ม. ระยะทาง 75.00 ม.
หนา0.15 ม.รวมพื�นที�ผวิจราจรไมน่อ้ยกวา่ 450 ตร.ม.

16.
ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็กสาย
บา้นพวา - บา้นวงัอแีอน่
หมูท่ี� 8

430,000.00

สํานัก/กอง
ชา่ง,
สํานักชา่ง,
กองโยธา,
กองประปา

เพื�อใหก้ารขนสง่ทางการเกษตรมคีวามสะดวก รวดเร็วปลอดภยั ขนาดผวิจราจร กวา้ง 6.00 ม. ระยะทาง 103.00 ม.
หนา 0.15 ม.รวมพื�นที�ผวิจราจรไมน่อ้ยกวา่ 618 ตร.ม.

17.
ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็กสาย
บอ่มะขาม - เขาไผ ่หมู่
ที� 9 ชว่ง กม.ที� 0+630 -
0+740

303,000.00

สํานัก/กอง
ชา่ง,
สํานักชา่ง,
กองโยธา,
กองประปา

เพื�อใหป้ระชาชนไดรั้บความสะดวก ปลอดภยั ในการคมนาคม
ขนาดผวิจราจรกวา้ง 4.00 ม.ระยะทาง 110.00
ม.หนา0.15 ม.รวมพื�นที�ผวิจราจรไมน่อ้ยกวา่ 440
ตร.ม.
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18. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็กสาย
บอ่มะเดื�อ - เขาไผ ่หมู่
ที� 9

303,000.00 สํานัก/กอง
ชา่ง,
สํานักชา่ง,
กองโยธา,
กองประปา

เพื�อใหป้ระชาชนไดรั้บความสะดวก ปลอดภยั ในการคมนาคม ขนาดผวิจราจรกวา้ง 4.00 ม.ระยะทาง 110.00
ม.หนา0.15 ม.รวมพื�นที�ผวิจราจรไมน่อ้ยกวา่ 440
ตร.ม.

19.
ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็กสาย
คลองครกบน - บอ่
มะเดื�อ หมูท่ี� 10 ชว่ง
กม.ที� 2+420 - 2+510

310,000.00

สํานัก/กอง
ชา่ง,
สํานักชา่ง,
กองโยธา,
กองประปา

เพื�อใหป้ระชาชนไดรั้บความสะดวก ปลอดภยั ในการคมนาคม ขนาดผวิจราจร กวา้ง 5.00 ม. ระยะทาง 90.00 ม.
หนา0.15 ม.รวมพื�นที�ผวิจราจรไมน่อ้ยกวา่ 450 ตร.ม.

20.
ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็กสาย
คลองครก - คลองครก
บน หมูท่ี� 10

303,000.00

สํานัก/กอง
ชา่ง,
สํานักชา่ง,
กองโยธา,
กองประปา

เพื�อใหก้ารขนสง่ทางการเกษตรมคีวามสะดวก รวดเร็วปลอดภยั
ขนาดผวิจราจรกวา้ง 5.00 ม.ระยะทาง 87.00
ม.หนา0.15 ม.รวมพื�นที�ผวิจราจรไมน่อ้ยกวา่ 435
ตร.ม.

21.
ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็กสาย
บา้นบอ่ชะอม ซอย 4
หมูท่ี� 11 ชว่ง กม.ที�
0+600 - 0+710

303,000.00

สํานัก/กอง
ชา่ง,
สํานักชา่ง,
กองโยธา,
กองประปา

เพื�อใหป้ระชาชนไดรั้บความสะดวก ปลอดภยั ในการคมนาคม
ขนาดผวิจราจรกวา้ง 4.00 ม.ระยะทาง 110.00
ม.หนา0.15 ม.รวมพื�นที�ผวิจราจรไมน่อ้ยกวา่ 440
ตร.ม.

22.
ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็กสาย
บา้นบอ่ชะอม ซอย 9
หมูท่ี� 11

303,000.00

สํานัก/กอง
ชา่ง,
สํานักชา่ง,
กองโยธา,
กองประปา

เพื�อใหป้ระชาชนไดรั้บความสะดวก ปลอดภยั ในการคมนาคม
ขนาดผวิจราจรกวา้ง 4.00 ม.ระยะทาง 110.00
ม.หนา0.15 ม.รวมพื�นที�ผวิจราจรไมน่อ้ยกวา่ 440
ตร.ม.

23.
ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็กสาย
เขากําแพง ซอย 1 หมูท่ี�
12

303,000.00

สํานัก/กอง
ชา่ง,
สํานักชา่ง,
กองโยธา,
กองประปา

เพื�อใหป้ระชาชนไดรั้บความสะดวก ปลอดภยั ในการคมนาคม
ขนาดผวิจราจรกวา้ง 4.00 ม.ระยะทาง 110.00
ม.หนา0.15 ม.รวมพื�นที�ผวิจราจรไมน่อ้ยกวา่ 440
ตร.ม.

24.
ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพื�นฐาน

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็กสาย
คลองแดง ซอย 4 หมูท่ี�
12

303,000.00

สํานัก/กอง
ชา่ง,
สํานักชา่ง,
กองโยธา,
กองประปา

เพื�อใหป้ระชาชนไดรั้บความสะดวก ปลอดภยั ในการคมนาคม
ขนาดผวิจราจรกวา้ง 4.00 ม.ระยะทาง 110.00
ม.หนา0.15 ม.รวมพื�นที�ผวิจราจรไมน่อ้ยกวา่ 440
ตร.ม.

25.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นการ
ศกึษา ศาสนา
ขนบธรรมเนยีม
วฒันธรรม และ
ทอ่งเที�ยว

สนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการ
บรหิารสถานศกึษา

1,468,700.00

สํานัก/กอง
การศกึษา
ศาสนา
และ
วฒันธรรม

1. เพื�อจา่ยเป็นการเรยีนการสอน (รายหวั) สําหรับศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก
ในสงักดัเทศบาลตําบลพวา 2. เพื�อจา่ยเป็นคา่สื�อการเรยีนการสอน
สําหรับศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กในสงักดัเทศบาลตําบลพวา

ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กในสงักดั กองการศกึษา เทศบาล
ตําบลพวา เชน่ คา่หนังสอื, คา่อปุกรณก์ารเรยีน, คา่
เครื�องแบบนักเรยีน, คา่กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน

26.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นการ
ศกึษา ศาสนา
ขนบธรรมเนยีม
วฒันธรรม และ
ทอ่งเที�ยว

อดุหนุนคา่อาหารกลาง
วนั

4,208,000.00

สํานัก/กอง
การศกึษา
ศาสนา
และ
วฒันธรรม

เพื�อใหนั้กเรยีนไดรั้บอาหารกลางวนั ที�มคีณุภาพเพยีงพอเหมาะสมตอ่
รา่งกาย

1. โรงเรยีน 4 แหง่ ไดแ้ก ่- รร.บา้นเนนิจําปา - รร.บา้น
วงัอแีอน่ - รร.บา้นบอ่ชะอม - รร.บา้นคลองครก 2.
ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กในสงักดั กองการศกึษาเทศบาล
ตําบลพวา จํานวน 4 แหง่ ไดแ้ก ่- ศพด.ทต.พวา -
ศพด.วดัคลองนํ�าเย็น - ศพด.บา้นบอ่มะเดื�อ - ศพด.วดั
คลองครก

27.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นการ
ศกึษา ศาสนา
ขนบธรรมเนยีม
วฒันธรรม และ
ทอ่งเที�ยว

คา่อาหารเสรมิ (นม) 2,379,930.00

สํานัก/กอง
การศกึษา
ศาสนา
และ
วฒันธรรม

เพื�อใหนั้กเรยีนไดรั้บอาหารเสรมิ (นม) ที�มคีณุคา่และปรมิาณเพยีงพอ
ตอ่รา่งกาย

1. โรงเรยีน 4 แหง่ ไดแ้ก ่- รร.บา้นเนนิจําปา - รร.บา้น
วงัอแีอน่ - รร.บา้นบอ่ชะอม - รร.บา้นคลองครก 2.
ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กในสงักดั กองการศกึษาเทศบาล
ตําบลพวา จํานวน 4 แหง่ ไดแ้ก ่- ศพด.ทต.พวา -
ศพด.วดัคลองนํ�าเย็น - ศพด.บา้นบอ่มะเดื�อ - ศพด.วดั
คลองครก

28.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นการ
ศกึษา ศาสนา
ขนบธรรมเนยีม
วฒันธรรม และ
ทอ่งเที�ยว

สรา้งภมูคิุม้กนัทาง
สงัคมใหเ้ด็กและเยาว
ชนตําบลพวา

30,000.00

สํานัก/กอง
การศกึษา
ศาสนา
และ
วฒันธรรม

เพื�อสง่เสรมิและปลกูฝังใหเ้ด็กและเยาวชนเป็นคนดมีคีณุธรรม
จรยิธรรม มคีวามซื�อสตัย ์สจุรติ การไมย่อมรับพฤตกิรรมทจุรติ
คอรรั์ปชั�นและการโกงทกุรปูแบบ ตลอดจนการมจีติสาธารณะ และ
พรอ้มที�จะเสยีสละประโยชนส์ว่นตน เพื�อรักษาประโยชนส์ว่นรวม

กจิกรรม เด็กไทย โตไปไมโ่กง

29.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นการ
ศกึษา ศาสนา
ขนบธรรมเนยีม
วฒันธรรม และ
ทอ่งเที�ยว

สานฝันแบง่ปันรอยยิ�ม
เพื�อเยาวชนตําบลพวา

83,900.00

สํานัก/กอง
การศกึษา
ศาสนา
และ
วฒันธรรม

1. เพื�อเป็นการสง่เสรมิพัฒนาการของเด็กและเยาวชนใหม้คีวามพรอ้ม
ทั �งรา่งกายจติใจสงัคมอารมณแ์ละสตปัิญญาอกีทั �งยงัเป็นการเพิ�ม
โอกาสการแสดงออกถงึความสามารถในดา้นตา่งๆตามวยัที�เหมาะสม
2. เพื�อใหห้น่วยงานภาครัฐและชมุชนมสีว่นรว่มในการจัดกจิกรรมเพื�อ
สนับสนุนพัฒนาการของเด็กและเยาวชน 3. เพื�อใหเ้ด็กและเยาวชนได ้
รับความรื�นเรงิ

1. เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตําบลพวาจํานวน
ประมาณ 500 คน 2. หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชนให ้
ความรว่มมอืในการจัดกจิกรรมรว่มกนั

30.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นการ
ศกึษา ศาสนา
ขนบธรรมเนยีม
วฒันธรรม และ
ทอ่งเที�ยว

สบืสานงานประเพณีแห่
เทยีนเขา้พรรษา

25,000.00

สํานัก/กอง
การศกึษา
ศาสนา
และ
วฒันธรรม

เพื�อเป็นการสง่เสรมิใหค้วามรูเ้รื�องประเพณีวฒันธรรมในทอ้งถิ�น (วนั
อาสาฬหบชูาและวนัเขา้พรรษา) สําหรับพนักงาน เจา้หนา้ที� เด็ก
เยาวชน และประชาชน

1. เด็กนักเรยีน 2. คณะผูบ้รหิาร 3. สมาชกิสภา
ทต.พวา 4. ขา้ราชการและลกูจา้ง 5. คร ูและบคุลากร
ทางการศกึษาโรงเรยีน 6. ผูนํ้าหมูบ่า้น/ผูแ้ทน

31.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นการ
ศกึษา ศาสนา
ขนบธรรมเนยีม
วฒันธรรม และ
ทอ่งเที�ยว

สบืสานงานประเพณี
ลอยกระทง

50,000.00

สํานัก/กอง
การศกึษา
ศาสนา
และ
วฒันธรรม

เพื�อสบืสานประเพณีลอยกระทงใหค้งอยูส่บืไป 1. กจิกรรมการประกวดหนูนอ้ยนพมาศ 2. การแขง่ขนั
กฬีาพื�นบา้น

32.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นสงัคม
และเศรษฐกจิ
สาธารณสขุ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้ม

ชาวพวาหว่งใยใสใ่จผู ้
สงูอายุ

0.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

1. เพื�อสง่เสรมิและพัฒนาผูส้งูอายใุหม้สีขุภาพจติและสขุภาพรา่งกาย
แข็งแรง 2. เพื�อเสรมิสรา้งความเขม้แข็งของสถาบนัครอบครัว

ผูส้งูอายใุนเขตพื�นที�เทศบาลตําบลพวา จํานวน 500
คน

33. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นสงัคม
และเศรษฐกจิ

สง่เสรมิและพัฒนา
คณุภาพชวีติเด็กและ
เยาวชน

0.00 สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั

1.เพื�อสรา้งพฤตกิรรมเชงิสรา้งสรรคใ์หแ้กเ่ด็กและเยาวชน 2.เพื�อเตรยีม
ความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซยีน 3.เพื�อฝึกอาชพีใหก้บัเด็กและเยาวชน

อบรมใหค้วามรูเ้ด็กนักเรยีนหรอืเยาวชนในเขตเทศ
บาลตําบลพวาปีละ 1 ครั�งๆละ 30 คน
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สาธารณสขุ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้ม

เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

34.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นสงัคม
และเศรษฐกจิ
สาธารณสขุ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้ม

สง่เสรมิการประกอบ
อาชพีกลุม่สตรแีละแม่
บา้น

0.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อสง่เสรมิพัฒนาทกัษะดา้นอาชพีใหก้บักลุม่สตรแีมบ่า้นและ
ประชาชนทั�วไป อบรมใหค้วามรูก้ลุม่สตรี

35.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นสงัคม
และเศรษฐกจิ
สาธารณสขุ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้ม

รักนํ�า รักป่า รักษาแผน่
ดนิ

25,000.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

1.เพื�อเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัเสด็จเถลงิถวลัย
ราชสมบตั ิ2. เพื�อเฉลมิพระเกยีรตพิระนางเจา้ฯพระบรมราชนินีาถ

สว่นราชการ ผูนํ้าชมุชน จติอาสา และประชาชนทั�วไป
รว่มกนัปลกูป่าในพื�นที�ตําบลพวา

36.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นสงัคม
และเศรษฐกจิ
สาธารณสขุ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้ม

สง่เสรมิ ปรับปรงุ บํารงุ
รักษา อนุรักษ์ฟื�นฟู
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ�งแวดลอ้ม

0.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�ออนุรักษ์ฟื�นฟทูรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม สว่นราชการ ผูนํ้าชมุชน จติอาสา และประชาชนทั�วไป
รว่มกนัปลกูตน้ไม ้ฟื�นฟปู่า ในพื�นที�ตําบลพวา

37.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นสงัคม
และเศรษฐกจิ
สาธารณสขุ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้ม

สบืสานปลงคนืถิ�น 0.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�ออนุรักษ์ฟื�นฟทูรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม สว่นราชการ ผูนํ้าชมุชน จติอาสา และประชาชนทั�วไป
รว่มกนัปลกูตน้ไม ้ฟื�นฟปู่า ในพื�นที�ตําบลพวา

38.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นสงัคม
และเศรษฐกจิ
สาธารณสขุ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้ม

สง่เสรมิสนับสนุนการ
ดําเนนิงานตามหลกั
เศรษฐกจิพอเพยีง

30,000.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�ออบรมใหค้วามรูใ้นเรื�องการประกอบอาชพีตามหลกัเศรษฐกจิพอ
เพยีง

อบรมใหค้วามรูเ้ด็กนักเรยีน เยาวชน หรอืประชาชน
ทั�วไป

39.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นสงัคม
และเศรษฐกจิ
สาธารณสขุ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้ม

ป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาการตั �งครรภไ์ม่
พรอ้มในวยัรุน่

11,250.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อใหเ้ด็กและเยาวชนเกดิความรู ้ความเขา้ใจ และคา่นยิมที�ถกูตอ้ง
เกี�ยวกบัความรักและเพศสมัพันธ์

อบรมใหค้วามรูนั้กเรยีน หรอืประชาชนในเขตพื�นที�
ตําบลพวา

40.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นสงัคม
และเศรษฐกจิ
สาธารณสขุ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้ม

เบี�ยยงัชพีผูส้งูอายุ 12,205,200.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อสนับสนุนการสรา้งหลกัประกนัรายไดใ้หแ้กผู่ส้งูอายุ ผูส้งูอาย ุในเขตเทศบาลตําบลพวา

41.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นสงัคม
และเศรษฐกจิ
สาธารณสขุ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้ม

เบี�ยยงัชพีคนพกิาร 3,026,400.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อสนับสนุนสวสัดกิารทางสงัคมใหแ้กผู่พ้กิารหรอืทพุลลภาพ ผูพ้กิารหรอืทพุลลภาพ ในเขตเทศบาลตําบลพวา

42.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นสงัคม
และเศรษฐกจิ
สาธารณสขุ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้ม

เบี�ยยงัชพีผูป่้วยเอดส์ 138,000.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อสนับสนุนการสรา้งหลกัประกนัรายไดใ้หแ้กผู่ป่้วยเอดส์ ผูป่้วยเอดส ์ในเขตเทศบาลตําบลพวา

43.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นสงัคม
และเศรษฐกจิ
สาธารณสขุ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้ม

สมทบกองทนุหลกั
ประกนัสขุภาพเทศบาล
ตําบลพวา

250,000.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อสนับสนุนโครงการหรอืกจิกรรม ตา่งๆ ในการบรกิารดา้นสาธารณสขุ
ของกองทนุหลกัประกนัสขุภาพเทศบาลตําบลพวา ตามประกาศ
สปสช.กําหนด

การสมทบงบประมาณใหก้บักองทนุหลกัประกนั
สขุภาพเทศบาลตําบลพวา ปีละ 1 ครั�ง

44.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นสงัคม
และเศรษฐกจิ
สาธารณสขุ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้ม

ป้องกนัและควบคมุโรค
พษิสนัุขบา้

6,000.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อป้องกนัและระงับโรคพษิสนัุขบา้ในเขตพื�นที�เทศบาลตําบลพวา
และป้องกนัการแพรเ่ชื�อโรคพษิสนัุขบา้ไปสูป่ระชาชนในพื�นที�ตําบลพ
วา

ฉีดวคัซนีสนัุขและแมวใหค้รอบคลมุทั �ง 12 หมูบ่า้น

45.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นสงัคม
และเศรษฐกจิ
สาธารณสขุ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้ม

รณรงคป้์องกนัและ
แกไ้ขปัญหาโรคเอดส์

11,250.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อรณรงคป้์องกนัโรคเอดสซ์ึ�งจะนําไปสูก่ารลดอตัราการตดิเชื�อแก่
ประชาชนเด็กและเยาวชน หรอืนักเรยีน ในเขตพื�นที�ตําบลพวา

อบรมใหค้วามรูนั้กเรยีน หรอืประชาชนในเขตพื�นที�
ตําบลพวา

46.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นสงัคม
และเศรษฐกจิ
สาธารณสขุ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้ม

เพิ�มศกัยภาพในการ
ป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิของ
ศนูยอํ์านวยการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหายาเสพ
ตดิจังหวดัจันทบรุี

100,000.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อเพิ�มศกัยภาพในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิของศนูย์
อํานวยการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิจังหวดัจันทบรุี

อดุหนุนศนูยอํ์านวยการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายา
เสพตดิจังหวดัจันทบรุี

47. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นสงัคม
และเศรษฐกจิ
สาธารณสขุ

สง่เสรมิคณุภาพชวีติ
เพื�อชะลออลัไซเมอรใ์น
ผูส้งูอายุ

11,250.00 สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,

1. เพื�อสง่เสรมิใหผู้ส้งูอายรุูจั้กการดแูลสขุภาพของตนเอง 2. เพื�อสง่
เสรมิใหผู้ส้งูอายมุสีขุภาพรา่งกายและสขุภาพจติที�ด ี3. เพื�อสรา้งความ
สมัพันธท์ี�ดใีนครอบครัว

ผูส้งูอายใุนเขตเทศบาลตําบลพวา
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ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้ม

สํานักงาน
ปลดั อบต.

48.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นสงัคม
และเศรษฐกจิ
สาธารณสขุ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้ม

สง่เสรมิสขุภาพและ
ป้องกนัรักษาโรคภยั
เบื�องตน้

0.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อใหป้ระชาชนทั�วไป มคีวามรู ้ความเขา้ใจ ในการดแูลตนเอง และมี
พฤตกิรรมที�ปลอดภยัจากโรคตา่งๆ

ประชาชนในเขตพื�นที�เทศบาลตําบลพวา จํานวน 80
คน

49.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นสงัคม
และเศรษฐกจิ
สาธารณสขุ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้ม

สง่เสรมิการมสีว่นรว่ม
ของชมุชนในการคดั
แยกขยะที�ตน้ทาง

25,000.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อเพิ�มประสทิธภิาพในการบรหิารจัดการขยะมลูฝอยในพื�นที� ลดงบ
ประมาณเพื�อการจัดการขยะมลูฝอยและการแกไ้ขปัญหาสิ�งแวดลอ้ม
ซึ�งเป็นผลมาจากขยะมพีษิ และสิ�งปฏกิลูตา่งๆ

1. อบรมใหค้วามรูใ้หก้บั นักเรยีน เยาวชน หรอื
ประชาชนทั�วไป 2. จัดกจิกรรม รว่มกนัเกบ็ขยะ ไดแ้ก่
สว่นราชการ ผูนํ้าชมุชน นักเรยีน จติอาสา หรอื
ประชาชนทั�วไป

50.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นสงัคม
และเศรษฐกจิ
สาธารณสขุ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้ม

จา้งเหมาบรกิารบคุคล
ภายนอกปฏบิตังิานจัด
เกบ็ขยะมลูฝอยในเขต
เทศบาลตําบลพวา

216,000.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อจา้งเหมาบคุคลภายนอกเขา้มามสีว่นรว่มในการดําเนนิการบรหิาร
จัดการของรัฐ ดา้นการจัดเกบ็ขนขยะมลูฝอย คดัแยกขยะมลูฝอย ใน
เขตพื�นที�เทศบาลตําบลพวา

การจา้งเหมาบคุคลเพื�อทําหนา้ที�คนงานประจําทา้ย
รถขยะของเทศบาลฯ จํานวน 3 คน

51.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นสงัคม
และเศรษฐกจิ
สาธารณสขุ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้ม

โครงการสนับสนุนการ
ขบัเคลื�อนโครงพระราช
ดารดิา้นสาธารณสขุ หมู่
ที� 1 บา้นเขากลว้ย

20,000.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อสนับสนุนงบประมาณใหจั้ดทําโครงการตามแนวพระราชดําร ิดา้น
สาธารณสขุ ที�มคีวามเหมาะสมกบัปัญหาและบรบิทของพื�นที� อยา่ง
นอ้ย 3 โครงการ

สนับสนุนงบประมาณใหห้มูบ่า้น 20,000 บาท

52.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นสงัคม
และเศรษฐกจิ
สาธารณสขุ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้ม

โครงการสนับสนุนการ
ขบัเคลื�อนโครงพระราช
ดารดิา้นสาธารณสขุ หมู่
ที� 2 บา้นพวา

20,000.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อสนับสนุนงบประมาณใหจั้ดทําโครงการตามแนวพระราชดําร ิดา้น
สาธารณสขุ ที�มคีวามเหมาะสมกบัปัญหาและบรบิทของพื�นที� อยา่ง
นอ้ย 3 โครงการ

สนับสนุนงบประมาณใหห้มูบ่า้น 20,000 บาท

53.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นสงัคม
และเศรษฐกจิ
สาธารณสขุ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้ม

โครงการสนับสนุนการ
ขบัเคลื�อนโครงพระราช
ดารดิา้นสาธารณสขุ หมู่
ที� 3 บา้นเนนิจําปา

20,000.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อสนับสนุนงบประมาณใหจั้ดทําโครงการตามแนวพระราชดําร ิดา้น
สาธารณสขุ ที�มคีวามเหมาะสมกบัปัญหาและบรบิทของพื�นที� อยา่ง
นอ้ย 3 โครงการ

สนับสนุนงบประมาณใหห้มูบ่า้น 20,000 บาท

54.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นสงัคม
และเศรษฐกจิ
สาธารณสขุ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้ม

โครงการสนับสนุนการ
ขบัเคลื�อนโครงพระราช
ดารดิา้นสาธารณสขุ หมู่
ที� 4 บา้นบอ่ไฟไหม ้

20,000.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อสนับสนุนงบประมาณใหจั้ดทําโครงการตามแนวพระราชดําร ิดา้น
สาธารณสขุ ที�มคีวามเหมาะสมกบัปัญหาและบรบิทของพื�นที� อยา่ง
นอ้ย 3 โครงการ

สนับสนุนงบประมาณใหห้มูบ่า้น 20,000 บาท

55.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นสงัคม
และเศรษฐกจิ
สาธารณสขุ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้ม

โครงการสนับสนุนการ
ขบัเคลื�อนโครงพระราช
ดารดิา้นสาธารณสขุ หมู่
ที� 5 บา้นเขาฆอ้ง

20,000.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อสนับสนุนงบประมาณใหจั้ดทําโครงการตามแนวพระราชดําร ิดา้น
สาธารณสขุ ที�มคีวามเหมาะสมกบัปัญหาและบรบิทของพื�นที� อยา่ง
นอ้ย 3 โครงการ

สนับสนุนงบประมาณใหห้มูบ่า้น 20,000 บาท

56.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นสงัคม
และเศรษฐกจิ
สาธารณสขุ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้ม

โครงการสนับสนุนการ
ขบัเคลื�อนโครงพระราช
ดารดิา้นสาธารณสขุ หมู่
ที� 6 บา้นบอ่โบกปนู

20,000.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อสนับสนุนงบประมาณใหจั้ดทําโครงการตามแนวพระราชดําร ิดา้น
สาธารณสขุ ที�มคีวามเหมาะสมกบัปัญหาและบรบิทของพื�นที� อยา่ง
นอ้ย 3 โครงการ

สนับสนุนงบประมาณใหห้มูบ่า้น 20,000 บาท

57.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นสงัคม
และเศรษฐกจิ
สาธารณสขุ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้ม

โครงการสนับสนุนการ
ขบัเคลื�อนโครงพระราช
ดารดิา้นสาธารณสขุ หมู่
ที� 7 บา้นคลองหนิเพลงิ

20,000.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อสนับสนุนงบประมาณใหจั้ดทําโครงการตามแนวพระราชดําร ิดา้น
สาธารณสขุ ที�มคีวามเหมาะสมกบัปัญหาและบรบิทของพื�นที� อยา่ง
นอ้ย 3 โครงการ

สนับสนุนงบประมาณใหห้มูบ่า้น 20,000 บาท

58.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นสงัคม
และเศรษฐกจิ
สาธารณสขุ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้ม

โครงการสนับสนุนการ
ขบัเคลื�อนโครงพระราช
ดารดิา้นสาธารณสขุ หมู่
ที� 8 บา้นวงัอแีอน่

20,000.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อสนับสนุนงบประมาณใหจั้ดทําโครงการตามแนวพระราชดําร ิดา้น
สาธารณสขุ ที�มคีวามเหมาะสมกบัปัญหาและบรบิทของพื�นที� อยา่ง
นอ้ย 3 โครงการ

สนับสนุนงบประมาณใหห้มูบ่า้น 20,000 บาท

59.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นสงัคม
และเศรษฐกจิ
สาธารณสขุ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้ม

โครงการสนับสนุนการ
ขบัเคลื�อนโครงพระราช
ดารดิา้นสาธารณสขุ หมู่
ที� 9 บา้นบอ่มะเดื�อ

20,000.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อสนับสนุนงบประมาณใหจั้ดทําโครงการตามแนวพระราชดําร ิดา้น
สาธารณสขุ ที�มคีวามเหมาะสมกบัปัญหาและบรบิทของพื�นที� อยา่ง
นอ้ย 3 โครงการ

สนับสนุนงบประมาณใหห้มูบ่า้น 20,000 บาท

60.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นสงัคม
และเศรษฐกจิ
สาธารณสขุ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้ม

โครงการสนับสนุนการ
ขบัเคลื�อนโครงพระราช
ดารดิา้นสาธารณสขุ หมู่
ที� 10 บา้นคลองครก

20,000.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อสนับสนุนงบประมาณใหจั้ดทําโครงการตามแนวพระราชดําร ิดา้น
สาธารณสขุ ที�มคีวามเหมาะสมกบัปัญหาและบรบิทของพื�นที� อยา่ง
นอ้ย 3 โครงการ

สนับสนุนงบประมาณใหห้มูบ่า้น 20,000 บาท

61.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นสงัคม
และเศรษฐกจิ
สาธารณสขุ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้ม

โครงการสนับสนุนการ
ขบัเคลื�อนโครงพระราช
ดารดิา้นสาธารณสขุ หมู่
ที� 11 บา้นบอ่ชะอม

20,000.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อสนับสนุนงบประมาณใหจั้ดทําโครงการตามแนวพระราชดําร ิดา้น
สาธารณสขุ ที�มคีวามเหมาะสมกบัปัญหาและบรบิทของพื�นที� อยา่ง
นอ้ย 3 โครงการ

สนับสนุนงบประมาณใหห้มูบ่า้น 20,000 บาท
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62. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นสงัคม
และเศรษฐกจิ
สาธารณสขุ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้ม

โครงการสนับสนุนการ
ขบัเคลื�อนโครงพระราช
ดารดิา้นสาธารณสขุ หมู่
ที� 12 บา้นคลองแดง

20,000.00 สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อสนับสนุนงบประมาณใหจั้ดทําโครงการตามแนวพระราชดําร ิดา้น
สาธารณสขุ ที�มคีวามเหมาะสมกบัปัญหาและบรบิทของพื�นที� อยา่ง
นอ้ย 3 โครงการ

สนับสนุนงบประมาณใหห้มูบ่า้น 20,000 บาท

63.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นการ
ป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั การ
บรหิารและการ
ปกครอง

เตรยีมความพรอ้มเพื�อ
จัดการปัญหาไฟป่าและ
หมอกควนั

16,140.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�ออมรมใหค้วามรูเ้กี�ยวกบัการแกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอกควนั อบรมใหค้วามรู ้- บคุลากรใน ทต.พวา - ผูท้ี�มสีว่น
เกี�ยวขอ้ง - ประชาชนทั�วไป - จติอาสา

64.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นการ
ป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั การ
บรหิารและการ
ปกครอง

อบรมใหค้วามรูเ้กี�ยวกบั
การป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั

0.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

1. เพื�ออบรม ใหค้วามรูแ้ก ่ขา้ราชการ พนักงาน หรอืผูท้ี�เกี�ยวขอ้งใหม้ี
ศกัยภาพในการปฏบิตังิาน 2. เพื�ออบรมใหค้วามรูเ้กี�ยวกบัการเกดิอคัคี
ภยั

อบรมใหค้วามรู ้- บคุลากรใน ทต.พวา - ผูท้ี�มสีว่น
เกี�ยวขอ้ง

65.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นการ
ป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั การ
บรหิารและการ
ปกครอง

โครงการป้องกนัและลด
อบุตัเิหตทุางถนนใน
ชว่งเทศกาลปีใหม่

8,000.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อใหบ้รกิารประชาชน แนะนําใหค้วามรู ้ในการป้องกนัและลด
อบุตัเิหตทุางถนน

ประชาชนรูจั้กวธิกีารป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนน
ได ้

66.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นการ
ป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั การ
บรหิารและการ
ปกครอง

โครงการป้องกนัและลด
อบุตัเิหตทุางถนนใน
ชว่งสงกรานต์

8,000.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อใหบ้รกิารประชาชน แนะนําใหค้วามรู ้ในการป้องกนัและลด
อบุตัเิหตทุางถนน

ประชาชนรูจั้กวธิกีารป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนน
ได ้

67.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นการ
ป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั การ
บรหิารและการ
ปกครอง

พัฒนาศกัยภาพ คณะผู ้
บรหิาร สภาเทศบาล
ขา้ราชการ ลกูจา้ง
ประจําและพนักงานจา้ง
เทศบาลตําบลพวา

0.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�ออบรมสมันา ศกึษาดงูาน และเพิ�มศกัยภาพในการปฏบิตังิานของ
คณะผูบ้รหิาร สภาเทศบาลขา้ราชการ ลกูจา้งประจําและพนักงานจา้ง
เทศบาลตําบลพวา

คณะผูบ้รหิาร สภาเทศบาล ขา้ราชการ ลกูจา้งประจํา
และพนักงานจา้ง เทศบาลตําบลพวา

68.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นการ
ป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั การ
บรหิารและการ
ปกครอง

จัดงานวนัคลา้ยวนั
สวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธเิบศร
มหาภมูพิลอดลุยเดช
มหาราช บรมนาถบพติร

40,000.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อจัดงานเทดิพระเกยีรตพิระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหา
ภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร 1. จัดงานพระราชพธิ ี2. จัดกจิกรรมนทิรรศการ

69.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นการ
ป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั การ
บรหิารและการ
ปกครอง

อบรมใหค้วามรูด้า้น
ระเบยีบ กฎหมายทอ้ง
ถิ�น

16,140.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อใหผู้บ้รหิาร และสมาชกิสภาเทศบาลตําบลพวามคีวามรูค้วามเขา้ใจ
ในแนวทางการปฏบิตัสํิาหรับเจา้หนา้ที�ของรัฐเรื�องการทรัพยส์นิหรอื
ประโยชนอ์ื�นใดของเจา้หนา้ที�ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
วา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ

ผูบ้รหิาร และสมาชกิสภาทอ้งถิ�น

70.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นการ
ป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั การ
บรหิารและการ
ปกครอง

จา้งนักเรยีน นักศกึษา
ทํางานในชว่งปิดภาค
เรยีน

0.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

1. เพื�อสง่เสรมินักเรยีน นักศกึษาใหม้งีานทํามรีายไดล้ดภาระคา่ใชจ้า่ย
ของผูป้กครอง 2. เพื�อสง่เสรมิพัฒนาคณุภาพและศกัยภาพในการ
ปฏบิตังิานของนักเรยีน นักศกึษาซึ�งจะเขา้ทํางานในโอกาสขา้งหนา้

นักเรยีน นักศกึษา จํานวน 20 คน ขึ�นไป

71.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นการ
ป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั การ
บรหิารและการ
ปกครอง

ประชมุเชงิปฏบิตักิารสง่
เสรมิสนับสนุนการจัด
ทําแผนพัฒนาทอ้งถิ�น
และการตดิตามประเมนิ
ผล

30,000.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อนําปัญหา ความตอ้งการของประชาชนมาจัดทําและทบทวนแผน
พัฒนาทอ้งถิ�น และการเพิ�มเตมิ เปลี�ยนแปลง แผนพัฒนาทอ้งถิ�น ประชาชนในแตล่ะหมูบ่า้น

72.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นการ
ป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั การ
บรหิารและการ
ปกครอง

เลอืกตั �ง ผูบ้รหิาร
สมาชกิสภาเทศบาล

400,000.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

เพื�อใชใ้นการดําเนนิการเลอืกตั �งทั�วไปและเลอืกตั �งซอ่ม - ผูบ้รหิารเทศบาลตําบลพวา - สมาชกิสภาเทศบาล

73.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นการ
ป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั การ
บรหิารและการ
ปกครอง

สง่เสรมิคณุธรรม
จรยิธรรม คณะผูบ้รหิาร
สมาชกิสภาเทศบาล
และพนักงานเทศบาล
ตําบลพวา

16,140.00

สํานักปลดั
อบจ.,
สํานักปลดั
เทศบาล,
สํานักงาน
ปลดั อบต.

1. เพื�อเสรมิสรา้งภมูคิุม้กนัดา้นจติใจ คณะผูบ้รหิารทอ้งถิ�น สมาชกิสภา
เทศบาล ขา้ราชการ และ พนักงานจา้ง ในการปฏบิตัหินา้ที�อยา่งสจุรติ
เที�ยงธรรม 2. เพื�อใหผู้บ้รหิารทอ้งถิ�น สมาชกิสภาเทศบาล ขา้ราชการ
และพนักงานจา้งตระหนักในการปฏบิตัหินา้ที�บรกิารประชาชนเป็นไป
ดว้ยความเสยีสละ เอื�อเฟื�อเผื�อแผ ่เสมอภาค

คณะผูบ้รหิารทอ้งถิ�น สมาชกิสภาเทศบาล ขา้ราชการ
และพนักงานจา้ง ฯลฯ จํานวน 90 คน

74.

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นการ
ป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั การ
บรหิารและการ
ปกครอง

ปรับปรงุแผนที�ภาษีและ
ทะเบยีนทรัพยส์นิ

400,000.00 สํานัก/กอง
คลงั

เพื�อใหเ้ทศบาลตําบลพวาปรับปรงุแผนที�แมบ่ท แผนที�กายภาพ ที�สา
มารถนํามาพัฒนางานแผนที�ภาษีและทะเบยีนทรัพยส์นิ จัดทําแผนที�ภาษีและทะเบยีนทรัพยส์นิ

ฉ. การใชจ้า่ยงบประมาณ
     เทศบาลตําบลพวา มกีารใชจ้า่ยงบประมาณในการดําเนนิโครงการตามขอ้บญัญัตงิบประมาณ โดยไดม้กีารกอ่หนี�ผกูพัน/ ลงนามในสญัญา รวม 38 โครงการ จํานวนเงนิ 31,362,130 บาท มกีารเบกิจา่ยงบประมาณ
จํานวน 16 โครงการ จํานวนเงนิ 22,295,568 ลา้นบาท สามารถจําแนกตามยทุธศาสตร ์ไดด้งันี�

ยทุธศาสตร์ โครงการ การกอ่หนี�ผกูพนั/
ลงนามในสญัญา โครงการ การเบกิจา่ยงบประมาณ

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�นฐาน 22 6,849,000.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการศกึษา ศาสนา ขนบธรรมเนยีม วฒันธรรม และทอ่งเที�ยว 5 7,549,064.20 5 7,549,064.20

�
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ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสงัคมและเศรษฐกจิ สาธารณสขุ ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม 7 14,337,860.00 7 14,322,260.00

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั การบรหิารและการปกครอง 4 424,243.80 4 424,243.80

รวม 38 29,160,168.00 16 22,295,568.00

    รายละเอยีดโครงการในขอ้บญัญัตงิบประมาณเทศบาลตําบลพวา ที�มกีารกอ่หนี�ผกูพัน/ลงนามในสญัญา มดีงันี�

 ยทุธศาสตร์ ชื�อโครงการตามแผน งบตามขอ้บญัญตั/ิ
เทศบญัญตั ิ ลงนามสญัญา เบกิจา่ย คงเหลอื

1. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�นฐาน
กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็กสายวดัเขา
กําจัด หมูท่ี� 1

303,000.00 303,000.00 0.00 0.00

2. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�นฐาน
กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็กสายเขา
กลว้ย - มะขามคู ่หมูท่ี� 1

303,000.00 303,000.00 0.00 0.00

3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�นฐาน

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก สายถํ�า
แสงเทยีน หมูท่ี� 2 ชว่ง กม.ที�
0+390 - 0+480

310,000.00 310,000.00 0.00 0.00

4. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�นฐาน
กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็กสายกลุม่
สว่ย - ถํ�าแสงเทยีน หมูท่ี� 2

303,000.00 303,000.00 0.00 0.00

5. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�นฐาน

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็กสายบอ่
มะนาว หมูท่ี� 3 ชว่ง กม.ที�
0+110 - 0+220

303,000.00 303,000.00 0.00 0.00

6. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�นฐาน
กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็กสายเนนิ
จําปา - เขาฆอ้ง หมูท่ี� 3

303,000.00 303,000.00 0.00 0.00

7. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�นฐาน
กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็กสายคลอง
พลอย หมูท่ี� 4

303,000.00 303,000.00 0.00 0.00

8. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�นฐาน

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็กสายเขา
ฆอ้ง หมูท่ี� 5 ชว่ง กม.ที� 1+830
- 1+920

310,000.00 310,000.00 0.00 0.00

9. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�นฐาน

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก สายเขา
ละโมก - เหมอืงแร ่หมูท่ี� 6
ชว่ง กม.ที� 0+750 - 0+840

310,000.00 310,000.00 0.00 0.00

10. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�นฐาน
กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็กสายอา่งใจ
กลา้ หมูท่ี� 6

310,000.00 310,000.00 0.00 0.00

11. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�นฐาน

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็กสายคอก
แพะ หมูท่ี� 7 ชว่ง กม.ที� 0+470
- 0+560

310,000.00 310,000.00 0.00 0.00

12. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�นฐาน
กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็กสายคลอง
หนิเพลงิ หมูท่ี� 7

310,000.00 310,000.00 0.00 0.00

13. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�นฐาน

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็กสายบา้น
วงัอแีอน่ - บา้นเขากลว้ย หมูท่ี�
8

310,000.00 310,000.00 0.00 0.00

14. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�นฐาน
กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็กสายบา้นพ
วา - บา้นวงัอแีอน่ หมูท่ี� 8

430,000.00 430,000.00 0.00 0.00

15. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�นฐาน

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็กสายบอ่
มะขาม - เขาไผ ่หมูท่ี� 9 ชว่ง
กม.ที� 0+630 - 0+740

303,000.00 303,000.00 0.00 0.00

16. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�นฐาน
กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็กสายบอ่
มะเดื�อ - เขาไผ ่หมูท่ี� 9

303,000.00 303,000.00 0.00 0.00

17. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�นฐาน

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็กสายคลอง
ครกบน - บอ่มะเดื�อ หมูท่ี� 10
ชว่ง กม.ที� 2+420 - 2+510

310,000.00 310,000.00 0.00 0.00

18. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�นฐาน
กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็กสายคลอง
ครก - คลองครกบน หมูท่ี� 10

303,000.00 303,000.00 0.00 0.00

19. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�นฐาน

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็กสายบา้น
บอ่ชะอม ซอย 4 หมูท่ี� 11 ชว่ง
กม.ที� 0+600 - 0+710

303,000.00 303,000.00 0.00 0.00

20. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�นฐาน
กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็กสายบา้น
บอ่ชะอม ซอย 9 หมูท่ี� 11

303,000.00 303,000.00 0.00 0.00

21. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�นฐาน
กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็กสายเขา
กําแพง ซอย 1 หมูท่ี� 12

303,000.00 303,000.00 0.00 0.00

22. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�นฐาน
กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็กสายคลอง
แดง ซอย 4 หมูท่ี� 12

303,000.00 303,000.00 0.00 0.00
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23. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการศกึษา ศาสนา
ขนบธรรมเนยีม วฒันธรรม และทอ่งเที�ยว

สนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิาร
สถานศกึษา

1,468,700.00 1,165,940.00 1,165,940.00 302,760.00

24. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการศกึษา ศาสนา
ขนบธรรมเนยีม วฒันธรรม และทอ่งเที�ยว เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 4,208,000.00 3,981,340.00 3,981,340.00 226,660.00

25. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการศกึษา ศาสนา
ขนบธรรมเนยีม วฒันธรรม และทอ่งเที�ยว คา่อาหารเสรมิ (นม) (ยกเลกิ) 2,379,930.00 2,332,784.20 2,332,784.20 47,145.80

26. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการศกึษา ศาสนา
ขนบธรรมเนยีม วฒันธรรม และทอ่งเที�ยว

สานฝันแบง่ปันรอยยิ�มเพื�อ
เยาวชนตําบลพวา

83,900.00 19,000.00 19,000.00 64,900.00

27. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการศกึษา ศาสนา
ขนบธรรมเนยีม วฒันธรรม และทอ่งเที�ยว

สบืสานงานประเพณีลอย
กระทง

50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00

28.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสงัคมและ
เศรษฐกจิ สาธารณสขุ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้ม

รักนํ�า รักป่า รักษาแผน่ดนิ 25,000.00 10,210.00 10,210.00 14,790.00

29.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสงัคมและ
เศรษฐกจิ สาธารณสขุ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้ม

เบี�ยยงัชพีผูส้งูอายุ 12,205,200.00 10,919,200.00 10,919,200.00 1,286,000.00

30.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสงัคมและ
เศรษฐกจิ สาธารณสขุ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้ม

เบี�ยยงัชพีความพกิาร 3,026,400.00 2,837,000.00 2,837,000.00 189,400.00

31.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสงัคมและ
เศรษฐกจิ สาธารณสขุ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้ม

เบี�ยยงัชพีผูป่้วยเอดส์ 138,000.00 132,000.00 132,000.00 6,000.00

32.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสงัคมและ
เศรษฐกจิ สาธารณสขุ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้ม

รายจา่ยเงนิสมทบกองทนุ
หลกัประกนัสขุภาพเทศบาล
ตําบลพวา

250,000.00 250,000.00 250,000.00 0.00

33.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสงัคมและ
เศรษฐกจิ สาธารณสขุ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้ม

ป้องกนัและควบคมุโรคพษิ
สนัุขบา้

6,000.00 4,650.00 4,650.00 1,350.00

34.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสงัคมและ
เศรษฐกจิ สาธารณสขุ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้ม

จา้งเหมาบรกิารบคุคล
ภายนอกปฏบิตังิานจัดเกบ็
ขยะมลูฝอยในเขตเทศบาล
ตําบลพวา

216,000.00 184,800.00 169,200.00 31,200.00

35.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั การบรหิารและการ
ปกครอง

โครงการป้องกนัและลด
อบุตัเิหตทุางถนนในชว่ง
เทศกาลปีใหม่

8,000.00 7,429.00 7,429.00 571.00

36.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั การบรหิารและการ
ปกครอง

โครงการป้องกนัและลด
อบุตัเิหตทุางถนนในชว่ง
สงกรานต์

8,000.00 5,314.00 5,314.00 2,686.00

37.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั การบรหิารและการ
ปกครอง

จัดงานวนัคลา้ยวนัสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา
ธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดช
มหาราช บรมนาถบพติร

40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00

38.
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั การบรหิารและการ
ปกครอง

เลอืกตั �ง ผูบ้รหิาร สมาชกิสภา
เทศบาล

400,000.00 371,500.80 371,500.80 28,499.20

รายงานสรปุผลการดาํเนนิงาน ปี 2564
เทศบาลตาํบลพวา แกง่หางแมว จ.จนัทบรุ ี

ยทุธศาสตร์

แผนการดาํเนนิการ
 ท ั�งหมด อนมุตังิบประมาณ ลงนามสญัญา เบกิจา่ย

จาํนวน
 โครงการ งบประมาณ

จาํนวน
 โครงการ งบประมาณ

จาํนวน
 โครงการ งบประมาณ

จาํนวน
 โครงการ งบประมาณ

1.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�นฐาน 67 55,378,560.00 24 6,849,000.00 22 6,849,000.00

2.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการศกึษา ศาสนา ขนบธรรมเนยีม วฒันธรรม และทอ่งเที�ยว 13 10,550,000.00 7 8,245,530.00 5 7,549,064.20 5 7,549,064.20

3.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสงัคมและเศรษฐกจิ สาธารณสขุ ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม 43 13,521,000.00 31 16,295,350.00 7 14,337,860.00 7 14,322,260.00

4.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั การบรหิารและการปกครอง 24 2,874,000.00 12 934,420.00 4 424,243.80 4 424,243.80

รวม 147 82,323,560.00 74 32,324,300.00 38 29,160,168.00 16 22,295,568.00

ช. ผลการดาํเนนิงาน
     เทศบาลตําบลพวา ไดดํ้าเนนิการโครงการตามเทศบญัญัตงิบประมาณ ปี 2564 ในเขตพื�นที� โดยไดรั้บความรว่มมอื การสง่เสรมิและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื�นที�ตลอดจนโครงการ
ตา่งๆ ประสบผลสําเร็จดว้ยด ีกอ่ใหเ้กดิประโยชนแ์กป่ระชาชนทั �งในพื�นที�และพื�นที�ใกลเ้คยีง โดยมผีลการดําเนนิงานที�สําคญัดงันี�
อปท. ใสข่อ้มลูผลการดาํเนนิการ เชน่ แผนภมู ิตาราง กราฟเปรยีบเทยีบ รปูถา่ย ผลการสาํรวจความคดิเห็นของประชาชน หรอื ขอ้มลูผลการดาํเนนิงานดา้นอื�น ๆ

ซ. คณะกรรมการ
   1. คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิ�น 

ชื�อ ตาํแหนง่ เบอรโ์ทรศพัท์ เบอรม์อืถอื email

นายกชพรรณ บญุสง่ นายกเทศมนตรตํีาบลพวา 039490425 ตอ่ 11 - -

นายวฒุธเิกรยีง สมใจ รองนายกเทศมนตรตํีาบลพวา 039490425 ตอ่ 11 - -

นางนาถยา ประเสรฐิพรหม รองนายกเทศมนตรตํีาบลพวา 039490425 ตอ่ 11 - -

นางศรวีรัิตน ์สารสวุรรณ สมาชกิสภาเทศบาลตําบลพวา 039490425 - -

นายธรีะ กิ�งกลุ สมาชกิสภาเทศบาลตําบลพวา 039490425 - -

นายสเุทพ เจเถื�อน สมาชกิสภาเทศบาลตําบลพวา 039490425 - -

นายธงชยั กิ�งกลุ ผูท้รงคณุวฒุิ 039490425 - -

นายสกุจิ เอี�ยมจติร ผูท้รงคณุวฒุิ 039490425 - -

นายสาธติ เกดิทรัพย์ ผูท้รงคณุวฒุิ 039490425 - -




