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แผนพัฒนาสาปี
องค์การบริหารส่วนตําบล ป่ากลาง

อําเภอปัว จังหวัดน่าน
ประจําปี พ.ศ. 2555-2557

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตําบลป่ากลาง
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1 บทนํา
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี

.ศ. 2548 ว่า “แผนพัฒนาสามปี” หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

1.
2.
3. /
4.

2 ประการ  คือ
1. / าก

โครงการ / กิจกรรม
2. กําหนด
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1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี

ฒนาได้มากกว่า
จะมีโครงการ/ /

เป็น
บป

กระบวนการจัดทํางบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ  และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.3

ารจัดทําแผนพัฒนา
7

1 การเตรียมงานจัดทําแผน
1.

.ศ. 2554 ถึง 2556
ให้ผู ้บริหารอนุมัติโครงการดังกล่าวเป็นการกําหนดทรัพยากรในการจัดทําแผนปี  และกําหนดปฏิทินการทํางานไว้อย่างชัดเจน

2.
หน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องหน่วยงานภายในของอ
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2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
1.

/

2.
จัดทํา

( ) รทําแผนพัฒนา
/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปีต่อไป

( )
คัดเลือกและโครงการ/

/
3. าแล้ว  เวทีการประชุมร่วมพิจารณาว่าจะมีโครงการ/

4. โครงการ/
(1) นด  แนว

อาจจะมีความสัมพันธ์กับ  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการ

น
(2) ให้พิจารณานําโครงการ/

การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามปี
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(3) มีการลําดับความสําคัญของโครงการ/

ป็นต้องพิจารณาแนวทางการจัดทําโครงการ/

(4)
- งบประมาณรายรับ-
-
-

1. ดุอุปกรณ์   และความรู้ทางด้านการบริการ

2.

วิธีการของทางราชการ
3. องมาจากเป็น

(
ดังกล่าว)
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3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล

เศษ  ต้องการข้อมูลในห้วงเวลาใด
คราะห์  แนวทางการพัฒนา  โครงการ/

SWOT (ในการวิเคราะห์  จุดแข็ง   จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค) ได้
2. การวิเคราะห์ข้อมูล
ประกอบด้วย 4 กิจกรรรมหลัก  คือ
1.
2. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา
3. การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา
4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี

1. การประเมินผลการพัฒน
น

ณคุณภาพ (สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบล
ควรจัดให้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้านด้วย)

2. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ร่วมกันคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์

ปัญหาความต้องการของประชาคม / ชุมชน  ในห้วงระยะเวลาสามปี (ในกรณีดังกล่าวอาจคัดเลือกทุกยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามปีได้)
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(และนําไปปรับแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาต่อไป)
3. การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา
ภา

1 จะต้องจัดเรียงลําดับความสําคัญของแนวทาง  การพัฒนาการจัดลําดับความสําคัญดังกล่าว   ไม่ได้
แนวทางได้รับการ

Rating  Scale หรือ Issues   Graph
เลือก  วิธีการปฏิบัติได้ตามความเหมาะสม

4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี

บว่ามีความเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติจริงหรือไม่   จึงควรนําแนวทางการพัฒนามาทําการวิเคราะห์  จุดแข็ง   จุดอ่อน   และอุปสรรค (SWOT   Analysis)

4 การกําหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา
1. าจัดทําเป็นว ัตถุประสงค์ของแนว

รพัฒนาในช่วงสามปี
โดยปรับให้ชัดเจนและสอดคล้องกับสถานการณ์ในช่วงสามปี

2. มกันพิจารณากําหนดโครงการ/
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(1) /
/ / /

ผู ้ด ําเนินการ
(2) พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/
(3) ถูกต้องเหมาะสม
(4) พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม

ก. จากความจําเป็นเร่งด่วน
ข.
ค.

5 การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุนการจั

ะดําเนินการในปีแรกของแผนพัฒนา

6 การจัดทําร่างแผนพัฒนาสามปี
1. 7

1 บทนํา
2 สภ
3
4 วิสัยทัศน์   ภารกิจ   ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
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5 บัญชีโครงการพัฒนา
6 การนําแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

2.
อแนะ  แล้วนําไปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีให้สมบูรณ์ต่อไป

3.

7 การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
1. อเสนอ

9 ของการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

2.

3. เมือ งแจ้งสภาท้องถิน

1.4 ประโยชน์ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี
วทางการดําเนินงานต่างๆ

ทรัพยากรการบริหารของท้องถินอย่ างมี ปร ะสิ ทธ ิ ภา พเ พื อให้ เ กิดประ โยชน์ สาธารณะส ู ง สุด
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1.5 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (Swot Analysis)
1.

ว
เปลียนแปลง  ทา งด้ านเ ศรษฐกิ จเ ช่ นกา รเ ปล ี ยนแปลง ทาง เ ศรษฐกิ จ ของระบบเศรษฐกิจของประเทศ หรือของเศรษฐกิจโลก  ทําให้ตําบลป่ากลางมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจเพือ

ประกอบกับ
ก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังถ่านหินทีเมื องหง สา   แขวงไชยะบุ รี  สา ธา รณะ รั ฐปร ะชา ธิ ปไ ตยปร ะชา ชนลา ว  กา รลง ทุ นเ ปิดห้ างสร รสิ นค ้ าขนา ดใ หญ่   ห้ างเ ทสโ ก้  โลตั ส  กา ร
ขยายตัวการค้าชายแดนไทย– ลาว หล่ง

และการพัฒนาในอนาคตได้
2. ศักยภาพการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลป่ากลาง

1. ตําบลป่ากลาง เป็นตําบลทีปร ะชา ชน ปร ะกอบด้ วยปร ะชา ชน ทีเป็นชนเ ผ่ า  จํ านว น 3 เผ่า  ได้แก่  ม้ง , เมียน ,และลัวะ  ทํ าให้ มีปร ะเ พณี วั ฒนธรรม ที ดี
งาม ประกอบกับภูมิปัญญา ของแต่ละชนเผ่า มากมาย เหมาะแก่การศึกษาและอนุรักษ์ สืบสานและ สามารถส่งเสริมการท่องเทียวทา งวั ฒนธรรมไ ด้

2. ตําบลป่ากลาง เป็นแหล่งทีปร ะชา ชนผ ลิต ผลไม้ได้แก่ มะม่วง , , มีรายได้เข้าสู่ตําบลป่ากลางจํานวนมาก
ทุกๆปี

3. ตําบลป่ากลาง เป็นแหล่งเครืองปร ะดั บ ยวซือหา
เครือง เ งิ นแ ละเ คร ื องประ ดั บอื นๆได ้

4. นผ้าปูโต๊ะ
รับแขก มีความสวยงามมาก สามารถทีจะพั ฒนา ไปสู ่กา รเ ป็นตลา ดของฝา ก เพราะตําบล ,อุทยานแห่งชาติดอยภูคา,ดอก

ของตําบลป่ากลางได้
5. 16
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3. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและขีดความสามารถ (โอกาส – อุปสรรค – จุดแข็ง – จุดอ่อน) ตําบลป่ากลาง
(SWOT)

- จุดแข็ง (Strengths)
- ตําบลป่ากลางมีว ัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่ารวมกันถึงสามชนเผ่ามี

ความหลากหลายทางว ัฒนธรรม
- ตําบลป่ากลาง เป็นแหล่งผลิตสินค้าการเกษตรทีสําคั ญ เช่ นมะม่ วง ,ลินจ ี

และลําไย เป็นต้น
- ตําบลป่ากลาง

นักท่องเทียวสํ าหร ั บซื อของ ประ ดั บเง ิ น
- ตําบลป่ากลาง เป็นแหล่งหัตถกรรมผ้าปักขาวเขาและผ้าเขียนเทียนซึง

,
กระเป๋าถือ,กระเป๋าสตางค,์ถุงใส่โทรศัพท์มือถือได้

- จุดอ่อน (Weaknesses)
- ประชาชนขาดความตระหนักในการอนุรักษ์และหวงแหนวัฒนธรรม

ตนเองเป็นการผสมผสานกับว ัฒนธรรมพืนร าบเ ช่ นกา รพู ดกา รแต่ งกา ย
- ประชาชนขาดความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้โดดเด่นหรือก่อให้เกิด

ความเจริญเติบทางเศรษฐกิจได้
- สินค้าเกษตรเช่นมะม่วง , ,และลําไย มีมากไม่สามารถกระจายสู่

ตลาดได้ทันทําให้เกิดการเน่าเสียได้ง่าย
- ประชาชนยังขาดความรู้ด้านการตลาดทําให้ไม่สามารถนําผลิตภัณฑ์ทีมี

คุณค่าในชุมชนเข้าถึงตลาดได้

- โอกาส (Opportunities)
- การพัฒนาของจังหวัดน่าน มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจากการเปิด

ชายแดนไทย – ลาวและมีการลงทุนทําโรงไฟฟ้าพลังถ่านหินในลาวจะ
งหวัดน่านดีขึนไ ด้

- , อุทยาน
แห่งชาติดอยภูคามีดอกชมพูภูคาซึงสา มา รถจะทํ าให้ นักท่ อง เ ที ยว แวะซือ
สินค้าผลิตภัณฑ์ตําบลป่ากลางได้ง่าย

- มีระเบียบกฎหมายส่งเสริมการทําวิสาหกิจชุมชนทีสา มา รถดํ าเ นิ นกา รได้

- อุปสรรค (Threats)
- ในภาพรวม
- ปัญหาด้านข้อกฎหมาย

- ผู ้มีอ ํานาจในการดําเนินการเพือใ ห้ เกิ ดผลิ ตภั ณฑ์ มักจะไม่ มี ความสนใ จใน
การทีจะส่ งเ สร ิ มผลิ ตภั ณฑ์ เท่ าที ควร

-
ระเบียบต่างๆนาๆแล้วงานการส่งเสริมก็ต้องหยุดขาดการดําเนินการ
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ทรัพยากรการบริหาร โดยทวัไปประกอบด้วย
เงิน
คน หลายทังด้ านความร ู ้  ทั กษะ    และ

านให้องค์กรปกครองส่วน
ซึงจะมี ส่วนใ นกา รพั ฒนา ท้ องถิ นด้วย

วัสดุอุปกรณ์ รจัดหาและ
พัฒนาวัสดุอุปกรณ์  ให้มีความทันสมัยเพือรอง รั บความก้ าวหน้ าของสั งคมโ ดยส่ วนรวมได้อย่างเท่าทัน  และใช้ว ัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพ

การบริหารจัดการ ดการเป็น
ปฏิบัติอย่างต่อเนือง
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2

1.

1.1 (ดูแผนทีปร ะกอบใ นภา คผนว ก )
242 หมู่ที 3 ตําบลป่ากลาง  อําเภอปัว  จังหวัดน่าน

วันที 23 กุมภาพันธ์ 2540 เป็นองค์การบริหารส่วนตําบลชันที 5 ระยะห่างจากอําเภอปัว   ประมาณ 5 กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อดังนี
ทิศเหนือ                    ติดต่อกับ  ตําบลศิลาแลง, วรนคร
ทิศใต้                         ติดต่อกับ  ตําบลศิลาเพชร
ทิศตะวันออก             ติดต่อกับ      ศิลาแลง
ทิศตะวันตก               ติดต่อกับ       เทศบาลตําบลปัว , ยม ( อ.ท่าว ังผา)

1.2 - 21.87 ตารางกิโลเมตร ( 13,670.99 ไร่ )

1.3 ภูมิประเทศ - 10 ของพืนที เป็นที อยู่ อาศัย  ร้ อยละ 90
- ลักษณะภูมิอากาศ - ฤดูร้อน   ตังแต่ เดื อน   มี นา คม - พฤษภาคม อากาศร้อนจัด  อุณหภูมิโดยเฉลีย 30 องศา
- ฤดูฝน     ตังแต่ เดื อน   มิ ถุนา ยน - ตุลาคม  ปริมาณนํ าฝนโ ดยเ ฉลี ย 10.390 มม. / ปี
- ฤดูหนาว  ตังแต่ เดื อน  พฤศจิ กา ยน – กุมภาพันธ์  อุณหภูมิโดยเฉลีย 15 องศา
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1.4 จํานวนหมู่บ้านมี 6 หมู่บ้าน
- จ ํานวนหมูบ่้านในเขต อบต. เต็มทังหมู ่บ้ าน 6 หมู่บ้าน  ได้แก่

- บ้านนํ าเ ปิน หมู่ที 1
- บ้านห้วยสะนาว หมู่ที 2
- บ้านค้างฮ่อ หมู่ที 3
- บ้านจูน หมู่ที 4
- บ้านตาหลวง หมู่ที 5
- บ้านสวนทราย หมู่ที 6

1.5 ประชากรมีจํานวน ทังสิ น 7,576 คน แยกเป็นชาย 3,810 คน  คิดเป็นร้อยละ 50.30 หญิง 3,766 คน  คิดเป็น  ร้อยละ 49.70 (**ข้อมูลจากสํานักบริหารการ
ทะเบียนกรมการปกครอง ณ ว ันที 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 อนุเคราะห์ข้อมูลจาก  สํานักทะเบียน  อําเภอ ปัว)

ตารางแจกแจงประชาชนแจกแจงรายหมู่บ้าน
ชาย หญิง รวม จํานวนครัวเรือน

1 นํ าเ ปิน 1 742 718 1,460 292
2 ห้วยสะนาว 2 489 445 934 188
3 ค้างฮ่อ 3 985 983 1,968 333
4 จูน 4 323 338 661 143
5 ตาหลวง 5 233 230 463 97
6 สวนทราย 6 1,038 1,052 2,090 327

รวม 3,810 3,766 7,576 1,380
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(รวมระดับตําบล)
เพศ

รวมชาย หญิง
0 – 5 ปี 447 358 805
6 – 12 ปี 476 465 941

13 – 15 ปี 244 251 495
16 – 18 ปี 240 274 514
19 – 59 ปี 2,140 2,112 4,252
60 – 69 ปี 154 185 339
70 109 121 230

รวม 3,810 3,766 7,576

2. สภาพทางเศรษฐกิจ
2.1 อาชีพ

- 9,388ไร่
- ราษฎร  ร้อยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
- ราษฎร  ร้อยละ 20 ประกอบอาชีพค้าขาย
- ราษฎร  ร้อยละ 10 ประกอบอาชีพรับจ้าง , รับราชการ ,และอืนๆ
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2.2 หน่วยธุรกิจในเขต  อบต.
- ปัมนํ ามันขนา ดเ ล็ ก 4 แห่ง
- โรงงานอุตสาหกรรม – แห่ง
- โรงสี 10 แห่ง

3. สภาพสังคม
3.1 การศึกษา

- โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง
- โรงเรียนมัธยม 1 แห่ง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง
- ทีอ่านหนั งสื อพิ มพ์ ปร ะจํ าหมู ่บ้ าน 3 แห่ง

3.2 สถาบันและองค์การทางการศาสนา
- ว ัด/สํานักสงฆ์ 1 แห่ง  ประชาชนถือพุทธ  ร้อยละ 80
- โบสถ์คริสต์ 5 แห่ง  ประชาชนถือคริสต์   ร้อยละ 20

3.3 การสาธารณสุข
- รพ.สต.ป่ากลาง 1 แห่ง
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 2 แห่ง
- โรงพยาบาลของรัฐ- แห่ง
- อัตราการมีการใช้ส้วมราดนํ า  ร้ อยละ 90
- อัตราการมีนํ าสะ อา ดดื มและบริ โภค  ร้อยละ 90
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3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- หน่วยบริการประชาชนของสถานีตํารวจภูธร อําเภอปัว ประจําตําบลป่ากลาง  จ ํานวน1 แห่ง

4.
4.1 การคมนาคม

- ตําบลป่ากลางมีสภาพถนนใช้ติดต่อกับทางอําเภอสะดวกทังในฤดู ฝนและฤดู ร้อน ส่ วนกา รสั ญจ รติ ดต่ อกั บตํ าบลศิ ลา เ พชรในฤดู ฝนไ ม่ สะ ดวก
4.2 การโทรคมนาคม

- ตู้โทรศัพท์สาธารณ จํานวน 8 ตู้
4.3 การไฟฟ้า

- จ ํานวนทีใช้ ไฟฟ้ า 6 หมู่บ้าน  ประชาชนกร 7,515 คน
4.4

- ห้วยนํ าหมู
4.5
- 170 แห่ง
- บ่อโยก  จ ํานวน 4 แห่ง (ปัจจุบันใช้การไม่ได)้
- อ่างเก็บนํ า/สระนํ า จํานวน 10 แห่ง (อ่างนิวซีแลนด,์ อ่างหก ,อ่างห้วยทรายขาว,อ่างต้นหมืน,อ่างห้วยนํ า,อ่างหนองทราย,สระนํ า,กสช หมู่ที 1,4,6

5.
5.1 ทรัพย์พยากรณ์ธรรมชาติ
- ป่าชุมชน  จํานวน 2 แห่ง (บ้านป่ากลาง 45 ไร่,บ้านจูน – บ้านตาหลวง25 ไร่)
5.2 มวล
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- ลูกเสือชาวบ้าน 1 รุ่น  จ ํานวน400 คน
- อปพร. 2 รุ่น  จ ํานวน 150 คน
- องค์กรเครือข่ายป่าไม้และทีดินป่ ากลา ง  จํ านว น 270 คน

6. ศักยภาพในตําบล
ก. ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตําบลป่ากลาง

1. จํานวนบุคลากร 26 คน  แยกเป็น
- ตําแหน่งในสํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล5 คน
- ตําแหน่งส่วนการคลัง 3 คน
- ตําแหน่งส่วนโยธา 1 คน
- ตําแหน่งในส่วนการศึกษา 1 คน
- พนักงานจ้างตามภารกิจ 15 คน

- - พนักงานจ้างทัวไป 1 คน
2. ระดับการศึกษา

- มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา 2 คน
- ปริญญาตรี 22 คน
- ปริญญาโท 2 คน

3. รายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบลป่ากลาง
- ประจําปีงบประมาณ 2552 จํานวน - บาท  แยกเป็น
- รายได้ทีอง ค์ กา รบร ิ หา รส่ วนตํ าบลจั ดเ ก็ บเ อง   จํ านว น - บาท
- เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  จ ํานวน - บาท
- - บาท
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ข.
1. การรวบกลุ่มของประชาชน  อํานวย  กลุ่มทุกประเภท  แยกประเภทกลุ่ม

- กลุ่มอาชีพ 20 กลุ่ม
- กลุ่มออมทรัพย์ 6 กลุ่ม
- กลุ่มอืนๆ 12 กลุ่ม

( )
ตําบลป่ากลาง  ประกอบด้วยชาวไทยภูเขา 3 เผ่าม้ง  เผ่าเมียน  และเ ผ่ าลั วะ  ทํา ให้ ม ีควา มหลา กหลา ยในด้ า นวั ฒนธ ร รมประ เ พณี   เช่นปร ะ เ พณี ปีใหม่ ม้ง ประ เ พณี ปีใหม่

เมียน ประเพณีกินสะโหลดตีพิ  ในด้านการประกอบอาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ตําบลป่ากลางถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตไม้ผลทีสําคั ญข องอํ าเ ภอ  ปัว  ไม้ผลที

ผลิตเครือง เ งิ นที มีชือเสียง   แหล่ ง
งเทียวทา งวั ฒนธรรมของอํ าเ ภอและจั งหว ั ดต่ อไป
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3
1.

1.1 การดําเนินงานด้านเศรษฐกิจ
1.1.1 โครงการ ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน บ้านห้วยสะนาว หมู่ที2
1.1.2 โครงการ ส่งเสริมการปลูกยางพารา หมู่ที 1-6
1.1.3 3
1.1.4 โครงการ ส่งเสริม 1 เลียงไก่  แก่ กลุ ่มเ กษตรกร หมู ่ที 6 5 การเพาะเห็ด บ้านจูน หมู่ที 4

1.2 การดําเนินงานด้านสังคม
1.2.1 สงเคราะห์ช่วยเหลือผู ้ด้อยโอกาส
1.2.2 สงเคราะห์เบียยั งชี พผ ู ้สูงอา ยุ ,ผู ้พิการ, ผู ้ ติดเชือเ อดส์
1.2.3 จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตําบล ป่ากลาง1 ครัง
1.2.4 อุดหนุนชมรมกํานัน-ผู ้ใหญ่บ้านชมรมผู ้สูงอายุตําบลป่ากลาง
1.2.5 โครงการ ส่งนักกีฬาแข่งขันนอกสถานที
1.2.6 โครงการ สร้างบ้านท้องถินไ ทย เ ทิ ดไท้ องค์ ราชั น2 หลัง
1.2.7 ส่งเสริมอุปกรณ์กีฬาให้เพียงพอ ฝึกอบรมฝึกสอนการเล่นกีฬาแก่เยาวชนตําบล

1.3 การดําเนินงานด้านการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม
1.3.1 อุดหนุนส่งเสริมกิจกรรมวงโยธวาทิต  โรงเรียนมัธยมป่ากลาง
1.3.2 อุดหนุนส่งเสริมทุนการศึกษาเด็กนักเรียนๆดี
1.3.3 โครงการ จัดซืออา หา รเ สร ิ ม(นม)ตามภารกิจถ่ายโอนกิจกรรมการจัดซืออา หา รเ สร ิ มน มสําหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็ก
1.3.4 โครงการ จัดซืออา หา รกลา งวั น สํ าหร ั บโ รงเ รี ยนและศู นย ์ พัฒนา เ ด็ ก ตา มภา รกิ จถ่ ายโอน
1.3.5 ส่งเสริมประเพณีว ัฒนธรรมของท้องถิน  ได้ แก่   ปีใหม่ ม้ ง, ปีใหม่เมียน , และประเพณีกินสะโหลดตีพิ, รดนํ าดํ าหั วผู ้สูงอา ยุ วันสงกรานต์
1.3.6 จัดกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
1.3.7 ส่งเสริมกิจกรรมการบวชเณรภาคฤดูร้อน
1.3.8 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน (โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพ ที 166)
1.3.9 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี
1.3.10 สร้างแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา (โรงเรียนสราษฎร์บํารุง)
1.3.11 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส
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1.3.12 อุดหนุนส่งเสริมการจัดงานประเพณีว ัฒนธรรม อําเภอปัว และจังหวัดน่าน
1.3.13 ฝึกอบรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีชนเผ่า

1.4 การดําเนินงานด้านสาธารณสุข
1.4.1 การซือสา รเ คมี กําจั ดลู กนํ ายุงลาย
1.4.2
1.4.3 จัดซือวั คซี นป้ อง กั นโ รคพิ ษสุ นัขบ้ า
1.4.4 อุดหนุนสําหรับพัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐาน
1.4.5 สมทบโครงการหลักประกันสุขภาพท้องถิน

1.5
1.5.1 3
1.5.2 4
1.5.3 สร้างฝายต้นนํ า(ฝายแม้ว)

1.6
1.6.1 ส่งเสริมการทําถนนเข้าสู่ไร่สวนการเกษตร(กิจกรรมนอกเขต / จัดซือวั สดุ ก่อสร ้ างให้ )
1.6.2 ติดตังไฟฟ้ าสา ธา รณะ  หมู ่1-6
1.6.3 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก ทัง2 ศูนย์

1.7
1.7.1 ค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะ
1.7.2 ค่าจ้างเหมาฝังกลบขยะ

1.8 การดําเนินงานด้านการเมืองการบริหาร
1.8.1 จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตําบลเพือทํ าแผนพั ฒนา ตํ าบล
1.8.2 จัดส่งบุคคลเข้ารับราชการอบรมเพือเ พิ มประ สิ ทธิ ภาพในกา รปฏิ บัต ิงาน
1.8.3 จัดซือ/ติดตังเ คร ื องกระจายเ สียงเ พือเพิ มประสิ ทธิ ภา พในกา รประชา สั มพั นธ์

1.9
- การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1. ช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุไฟไหม้บ้าน 2 ครัง
2. ช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุวาตภัยพัดหลังคาบ้านเสียหาย
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4 วิสัยทัศน์  ภารกิจ  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
4.1 วิสัยทัศน์ในการพัฒนา

“ตําบล ป่ากลาง  น่าอยู่ เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตทีดี  อนุ รักษ์ วัฒนธรรมปร ะเ พณี และภู มิ ปัญญา ท้ องถิ น  และพั ฒนา คนสู ่ โลกา ภิ ว ัฒน์ ”
4.2 พันธกิจหลักการพัฒนา

1. งพอ
2.
3. พัฒนาส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต  ด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนา  ว ัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิน กา รกี ฬา และนั นทนา กา ร
4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
5. การสังคมสงเคราะห์ และแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี  คนชรา และ ผู ้ด้อยโอกาส
6. การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน
7. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ/ส่งเสริมสุขภาพประชาชน
8. จัดให้มีและบํารุงรักษา  การกีฬา  การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ
9. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
10. จัดให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างเพียงพอ
11. คุ้มครองดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม

4.3
1. เพือใ ห้ มีกา รคมนา คมมี ความสะ ดวก  รวดเ ร็ วและปลอดภั ย
2.
3. เพือใ ห้ มีแหล ่ งนํ าในกา รอุ ปโภค  บริ โภค  และการเ กษตร อย่ างเ พีย งพอ
4. เพือใ ห้ ปร ะชา ชนมี อา ชี พแ ละรายได้พอเพียง  มีความมันคง ในกา รดํ ารงชี วิต



23

5. เพือส่ งเ สร ิ มคุ ณภ า พช ี วิตปร ะชา ชน  ส่ งเ สร ิ มสั งคมสง เ คราะห์  และแผนพั ฒนา  คุ ณภ า พช ี วิต  เด็ ก  สตร ี   คนชรา และผู ้ด้อยโอกา ส
6. เพือส่ งเ สร ิ มและสนั บสนุ นกา รป้ องกั นแ ละรั กษา ความปลอดภั ยในชี วิตและ ทร ั พย ์ สิน
7. เพือป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ/ส่งเสริมสุขภาพประชาชน
8. เพือจั ดใ ห้ มีและบํ ารุ งรั กษา   กา รกี ฬา   กา รพั กผ่ อนหย ่ อนใ จ และสว นสา ธา รณะ
9. เพือคุ ้มครองดู แลและรั กษา ทร ั พย ์ สินอ ั นเ ป็นสา ธา รณส มบั ติของแผ่ นด ิ น
10. เพือคุ ้มครองดู แล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม
11. เพือป้ องกั นและบร รเ ทา สา ธา รณภ ั ยในเ ขตองค์ กา รบร ิ หา รส่ วนตํ าบล

4.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงสามปี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐา น
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและการพัฒนาเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและความมันคง มนุ ษย ์
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ

4.5 แนวทางการ
1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. จัดหาและพัฒนาแหล่งนํ าเ พื ออุปโภค บริ โภค และการเ กษตร
3. ติดตังไฟฟ้ าสา ธา รณะ และขยายเ ขตไฟฟ้ าให้ ทัวถึง
4. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชน
5. ส่งเสริมการแก้ปัญหาสังคม



24

6. ส่งเสริมการศึกษา
7. ส่งเสริมพัฒนากิจการด้านสาธารณสุข
8. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนและประชาชน
9. ส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา ,การออกกําลังกาย,และการนันทนาการ
10. ส่งเสริมการจัดงานตามประเพณี
11. ก่อสร้างและปรับปรุงสถานทีปร ะกอบพิ ธี กรรม /ศูนย์ว ัฒนธรรมตําบลและชนเผ่า
12. ฝึกสอนอบรมให้ความรู้เกียวกั บปร ะเ พณี วั ฒนธรรม
13. บริหารจัดการขยะและสิงปฏิ กูล
14. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสํานึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม
15. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบนํ าเ สี ย
16. ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาธรรมชาติและสิงแวดล้ อม
17. สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาร่วมบูรณาการองค์กรปกครองส่วนท้องถินร ่ วมกั บชุ มชน
18. สนับสนุนส่งเสริม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ
19.
20. จัดหา/จัดซือ/ ารบริการสาธารณะ
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นโยบายของรัฐบาล
นาย นายกรัฐมนตรี  แถลงต่อรัฐสภา

๒๙ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑
1.
โดยการเสริมสร้างความสมานฉันท์
รับฟังความเห็นของทุกฝ่าย จัดให้มีสํานักงานบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นองค์กรถาวร

พิเศษ ตามความ
หลากหลายทางว ัฒนธรรม และส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางอิสลามการศึกษานานาชาติเน้นการปฏิรูปการเมือง
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน เพือใ ห้สอดคล้องกับสภาพสังคมไทย

โดยจะมีการเร่งลงนาม ข้อตกลงในช่วงการประชุมสุดยอดผู ้นําอาเซียนให้แล้วเสร็จในเดือนมกราคม2552 และเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสุดยอดผู ้นํา
อาเซียนในเดือน ก.พ.นี

การท่องเทียว กา รส่ งออก รวมถึ งอุ ตสา หกรรมทุ กภา คส่ วน ให้ แล้ วเ สร ็ จ
ภายในเดือนมกราคม พร้อมกับทํางบประมาณรายจ่าย เพิมเ ติ มปร ะจํ าปี  พ.ศ.2552 โดยมีว ัตถุประสงค์เพือนํ าเ ม็ ดเ งิ นของรั ฐเ ข้ าสู ่ระบบเ ศรษฐกิ จ
นักท่องเทียวต่ างชา ติ  โดยจะมี กา รปร ั บแผนง บปร ะมา ณ รายจ่ายปี 2552 ทีมีอยู ่แล้ ว ในกา รจั ดอบร มและสั มมนา  ให้ กระจายทั วประ เ ทศเ ร ่ งลงทุ น เพือกา รพั ฒนา ปร ะเ ทศ โดยให้
ความสําคัญกับโครงก
เร่งสร้างบรรยากาศในการลงทุน เน้นการลงทุนพัฒนาระบบขนส่งมวลชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
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2.
เน้นความร่วมมือของภาคเอกชน ในการดําเนินมาตรการชะลอการเลิกจ้าง และป้องกันการขยายตัวของการเลิกจา้ง ในภาคอุตสาหกรรมทังขนา ดใ หญ่  เล็ กและย่ อม

ดําเนินมาตรการเร่งด่วนเฉพาะหน้า เพือรอง รั บปั ญหา แรงงานว ่ างงาน จากภา คอุ ตสา หกรรม และนั กศึ กษา จบใ หม่ โดยจัดโครงการฝึกอบรมแรงงานว่างงาน กว่า5 แสนคน ใน
ระยะเวลา 1 ปี เร่งรัดดําเนินการช่วยเหลือความเดือดร้อนของลูกจ้างและผู ้ว่างงานจากวิกฤติเศรษฐกิจโดยจะเร่งให้ได้สิทธิประโยชน์ทีพึงได้ ตามกฎหมา ยโดยเ ร็ ว การเพิม
วงเงินให้กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง และให้ผู ้ ถูกเลิกจ้างเข้าถึงแหล่งทุน สร้างหลักประกันด้านรายได้ ให้แก่ผู ้ สูงอายุ สูงอายุ 60 ปี
ขึนไ ป โดยการขอขึนทะ เ บี ยนขอร ั บกา รสง เ คราะห์  รวมทั งขยา ยเ พดา น ให้กู้ยืมจากกองทุนผูสูงอายุ เป็น30,000 ต่อราย เพิมมา ตรกา รด้ านกา รคลั ง
ประชาชน และกระตุ้นธุรกิจในสาขาทีถูกผลกระทบ สร้างรายได้และศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับฐานรากโดยการตังกองทุ นเ ศรษฐกิ จพอเ พี ยง
ให้ เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณอย่างรวดเร็ว ดําเนินการมาตรการรักษาเสถียรภาพ ราคาสินค้าเกษตรผ่านกลไกและเครืองมื อของรั ฐให้ มีปร ะสิ ทธ ิ ภา พ เร่งสร้างระบบประกัน
ความเสียงทา งกา รเ กษตร เร่ งรั ดและพั ฒนา ตลา ด ระบบก ารจ่ายสินค้า ของสินค้าเกษตร และสินค้าชุมชนจัดตังสภา เ กษตรกรแห่ งชา ติ เพือใ ห้ เกษตรกรมี ส่วนร ่ วม ในกา รรั กษา
ผลประโยชน์ของเกษตรกร ส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.)ทัวปร ะเ ทศ โดยจัดให้มีสว ัสดิการค่าตอบแทนใหอ้สม.เพือสร ้ างแรงจู งใจในกา รปฏิ บัติงาน

3.การลดภาระค่าครองชีพของประชาชน
ให้ทุกคนมีโอกาสรับการศึกษาฟรี 15 ปี โดยสนับสนุนตําราฟรี ชุดนักเรียนฟรีให้ทันปีการศึกษา2552 ที

โรงเรียนเรียกเก็บจากผู ้ปกครอง กํากับดูแลราคาสินค้า อุปโภค บริโภคและบริการทีมีควา มจําเป็นต่อการครองชีพ ให้มีราคาทีเป็นธรรม ดําเนินการมาตรการลดภาระค่าครอง
ชีพ ของประชาชนในการเดินทางก๊าซหุงต้ม การบริการด้านสาธารณูปโภคให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ บนหลักการของการประหยัด

4. และคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน
เพือแก้ ไขปั ญหา ด้ านเ ศรษฐกิ จ (กรอ.) เพือเ ร่ งรั ดติ ดตา มแก้ ไขปั ญหา ลดขันตอนกา รปฏิ บัติ และกํ าหนดมา ตรกา ร

2 บริหารราชการเป็นเวลา 3
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1.
เสริมสร้างพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศให้มีความพร้อมในการรักษาเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งดินแดน คุ้มครองผลประโยชน์ของชาติ เตรียมความ

พร้อมของกองทัพ ฝึกกําลังพลให้เกิดความชํานาญ จัดให้มีแผนสํารองอาวุธ ง และค่าเสบียงสนาม ของทหาร
หลัก และทหารพราน ให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ เร่งแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการเจรจาโดยสันติวิธี ให้ความสําคัญกับการสํารวจและการปักปันเขตแดน กับประเทศ
เพือนบ้ านอย่ างถู กต้ อง  ตา มข้ อตกลง และสนธิสัญญากับประเทศเพือนบ้ าน แก้ ไขปั ญหา ผู ้หลบหนี เข้าเมืองทังระบบ ปัญหาแรงงานต่างด้าว เสริมสร้างศักยภาพในการจัดการ
ปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติและพร้อมทีจะแก้ ไขปั ญหา  กา รก่ อกา รร้ ายและอา ชญา กรรมข้ ามชา ติ ทุกร ู ปแบบ ตลอดจนพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับนานาชาติในกรอบ
สหประชาชาติ

2. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต เน้นนโยบายด้านการศึกษา
มีการปฏิรูปโครงสร้างการศึกษาให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ พัฒนาบุคลากร เน้นการเรียนรู้มมุ่งคุณธรรม และมีการกระจายอํานาจทุกภาคส่วนส่งเสริมให้

ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา โดยเน้นระดับอาชีวะ และอุดมศึกษาพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ และมีวิทยฐานะสูงขึน ดู แลคุ ณภ า พช ี วิตของคร ู
จัดให้ทุกคนมีโอกาสศึกษาฟรี ตังแต่ อนุ บา ลไปจ นมั ธยมปลา ย ยกระดับมาตรฐานการศึกษาระดับอาชีวะ

ศึกษา และอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

ปรับปรุงระบบการบริหาร
ให้มีการประนอม

สําคัญ เร่งรัดการลงทุนด้านการศึกษา เน้นเรืองกา รวิ จั ย ปร ั บเ กณฑ์ มา ตรฐา น ส่งเสริมความเป็นเลิศ ของมหาวิทยาลัย เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคทีเน้ นกา รวิ จัย และ
แก้ปัญหา

นโยบายแรงงาน เน้นการแก้ไขแรงงานทังระบบไ ด้ มา ตรฐา น แรงงานต้องได้สิทธิคุ้มครองให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลปฏิรูประบบประกันสังคมให้มีความเข้มแข็ง
ยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพือใ ห้ ไปทํ างานใ นต่ างปร ะเ ทศได้ อย่ างมี คุณภ า พ จั ดตั งสถา บั นคว า มปลอดภั ย ในกา รทํ า งาน มีสถานดูแลเด็กอ่อนในสถานประกอบการ
จัดระบบแรงงานต่างด้าวให้สอดคล้องกับภาคผลิต ไม่กระทบแรงงานไทย ส่งเสริมการมีงานทําของผู ้สูงอายุ และผู ้พิการ
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นโยบายด้านสาธารณสุข
ส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถินใ ห้ มีส่วนร ่ วมใ นกา รผลิ ตและพั ฒนา บุ คลา กรทา งกา รแพทย ์ และสาธารณสุข โดยจัดสรรทุนเพือใ ห้ กลั บมา ทํ างานใ น

ท้องถิน สร้างขีดความสามารถในการเฝ้าระว ังป้องกัน ควบคุมโรคทีกลา ยพั นธ ุ แ์ละเป็นสายพันธ์ุใหม่ อย่างทันต่อสถานการณ์ไม่ให้ระบาดซํ าปรับปรุงระบบบริการ
สาธารณสุข โดยการลงทุนพัฒนา ระบบบริการสาธารณสุขภาครัฐให้มีมาตรฐานทุกระดับ ยกระดับสถานีอนามัย เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบลทําให้ระบบ

และการบริการครอบคลุม ลงทุนผลิต และพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์พร้อมทังสนั บสนุ น
เทคโนโลยีด้านสุขภาพให้ทันสมัย ปรับปรุงระเบียบ การขับเคลือนใ ห้ ไทย เ ป็นศ ู นย ์ กลา งด้ านสุ ขภา พ ในร ะดั บ
นานาชาติ

นโยบายด้านศาสนา ศิลป และวัฒนธรรม
ส่งเสริมการทํานุ บํารุง และภูมิปัญญาไทย ส่งเสริมค่านิยมทีดีงาม เรี ยนร ู ้ให้ มีกา รเ ผยแพร ่ สู่สังคมโลก สร้างความเป็นเอกลักษณ์นโยบาย

ด้านสวัสดิการและความมันคง ของมนุ ษย ์ เน้นแก้ไขปัญหาความยากจน จัดหาทีดินทํ ากิ นใ ห้ ผู้มีรายได้ น้อย ปรับโครงสร้างหนีภา คปร ะชา ชน ยื ดระยะเวลาชําระหนี ลดอั ตรา
ดอกเบีย หรือพักชําระดอกเบีย เร่ งรั ดใ ห้ มีกา รแก้ ปัญหา ยาเ สพต ิ ดอย่ างเ ป็นร ะบบ สร้างความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันปัญหาอาชญากรรม

นโยบายการกีฬา และนันทนาการ
ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มออกกําลังกาย พัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศตังศู นย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ นําวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้เพือยกมา ตรฐา นใ ห้

ทัดเทียมนานาชาติ

3.นโยบายเศรษฐกิจ เน้น นโยบายบริการเศรษฐกิจมหภาค
สนับสนุนให้เศรษฐกิจมีการเจริญอย่างต่อเนือง สร้างเสถียรภาพอย่างมันคง ของสถา บั นกา รเ งิ น และสร ้ างความร ่ วมมื อทา งกา รเ งิ นภายใต้กรอบการประชุมสุดยอม

อาเซียน พัฒนาตลาดทุน และระบบสถาบันการเงินให้เข้มแข็งสามารถรองรับผลกระทบจาความผันผวนของสภาวะการเงินโลก ส่งเสริมและรักษาวินัยการคลังโดยปรับปรุง
แนวทางการจัดสรรงบประมาณของประเทศ ให้สอดคล่องกับกําลังเงินของแผ่นดินปรับปรุงโครงสร้างภาษีและการจัดเก็บภาษีให้มีความเป็นธรรมโปร่งใส กําหนดกรอบ
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ปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจเพือใ ห้ เกิ ดปร ะโยชน์ สู งสุด ลดต้นทุน
การผลิต และการดําเนินการ

นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจในส่วนของภาคการเกษตร
เน้นเพิมปร ะสิ ทธ ิ ภา พกา รผลิ ตทา งกา รเ กษตร และพั ฒนา ระบบโ ลจิ สติ กส์ เกษตร ะประมงนํ าจื ดจัดตัง

องค์กรระดับชาติเพือแก้ ไขและพั ฒนา ปร ะมง ปร ะเ ทศ พั ฒนา ศั กยภา พปศ ุ สัตว์ โดยปรับปรุงและอนุรักษ์พันธ์ุสตัว์เศรษฐกิจ เช่น โค กระบือ ดูแลสินค้าการเกษตรโดยมีระบบ
ประกันความเสียงด้ านร าคา สิ นค ้ าผลักดันให้มีการเปิดตลาดสินค้าการเกษตรแห่งใหม่ให้ครอบคลุมทัวโลก ส่งเสริมเพิมมู ลค่ าเ กษตรโดยกา รส่ งเ สร ิ มกา รวิ จั ย พั ฒนา มา ตรฐา น
และความปลอดภัยสินค้าเกษตรอย่างครบวงจร สร้างความมันคง ด้ านอา หา ร โดยเน้นตามแนวทางพระราชดําริ มีธนาคารโค กระบือ สนับสนุนแนวทางเกษตรอินทรีย์แก้ไข

ภาคอุตสาหกรรม เน้นสร้างความแข็งแกร่งและความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกให้อุตสาหกรรมไทย เน้นการวิจัยระหว่างรัฐกับเอกชน เพือ
พัฒนาสินค้ากําหนดมาตรฐาน อุตสาหกรรมการผลิต เครือง จั กรในปร ะเ ทศ อุ ตสา หกรรมยานย นต์ อุตสาหกรรมอาหาร และอัญมณี โดยส่งเสริมด้วยการลดต้นทุนทางภาษี
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญหา เร่งผลิตบุคลากรด้านอาชีวะ ตามความต้องการของตลาดจัดตงัเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยคํานึงถึงความอยู่ร่วมกันอย่างย ังยื นของชุ มชน ส่วน
เสริมให้อุตสาหกรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคม เน้นคุณภาพ มาตรฐานรักษาสิงแวดล้ อม

เพิมความหลา กหลา ยของธุ รกิ จบร ิ กา ร พั ฒนา ฝี มื อบร ิ กา รในด้ านค ุ ณภ า พ และภา ษา โดยเน้น
ตามกลุ่มจังหวัด ให้มีความเหมาะสม เช่น กทม. ทีทร งเ สน่ ห์ อั นดา มั นเป็นศูนย์กลางท่องเทียวทา งทะ เ ลระดั บโ ลก ภา คเ หนื อเ ป็นศ ู นย ์ กลา งอา รย ะธรรมล้านนา ภาคอีสาน เป็น
ศูนย์กลางท่องเทียวเ ชิ งปร ะวั ติศาสตร์ โบราณคดี ว ัฒนธรรม และชายแดน ภาคกลางเป็นศูนย์กลางท่องเทียวอา รย ะธรรม มรดกโลก และมรดกธรรมชาติ มีการพัฒนามาตรฐาน

เสริมสร้างความปลอดภัยของนักท่องเทียว เน้ นกา รปร ะชา สั มพั นธ ์ สนับสนุนจุดขายทีมีความโ ดดเด่นให้เป็น
ศูนย์กลางระดับโลกโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินเ ข้ ามา มี ส่วนร ่ วมร ั กษา สภา พแ วดล้ อม ให้ คง อยู ่ต่อไป
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ด้านการตลาด การค้า และการลงทุน
ส่งเสริมระบบการค้าเสรี และเป็นธรรม มีการบังคับใช้กฎหมายแข่งขันทางการค้า รวมทัง

ออกกฎหมายค้าปลีก เพือกํ ากั บดู แลธุ รกิ จค้ าปลี กอย่ างเ ป็นร ะบบ ขยายฐานการตลาดไปสู่ประเทศใหม่ เช่น ยุโรปตะวันออก ตะวันออกกลาง และเอเชียและพัฒนาระบบการ
กระจายสินค้าให้เกิดความรวดเร็ว ใชป้ระโยชน์จากข้อตกลงเขตการเค้าเสรี ทังในร ะดั บทว ิ ภา ค และพหุ ภา คี ปรับปรุงมาตรฐานการนําเข้า เพือป้ องกา รก ารค้าไม่เป็นธรรม การ
ทุ่มตลาด ส่งเสริมการลงทุนภาคการเกษตร และอุตสาหกรรมของไทย โดยเฉพาะด้านอาหาร อุตสาหกรรมภาพยนตร์ พร้อมทังสนั บสนุ นกา รลง ทุ นใ นต่ างปร ะเ ทศ ในสาขาที
ผู ้ประกอบการไทยมีศักยภาพ ปรับปรุงและเร่งรัด กระบวนการพิจารณา ขึนมา ในร ะดั บ
กระทรวง และให้ตัวแทนภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาตัดสินอุทธรณ์ เช่นเดียวกับผู ้พิพากษาสมทบรวมทงัมีการกําหนดเวลาแน่นอนในการวินิจฉัยคําอุทธรณ์

พัฒนาระบบโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนใน กทม. และปริมณฑลให้
สมบูรณ์ สามารถเชือมต่ อชา นเ มื อง  พั ฒนา ระบบร ถไฟร างคู ่ทั วประ เ ทศ โดยเฉพาะเส้นทางทีมีปร ิ มา ณก า รขนส่ งหนา แน่ น พั ฒนา กิ จกา รพา นิ ชย ์ นา วี และโครงสร้างพืนฐา นกา ร

พัฒนาและขยายความสามารถการขนส่งทางอากาศในภมิูภาค พัฒนาระบบขนส่งระบบโลจิสติกส์ ในภูมิภาค และ
- ใต้ แนวเศรษฐกิจ ตะวันออก- ตะวันตก โครงการสะพานเศรษฐกิจเชือมอ่ าวไทย  และอั นดา มั น

โครงข่ายคมนาคมเชือมโ ยงอิ นโ ดนี เซี ย มา เ ลเ ซี ย ไทย รวมทังปร ั บปรุงอํานวยความสะดวกทางการค้า การขนส่งสินค้า ตามจุดชายแดนสําคัญ เช่นด่านหนองคาย แม่สอด
มุกดาหาร สระแก้ว ด่านสิงขร และช่องเม็ค
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นโยบายด้านพลังงาน
ส่งเสริมโครงการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก สนับสนุนใช้พลังงานทดแทน เช่น แก๊ส

โซฮอล์ และไบโอดีเซล กํากับดูแลราคาพลังงานให้อยู่ในระดับทีเหมา ะสมมี เสถี ยรภา พ
บริการและขนส่ง เพือใ ห้ เกิ ดจ ิ ตสํ านึ กใ นกา รปร ะหย ั ดพล ั งงาน เน้ นกา รใช้ พล ั งงานสะ อา ด เพือไม่ให้กระทบสิงแวดล้ อมลดเ รื อนกระจก

นโยบายเทคโนโยโลยีสารสนเทศ
ศักยภาพของบุคลากร ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ทังซอฟแ วร์  และฮา ร์ ดแวร์

4. อม โดยเน้นการคุ้มครองทัพยากรธรรมชาติ และสัตว์ป่า
ชีวภาพ
จัดให้มีระบบป้องกัน เตือนภัย และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู ้ประสบภัย ควบคุมของเสียทีจะเ กิ ดมลพิ ษด้ วยกา รหา มา ตรกา รจู งใจใน

เรืองภา ษี และสิ ทธ ิ ต่าง ๆ จากผู ้ประกอบการเพือลดปั ญหา โลกร ้ อน และมลพิ ษ ให้ความรู้และสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจัง
5.นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
เน้นการวิจัยตามแนวพระราชดําริ เพือนํ าไปใ ช้ ปร ะโยชน์ ในเ ชิ งพา นิ ชย ์ และอุตสาหกรรม เร่งรัดผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดให้มีกองทุนวิจัยร่วม

ภาครัฐและเอกชน ทีรัฐลง ทุ นร ้ อยละ 50

6.นโยบายด้านการต่างประเทศ และเศรษฐกจิการต่างประเทศ
โดยการพัฒนาความสัมพันธ์กับเพือนบ้ านใ นทุ กมิ ติเร่งรัดแก้ปัญหาข้อพิพาทกับประเทศเพือนบ้ านใ นภู มิ ภา ค สร้างความแข็งแกร่งของอาเซียนเพือใ ห้ บร รลุ ข้อตกลง อา เ ซี ยน
ในวาระทีไทย เ ป็นปร ะธา นอา เ ซี ยน ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิมและแนวทางแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระชับความร่วมมือ และความเป็น
หุ้นส่วน ทางยุทธศาสตร์ กับประเทศทีมีบทบา ทสํ าคั ญข อง โลก และปร ะเ ทศคู ่ค้ าของไทย ในภู มิ ภา ค ร่วมกันแสวงหาตลาดใหม่ ส่งเสริมเข้าร่วม ในข้อตกลงระหว่างประเทศ
ทังทว ิ ภา คี และพหุภาคี เร่งรัดการให้สัตยาบันในข้อตกลงทีได้ ลง นา มไว้ แล้ ว คุ้มครองสิทธิประโยชน์และผลประโยชน์
ของคนไทยในต่างประเทศ

7.
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เน้นประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน สนับสนุนการกระจายอํานาจการคลังสู่ท้องถิน และกา รกระจายอํ านาจสู่การปกครองท้องถิน ปรับบทบาท และภารกิจ การ
บริหารระหว่างส่วนกลาง กับส่วนท้องถินใ ห้ ชัดเ จน ไม่ให้ซํ าซ้ อน มี กา รบร ิ หา รจั งหว ั ดแบบบู รณา กา ร สนับสนุนให้มีการบริหารท้องถินร ู ปแบบพิ เศษ ปร ั บเ งิ นเ ดื อนค ่ าจ้ าง
ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ของข้าราชการ และเจ้าหน้าทีขอ งรัฐให้เหมาะสมกับความสามารถ

นโยบายด้านกฎหมาย
และมีผลประโยชน์ทับซ้อน ขยายและยกเลิกอายุความ ในคดีอาญาบางประเภท และคดี

ทุจริต ปราบปรามการทุจริตทุกระดับ สนับสนุนให้ประชาชนตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐมากขึนพร้อมทังเ น้ นกา รปลู กฝั งค่ านิ ยม " คนไทยต้องไม่โกง"
พัฒนาระบบยุติธรรมให้สะดวก มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส
จัดให้มีการตังองค์กร ประนอมข้อพิพาท มีกระบวนการชะลอการฟ้องสําหรับคดีประมาท และคดีทีมีอัตราโทษจ ํ าคุ ก ไม่ เกิ น3ปี เป็นอย่างน้อย พัฒนาระบบกฎหมาย

ให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและสังคม และองค์กรเพือปฏิ รูปแกระบว นกา รยุ ติธรรม สนั บสนุ น และพั ฒนา ตํ ารวจ ให้ มี
ประสิทธิภาพ
รวมทังดํ าเ นิ นกา ร ให้มีการกระจายอํานาจ ของตํารวจไปยังภูมิภาคเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารกระบวนการยุติธรรมรวมทังให้ ปร ะชา ชนมี ส่วนร ่ วมใ นกา ร
ติดตาม ประเมินผลการทํางาน ของตํารวจ อัยการและผู ้ใช้ อ ํานาจรัฐอืน ๆ

และการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข้อมูลทางราชการ และสาธารณอย่างกว้างขวาง และ

สร้างความสมานฉันท์ในชาติ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมนชนมีส่วนเผยแพร่ข่าวสารทีเป็นปร ะโ ยชน์ต่อสาธารณะ โดยได้รับการ
สนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ปราศจากการแทรกแซง มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทังยกเ ลิ กและปร ั บปร ุ ง กฎหมา ย วลชนตามรัฐ

4.8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ ่มจังหวัด
ประเด็น 1
เป้าประสงค์ พัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์  ธุรกิจบริการสุขภาพและการศึกษานานาชาติ ให้แหล่งสร้างงานและรายได้ใหม่ให้กับกลุ่มจังหวัด
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2 GMS และ BLMSTEC และประเทศ

เป้าประสงค์ สร้างฐานการค้าและการลงทุนเชือมโ ยงภู มิ ภา ค GMSและBLMSTEC และประเทศอืนๆ
3

เป้าประสงค์ เพิมมู ลค่ าภา คเ กษตร  อุ ตสา หกรรม หัตถอุตสาหกรรมและการท่องเทียวเ พื อลดปั ญหา ควา มยา กจนและใ ห้ ผลประ โยชน์ ตกแก่ ประ ชาชน
ภายใน กลุ่มจังหวัดมากทีสุด

4 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์คุณภาพชีวิต   ดํารงฐานวัฒนธรรมและทุนทางสังคมของล้านนา
เป้าประสงค์

5
เป้าประสงค์ ความสมบูรณ์ของทรัพยากรดิน  นํ า  ป่าไม้  และสภาพแวดล้อมในเมือง/ ชุมชนดีขึน
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4.9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดน่าน
วิสัยทัศน์ จังหวัดน่าน

“ ”

สงบ -

งาม - ละนามธรรม

-
ธรรมชาติ

วิถีชีวิต -

ศิลปะ - กรรม
สถาปัตยกรรม   การวางผังเมือง  และงานฝีมือ ภูมิปัญญาต่างๆ

วัฒนธรรม -

นําคุณค่าสู่ - ระดับกว้าง
สากล และสากล   การประชาสัมพันธ์



35

4.10 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์ที 1 : การบริหารจัดการและการบริการ
ยุทธศาสตร์ที 2 : การพัฒนาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที 3 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม
ยุทธศาสตร์ที 4 : การพัฒนาสังคมและความมันคง ของมนุ ษย ์
ยุทธศาสตร์ที 5 : ความมันคง และความสง บเ รี ยบร ้ อย

เป้าประสงค์หลัก
1. พัฒนาองค์กรภาครัฐให้มีคุณภาพและย ังยื น

ของประชาชน
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีดี  มี กา รพั ฒนา กา รทา งเ ศรษฐกิ จ  พิ ชิ ตความยากจน  ชุ มชนเ ข้ มแข็ ง
3. ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   สิงแวดล้ อม และวัฒนธรรมทีสอดคล้ อง กั บว ิ ถีชีวิตใ ห้ เป็นเ มื องน่ านน่ าอยู ่ก้าวสู ่มรดกโลก
4. เกิดความร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วน  ในการพัฒนาสังคมและความมันคง ของมนุ ษย ์ ในจ ั งหว ั ด  มี ความมั นคง ใ นกา รดํ า รงชี วิต  สามารถช่ วยเ หลื อพัฒนา

ตนเอง  ครอบครัว และชุมชนให้เป็นสังคมสันติสุข  น่าอยู่ และย ังยื น
5. เป็นเมืองทีมีความสง บสุ ข  ชุ มชนเ ข้ มแข็ ง  ปร ะชา ชนมี ความปลอดภั ยในชี วิตและทร ั พย ์ สิน
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1 การบริหารจัดการและการบริการ  ประกอบด้วยกลยุทธ์  ดังนี
1. การพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้ได้มาตรฐาน
2. มีการเพิม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
3. การให้บริการมีคุณภาพ
4.

2 การพัฒนาเศรษฐกิจ  ประกอบด้วยกลยุทธ์   ดังนี
1.
2. พัฒนาระบบการค้า   การค้าชายแดน   การลงทุน   การท่องเทียว  ให้ มีกา รขยายตั วเ พิ มขึ น
3.
4. พัฒนาฝีมือแรงงานให้มีขีดความสามารถสูงยิงขึ น
5. พัฒนาระบบการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP)
7.

3
1. พัฒนา  อนุรักษ์ และฟืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม
2. ประชาชน  ชุมชน  มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อมมี มา ตรฐา น
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4
1. การสร้างาความมันคง และพัฒนาสังคมให้มีสันติสุข
2. คุณภาพชีวิตของประชาชน  ชุมชน  สังคม  มีคุณภาพตามมาตรฐาน
3.
4. ลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดทุกชนิด
5. บริการด้านสาธารณสุขมีคุณภาพและได้มาตรฐาน HR
6. พฒันาการเรียนรู้และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม นําคุณค่าสู่สากล
7. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมการพัฒนา

5
1. ประชาชนบริเวณชายแดนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. การจัดการความมันคง ชา ยแดน
3. มีการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขการแพร่ระบาดของยาเสพติดทุกชนิด
4. มีภาคีเครือข่าย  ในการสร้างความมันคง และรั กษา ความสง บเ รี ยบร ้ อย
5. ส่งเสริม  พัฒนาสังคมทีมีความสั นต ิ สุขและความปลอดภั ยสู ง
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4.11 วิสัยทัศน์การพัฒนาอําเภอปัว
“ ะหัตถกรรมพืนบ้ านร ่ วม

สืบสานวัฒนธรรมอารยะธรรมอันลํ าค่ า  ภู มิ ปัญญา ท้ องถิ น   มีประ ชาคมเ ข้ มแข็ ง   ร่วมแร งพั ฒนา สั ง คม  ส่ง เสริ มคุณภา พชีวิต  และเป็นเมืองศูนย์กลางการค้ากับประเทศเพือน
บ้าน  การคมนาคม  การศึกษา การท่องเทียวเ ชิ งอนุ รักษ์   พร ้ อมส่ งเ สร ิ มปร ะชา ธิ ปไ ตย ”

1. พัฒนาอําเภอปัว  โดยพัฒนาปรับปรุงแ
2.
3. พัฒนาอําเภอปัว   ให้เป็นแหล่งรองรับการค้าชายแดนเป็นทางผ่านสู่ประตูอินโดจีน
4. พัฒนาอําเภอปัว   โดยการ
5. พัฒนาอําเภอปัว   โดยการพัฒนาประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตทีดี
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4.12 นายสุรเดช  ยังแสง  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลป่ากลาง
4.12.1

1.1 ถนน ภายในตําบลจะได้รับการก่อสร้าง การพัฒนา และปรับปรุงให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก ปลอดภัยโดยจัดลําดับความสําคัญของการ
แก้ปัญหาไว้ในแผนปฏิบัติการตามความต้องการของประชาคมและภายใต้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล และจะประสานขอความร่วมมือขอรับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานอืนด ้ วยความร วดเ ร็ วตา มแต่ โอกา ส

1.2 ไฟฟ้า ตเพิมเ ติ มตา มถนน
ซอย ให้ได้รับแสงสว่างมากกว่าในปัจจุบันภายใต้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลและตามทีกฎหมา ยกํ าหนด

1.3
- นํามาใช้

- ไม่ว่าเกษตรกรจะมีพืนที ทาง การเ กษตร   ณ
ทีใด โดยจะปร ะสา นก ั บหน่ วย งานทีเกี ยวข้ อง จัดทําระบบรวมเพือใ ห้ เกษตรกรมี นําใช้ ใ นกา รดู แลพื ชผลทา ง การเ กษตร อย่ างเ พีย งพอ

1.4 (โทรศัพท์ในบ้าน) ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
อย่างเทา่เทียมกัน

4.12.2 นโยบายด้านการศึกษา
2.1 ให้การสนับสนุนการศึกษาระดับก่อนปฐมวัยและปฐมวัยทังทา งด้ านอา หา รกลา งวั นและอา หา รเ สร ิ ม(นม) ว ัสดุอุปกรณ์ทีส่งเ สร ิ มกา รเ รี ยนร ู ้กับเ ด็ ก เป็นกา รส่ งเ สร ิ ม

การสเรียนการสอน พร้อมจัดหาและพัฒนาบุคลากรผู ้ ดูแลเด็กระดับก่ อย่างเท่าเทียมกันทุกหมู่บ้าน
2.2 สนับสนุนการเรียนรู้นอกสถานที นอกหล ั กสู ตรทุ กร ู ปแบบ เพื อเสริ มสร ้ างศั กยภาพของ นักเรียนและประชาชนทัวไป

จัดทําแผนและโครงการตามความต้องการของตนเอง
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2.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ของกลุ่มต่าง ๆ ด้านภูมิปัญญาท้อองถิน และด้ านทั กษะ ของกลุ ่มต่ าง ๆ
2.4 ส่งเสริมฟืนฟู ให้มีทีอ่านหนั งสื อปร ะจํ าหมู ่บ้ านตา มความเ หมา ะสมของหมู ่บ้ าน
2.5 จัดหาทุนการศึกษาให้แก่ผู ้ทีอย ู ่ในว ั ยเ รี ยนใ นตํ าบลโดยกระจายตา มหมู ่บ้ านตา มความเหมาะสมและเท่าเทียมกันอย่างเสมอภาค
2.7 โรงเรียนในเขตพืนที ตามวิธีการและหลักเกณฑ์ทีทา งราชกา รกํ าหนด

4.12.3 นโยบายด้านการเมืองการปกครอง
3.1 เน้นการทํางานแบบมีส่วนร่วมโดยผ่านความเห็นชอบจากประชาคมระดับหมู่บ้านหรือระดับตําบลแล้วแต่กรณี
3.2 ส่งเสริมประชาคมเข้มแข็ง โดยการสนับสนุนในการทํากิจกรรมของประชาคมสนับสนุนส่งเสริมการแก้ปัญหาบนพืนฐ า นของปร ะชา คม
3.3 ส่งเสริมสร้างความสามัคคี ความปรองดองในหมู่คณะทํางานในรูปแบบการบูรณาการทังฝ่ ายปกครอง ผู ้นําชุ มชน ผู ้นํ าหมู่บ้าน ผู ้นํากลุ่มตระกูลแซ่ชนเผ่า และส่วน

ราชการ ต่างๆ
3.4 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางด้านการเมือง การปกครอง การบริหารงาน แก่สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลผู ้นําชุมชนและประชาชนทัวไปตา มโ อกา สอั น

ควร
3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าทีของ  อปพร . ให้สามารถปฏิบัติหน้าทีด้วยความสะ ดวกปลอดภั ยโดยการจัดหาว ัสดุอุปกรณ์เพือกา รกู ้ภัย  ทุ กหมู ่บ้ านอย่ าง

ทัวถึ ง เท่ าเ ที ยมกั นและทันต่อเหตุการณ์ ให้ประชาชนในตําบลได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3.6 ส่งเสริมสนับสนุนการปกครอง  ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข   มุ่งเน้นให้ประชาชน  มีส่วนร่วมในทุก ๆ ด้าน  ได้แก่  การ

สนับสนุนกระบวนการประชาคมของประชาชน ในทุกด้าน โดยการ “ ร่วมคิด  ร่วมทํา  ร่วมปฏิบัติ   และร่วมรับประโยชน์  เพือปร ะชา ชนชา วตํ าบล ”
3.7 พจน์  สถาบันองค์การบริหารส่วนตําบล  ให้ประชาชนยอมรับและให้ความเชือถื อ
3.8 งความต้องการของ

ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ
3.9 สร้างระบบงานบริหารงานบุคคล  และค่าตอบแทนแนวใหม่  โดยยึดหลักการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานโดยดําเนิน  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

การปฏิบัติงาน
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3.10 เน้นการบริหารราชการแบบเปิดโดยเปิดโอกาส  ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการบริหารกิจการบ้านเมืองมากขึน  โดยเ ปิดโอกา สให้ประชาชนเสนอแนะ
และแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการปฏิบัติงาน และตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย

3.11 สร้างแรงจูงใจและเพิมขวั ญ   และกํ าลั งใจให้ พนั กง านส่ วนตํ าบลและผู ้ปฏิ บัติงานใ ห้ แก่ องค์ กา รบร ิ หา รส่ วนตํ าบล ให้ปฏิบัติงาน ด้วยความทุ่มเท ซือสั ตย ์    วิ ริ ยะ
เสียสละ    มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น  เป็นธรรม และประชาชนส่วนใหญ่ยอมรับ

3.12
3.13 บริหารการคลังอย่างมีเสถียรภาพและย ังยื นโ ดยเ ฉพา ะกา รรั กษา วิ นัยทา งกา รคลั งโดยยึ ดหล ั กธรรมา ภิ บา ล โปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้ ตลอดเวลา
3.13 บัติหน้าทีให้ กา ร

บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.14 ปรับปรุงอาคารสํานักงาน ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ สถานทีตังของ องค์ การบริ หาร ส่ วนตํ า บล ใ ห้ เ หมา ะสม ร ่ มรื น สะอาด สวยงาม เพือรอง รั บปร ะชา ชนที เข้า มา

ติดต่อราชการหรือมาใช้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบล

4.12.4
4.1 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาให้กลุ่มอาชีพทีมีอยู ่แล้ วอย่ างครบว งจร เป็นต ้ นว ่ า ทุ น กา รผลิ ตอย่ างมี คุณภ า พ กา รตลา ด ของกลุ ่มอา ชี พต ่ าง  ๆ อย่างมีศักยภาพให้กิจกรรม

ของกลุ่มดําเนินต่อไปได้
4.2 สนับสนุนกลุ่มอาชีพท

ระกอบอาชีพการท่องเทียว

4.3 จัดให้มีศึกษาดูงาน เสริมสร้างกิจกรรมความรู้แก่กลุ่มอาชีพ เพือเ สร ิ มทั กษะ พั ฒนา ในกา รทํ างานใ ห้ เข้ มแข็ ง
4.4 ประสานงาน กับหน่วยงานทีมีความร ู ้ชํานา ญก า ร ในกา รเ สร ิ มสร ้ างความร ู ้ ให้ ความช่ วยเ หล ื อกลุ ่มอา ชี พต ่ าง ๆ
4.5 . เป็นการเพิมร ายได้  และแก้ ไขปั ญหา ความยากจน
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4.6 สํารวจผู ้ว่างงานผู ้ โดยเฉพาะผู ้ที
จบการศึกษาแต่ย ังไม่มีงานทํา

4.7 มการค้า  จัดให้มีศูนย์กลางการจําหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์พืนบ้ าน กา รลง ทุ น
อุตสาหกรรมในครัวเรือนหรืออุตสาหกรรมขนาดย่อม

4.8 ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงาน     และเพิมรายได้ ให้ กับปร ะชา ชนโ ดยยึ ดหล ั กเ ศรษฐกิ จพอเ พี ยงตา มแนว พร ะราชดํ าริ ของพร ะบา ทสมเ ด็ จพร ะเ จ้าอยูห่ัว
4.9 องเทียวเ ชิ งเ กษตรกรรม

4.10 ทังในตลา ดอิ นเ ตอร์ เน็ ต
4.11

4.12.5 นโยบายด้านสาธารณสุข
5.1 สนับสนุนกิจกรรมของ อสม.ระดับหมู่บ้านตําบล   จัดทําโครงการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนทุกระดับ  และส่งเสริมให้มีการตรวจสุขภาพประจําปีตามแนวทาง

นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
5.2 สนับสนุนการเฝ้าระว ัง  การแก้ไขปัญหา และป้องกันโรคระบาดต่าง .ๆในรอบปี ตามประกาศของทางราชการอย่างสมําเ สมอและรวดเ ร็ ว
5.3 สนับสนุนด้านงบประมาณตามโครงการด้านสาธารณสุขอย่างเท่าเทียมกันทุกหมู่บ้าน
5.4 สนับสนุนงบประมาณในการแก้ปัญหายาเสพติดทุกรูปแบบ โดยเฉพาะกลุ่มพลังมวลชน
5.6 สนับสนุนการตรวจสารเคมีตกค้างในเลือดของชุมชน

4.12.6 นโยบายด้านการกีฬาศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี
6.1 จัดกิจกรรมและสนับสนุนงบประมาณ ในการแข่งขันกีฬาระหว่างหมู่บ้านทุกปี
6.2 ส่งเสริมการออกกําลังกายแก่เด็ก, เยาวชน , ผู ้สูงอายุโดยจัดหาอุปกรณ์

ของหมู่บ้าน
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6.3 ร่วมกับประชาชน ผู ้นําหมู่บ้าน จัดงานประเพณีต่าง หๆรือสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนืองและเ พี ยงพอ
6.4 ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณในกิจกรรทางศาสนาทุ โดยเท่าเทียมกัน และมุ่งเน้นให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วม
6.5 ส่งเสริมกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาและกิจกรรมวันสําคัญทางราชการอย่างสมําเ สมอ

4.12.7
7.1 จัดให้มีการบํา
7.2 รณรงค์เลือกกําจัดขยะและการบริหาร การจัดเก็บ การทิงขยะ โดยร่วมกับประชาคมหมู่บ้านและสาธารณสุขประจําตําบล

7.3 สนับสนุนการรักษาความสะอาดถนน ทางเดิน ภายในหมู่บ้าน
7.4 สนับสนุนการปลูกต้นไม้ทุกหมู่บ้านคุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม อย่างทัวถึ ง เพือลดภา วะโลกร ้ อน
7.6 ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณให้กับกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาพืชผลทางการเกษตรต่างๆ โดยมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมในลักษณะเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ
7.8 ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณ ให้แก่กลุ่มเกษตรกร เพือร ั กษา สภา พแ วดล้ อมทา งชี วภา พ โดยเ ฉพา ะ กา รนํ าหญ้ าแฝกมา ใช้ ในกา รป้ องกั นกา รพั งทลา ยของหน้าดิน
7.9 ส่งเสริม สนับสนุนการทําเกษตรกรรมแบบผสมผสานเกษตรทางเลือกและเกษตรอินทรีย์รวมทังส่ งเ สร ิ มกระบว นกา รเ รี ยนร ู ้แก่ เกษตรกร

4.12.8 นโยบายด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์
8.1 สํารวจจํานวนผู ้สูงอายุทียังมิ ได้ รับกา รสง เ คราะห์  จั ดทํ าบั ญช ีเพือจั ดหา งบปร ะมา ณใ นกา รช่ วยเ หล ื อใ ห้ ครอบคลุ ม
8.2 สํารวจผู ้พิการ
8.3 จัดตังงบปร ะมา ณช ่ วยเ หล ื อใ นกรณี เกิ ดอุ ทกภั ย วาตภั ย อั คคี ภัยให้ ทันต ่ อเ หต ุ กา รณ์
8.4 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู ้สูงอายุ ผูด้้อยโอกาส และผู ้พิการ
8.5 สานต่อการการเบิกจ่ายเบียผู ้สูงอายุ ผู ้พิการ เยาวชน แ เด็ก สตรี และผู ้ด้อยโอกาส
8.5 จัดหารถยนต์พร้อมอุปกรณ์การกู้ภัย เพือใ ห้ บร ิ กา รส่ งผู ้ป่วยไปโ รงพย าบา ล ในกรณี ฉุกเ ฉิ นเ ร่ งด่ วน
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8.6 จัดหารถดับเพลิงเพือบร รเ ทา สา ธา รณภ ั ย

4.12.9
9.1 จัดกิจกรรมต่าง ๆ และโครงการต่าง ๆ ทีอา จจั ดทํ าขึ นตา มควา มประ สงค์ ของ ประ ชาคมโดยมุ ่ งเน้นยึ ดผลประ โยชน์ ของ ส่ วนรว มเ ป็ นหล ั ก
9.2 เร่งรัด จัดทําโครงการต่าง ๆ ทีเกิ ดขึ นตา มนโย บาย ของ รั ฐบ าล เพือปร ะโยชน์ ของปร ะชา ชนใ นต ํ าบลด้ วยความรวดเ ร็ วทั นต ่ อเ วลา  และเ หต ุ กา รณ์
9.3 จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพือบู รณา กา ร ร่ วมกั บหน่ วยงานอ ื น ๆ เพือความสมั ครสมา นสา มั คคี ในชุ มชน เพือผลสั มฤทธ ิ ของ การทํ า งานร่ วมกั น ส่ ง ผลใ ห้ ประ ชาชนได้ ร ับ

ประโยชน์สูงสุด
9.4 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพ การทํางานของบุคราลากรในองค์การบริหารส่วนตําบลโดยเน้นการให้การบริการความรวดเร็วถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้
9.5

การกําหนดยุทธศาสตร์และนโยบายทีกล่ าวมา
กําหนดและอํานาจหน้าทีของ องค์ กา รบร ิ หา รส่ วนตํ าบล
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5 บัญชีโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์/ แนวทางการพัฒนา
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 รวม 3 ปี

จํานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

1.
1.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 18 9,019,500 7 2,470,000 3 1,050,000 28 12,539,500
1.2 12 12,530,000 3 980,000 3 980,000 18 14,490,000
1.3 4 950,000 - - - - 4 950,000
1.4. แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง / ต่อเติมโครงสร้างพืนฐ า น 17 7,095,000 1 300,000 1 200,000 19 7,595,000

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ
2.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชน 28 2,385,000 26 2,045,000 27 2,095,000 81 6,525,000

3.
3.1 ส่งเสริมพัฒนาด้านการสงเคราะห์ประชาชน 5 436,000 5 436,000 5 436,000 15 1,308,000
3.2 ส่งเสริมการแก้ปัญหาสังคม 18 470,000 18 450,000 18 450,000 54 1,370,000
3.3 ส่งเสริมการศึกษา 22 5,207,040 22 5,206,900 22 5,206,900 66 15,620,840
3.4 ส่งเสริมพัฒนากิจการด้านสาธารณะสุข 15 610,000 13 560,000 13 560,000 41 1,730,000
3.5 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนและประชาชน 4 144,000 4 144,000 4 144,000 12 432,000
3.6 ส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา,การออกกําลังกายและการนันทนาการ 9 1,900,000 7 980,000 6 480,000 22 3,360,000

4.
4.1 ส่งเสริมการจัดงานตามประเพณี 12 410,000 11 345,000 11 345,000 34 1,100,000
4.2 ก่อสร้างและปรับปรุงสถานทีปร ะกอบพิ ธี กรรม /ศูนย์ว ัฒนธรรมตําบลและชนเผ่า - - 1 300,000 - - 1 300,000
4.3 ฝึกสอนอบรมให้ความรู้เกียวกั บปร ะเ พณี วัฒนธรรม 7 267,100 7 267,100 7 267,100 21 801,300
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ยุทธศาสตร์/ แนวทางการพัฒนา
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 รวม 3 ปี

จํานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

5.
5.1 บริหารจัดการขยะและสิงปฏิ กูล 7 867,800 6 800,000 6 800,000 19 2,467,800
5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสํานึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดล้ อม
2 60,000 2 60,000 2 60,000 6 180,000

5.3 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบนํ าเ สี ย 13 3,900,000 11 3,300,000 11 3,300,000 35 10,500,000
5.4 ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาธรรมชาติ 4 120,000 4 120,000 4 120,000 12 360,000

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ
6.1 สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาร่วมบูรณาการองค์กรปกครองส่วนท้องถินก ั บชุ มชน 4 120,000 4 120,000 4 120,000 12 360,000
6.2 สนับสนุนส่งเสริม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 4 695,000 2 65,000 2 65,000 8 825,000
6.3 พัฒนาส่งเสริมการเพิมปร ะสิ ทธ ิ ภา พใ นกา รบร ิ หา รจั ดกา รตา มหล ั กกา รบร ิ หา ร

กิจการบ้านเมืองทีดี
28 10,948,520 27 11,168,520 27 11,418,520 82 33,535,560

6.4 จัดหา/จัดซือ/
ปฏิบัติงาน และพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการบริการสาธารณะ

13 1,495,000 11 1,380,000 11 1,380,000 35 4,255,000

รวม 246 59,629,960 192 31,497,520 187 29,477,520 625 120,605,000
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รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2557
1.

1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ที โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ/ทีมา

ผลทีคา ดว่ าจะได้ รับ
หน่วยงานที
รับผิดชอบปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

1 ก่อสร้างถนน คสล. เข้าสู่ศาลา
พิธีกรรม หมู่ที 1 ประชาชนในการเข้าประกอบ

พิธีกรรมแก้ปัญหาถนนเป็น
หลุมเป็นบ่อของถนนทางเข้าสู่
ศาลาประกอบพิธีกรรม

ก่อสร้างถนน  คสล. จํานวน 1
สาย ขนาดกว้าง 5 เมตร  ยาว 120
เมตร  หนา 0.15
ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร

240,000 - - ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทางเข้าสู่ที
ประกอบพิธีกรรม

ส่วนโยธา
อบต.ป่ากลาง

2 สร้างถนน  คสล. บ้านห้วยสะนาว
เขต 4 ปางแก หน้าบ้านนางอําพร
– เขตบ้านหมู่ที 3

การคมนาคมสัญจรแก้ปัญหา
ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อสร้าง
ความสะดวกแก่ประชาชน

ก่อสร้างถนน  คสล. จํานวน 1
สาย ขนาดกว้าง 4 เมตร  ยาว 250
เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือพืนที
ไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร

450,000 - - สามารถสร้างความ
สะดวกในการคมนาคม
สัญจรแก่ประชาชน
แก้ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบ่อได้

ส่วนโยธา
อบต.ป่ากลาง

3 สร้างถนน คสล.สายโบสถ-์ บ้าน
ว่างจง บ้านค้างฮ่อ  หมู่ที3

เพือเ พิ มควา มสะดวกรวดเ ร ็ วใน
การคมนาคมสัญจรแก้ปัญหา
ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อสร้าง
ความสะดวกแก่ประชาชน

ก่อสร้างถนน  คสล. จํานวน 1
สาย ขนาดกว้าง 5 เมตร  ยาว 200
เมตร หนา 0.15
ไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร

400,000 - - สามารถสร้างความ
สะดวกในการคมนาคม
สัญจรแก่ประชาชน
แก้ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบ่อได้

ส่วนโยธา
อบต.ป่ากลาง
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ที โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ/ทีมา
ผลทีคา ดว่ าจะได้ รับ

หน่วยงานที
รับผิดชอบปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

4. สร้างถนน  คสล.เข้าป่าสุสาน
บ้านจูน หมู่ที 4 การคมนาคมการเดินทางเข้า

ร่วมประกอบพิธีกรรมงานศพ
สามารถไปสู่ป่าสุสานได้
สะดวกขึน

ก่อสร้างถนน  คสล. จํานวน 1
สาย ขนาดกว้าง 4 เมตร  ยาว 200
เมตร หนา 0.15
ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร

400,000 - - สามารถสร้างความ
สะดวกในการคมนาคม
สัญจรแก่ประชาชน
แก้ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบ่อได้

ส่วนโยธา
อบต.ป่ากลาง

5 สร้าง ถนนคสล.บ้านตาหลวง หมู่
ที 5 ลงสู่อ่างห้วยทรายขาว

เพือแก้ ปัญหา ถนนเ ป็นหล ุ ม
เป็นบ่อแก้ปัญหาฝุ ่ นละอองใน
ชุมชน

ก่อสร้างถนน  คสล. จํานวน 1
สาย ขนาดกว้าง 4 เมตร  ยาว 100
เมตร หนา 0.15
ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร

200,000 - - สามารถสร้างความ
สะดวกในการคมนาคม
สัญจรแก่ประชาชน
แก้ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบ่อได้

ส่วนโยธา
อบต.ป่ากลาง

6. สร้างถนน  คสล. บ้านสวนทราย
หมู่ที 6 บ้านนายสมเดช    สุยะตา
– บ้านนายธาตรี

การคมนาคมสัญจรแก้ปัญหา
ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อสร้าง
ความสะดวกแก่ประชาชน

ก่อสร้างถนน  คสล. จํานวน 1
สาย ขนาดกว้าง 5 เมตร  ยาว 200
เมตร หนา 0.15
ไม่น้อยกว่า 1,000ตารางเมตร

450,000 - - สามารถสร้างความ
สะดวกในการคมนาคม
สัญจรแก่ประชาชน
แก้ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบ่อได้

ส่วนโยธา
อบต.ป่ากลาง

7. ขยายผิวจราจร  คสล. หน้า
โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพ  ที 166
– เขตตําบลศิลาแลง เพือส่ งเ สร ิ มคุ ณภ า พชี วิตใ นกา ร

ดูแลชีวิตและทรัพย์สิน
ประชาชน

ขยายผิวจราจร เพิมความกว้ าง 2
เมตร ,ยาว 300 เมตร  หนา 0.15
เมตร หรือมีพืนที ไม่น้อ ยกว่ า 600
ตารางเมตร

- 240,000 -
ขึนเ พิ มควา มสะดวก
รวดเร็ว เพือส่ งเ สร ิ ม
คุณภาพชีวิตในการดูแล
ชีวิตและทรัพย์สิน
ประชาชน

ส่วนโยธา
อบต.ป่ากลาง
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ที โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ/ทีมา
ผลทีคา ดว่ าจะได้ รับ

หน่วยงานที
รับผิดชอบปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

8 สร้างถนน  คสล. บ้านห้วยสะนาว
เขต 5 ภูคา การคมนาคมสัญจรแก้ปัญหา

ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อสร้าง
ความสะดวกแก่ประชาชน

ก่อสร้างถนน  คสล. จํานวน 1
สาย ขนาดกว้าง 4 เมตร  ยาว 60
เมตร หนา 0.15
ไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร

108,000 - - สามารถสร้างความ
สะดวกในการคมนาคม
สัญจรแก่ประชาชน
แก้ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบ่อได้

ส่วนโยธา
อบต.ป่ากลาง

9 สร้างถนน คสล. บ้านค้างฮ่อ  หมู่
ที 3 สายหน้าบ้านนายบุญมาก
ศิลป์ท้าว

เพือเ พิ มควา มสะดวกรวดเ ร ็ วใน
การคมนาคมสัญจรแก้ปัญหา
ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อสร้าง
ความสะดวกแก่ประชาชน

ก่อสร้างถนน  คสล. จํานวน 1
สาย ขนาดกว้าง 5 เมตร  ยาว 200
เมตร หนา 0.15
ไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร

- 400,000 - สามารถสร้างความ
สะดวกในการคมนาคม
สัญจรแก่ประชาชน
แก้ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบ่อได้

ส่วนโยธา
อบต.ป่ากลาง

10 สร้างถนน  คสล. บ้านจูน หมู่ที 4
สายหลังบ้านผู ้ใหญ่กัณศักดิ

เพือเ พิ มควา มสะดวกรวดเ ร ็ วใน
การคมนาคมสัญจรแก้ปัญหา
ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อสร้าง
ความสะดวกแก่ประชาชน

ก่อสร้างถนน  คสล. จํานวน 1
สาย ขนาดกว้าง 4 เมตร  ยาว 200
เมตร หนา 0.15
ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร

- 400,000 - สามารถสร้างความ
สะดวกในการคมนาคม
สัญจรแก่ประชาชน
แก้ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบ่อได้

ส่วนโยธา
อบต.ป่ากลาง

11 สร้าง ถนนคสล.บ้านตาหลวง หมู่
ที 5 จุดบ้านนายแก่น

เพือแก้ ปัญหา ถนนเ ป็นหล ุ ม
เป็นบ่อแก้ปัญหาฝุ ่ นละอองใน
ชุมชน

ก่อสร้างถนน  คสล. จํานวน 1
สาย ขนาดกว้าง 4 เมตร  ยาว 50
เมตร หนา 0.15
ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร

100,000 - - สามารถสร้างความ
สะดวกในการคมนาคม
สัญจรแก่ประชาชน
แก้ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบ่อได้

ส่วนโยธา
อบต.ป่ากลาง
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ที โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ/ทีมา
ผลทีคา ดว่ าจะได้ รับ

หน่วยงานที
รับผิดชอบปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

12 สร้างถนน  คสล. บ้านสวนทราย
หมู่ที 6 สายหน้าหอประชุมทิศ
ตะวันออก

การคมนาคมสัญจรแก้ปัญหา
ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อสร้าง
ความสะดวกแก่ประชาชน

ก่อสร้างถนน  คสล. จํานวน 1
สาย ขนาดกว้าง 5 เมตร  ยาว 200
เมตร หนา 0.15
ไม่น้อยกว่า 1,000ตารางเมตร

450,000 - - สามารถสร้างความ
สะดวกในการคมนาคม
สัญจรแก่ประชาชน
แก้ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบ่อได้

ส่วนโยธา
อบต.ป่ากลาง

13 สร้างถนนลาดยาง ทับถนนใน
หมู่บ้าน ซอย 3,4 บ้านนํ าเ ปิน
หมู่ที 1

เพือเ พิ มควา มสะดวกรวดเ ร ็ วใน
การคมนาคมสัญจรแก้ปัญหา
ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อสร้าง
ความสะดวกแก่ประชาชน

สร้างถนนลาดยาง ทับถนน
คอนกรีตเดิม ขนาดกว้าง5 เมตร
ยาว 500 เมตร หนา 0.07 เมตร

2,500 เมตร

1,000,000 - - ประชาชนมีความสะดวก
รวดเร็วในการเดินทาง
สัญจรสามารถแก้ปัญหา
ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อได้

ส่วนโยธา
อบต.ป่ากลาง

14 สร้างถนน คสล.เข้าสู่ทีทํากิ น
(หมอน 4 ) หมู่ที 2 จากหมู่บ้านถึง
เขตพืนที ทํา กิน

เพือสร ้ างความสะดวกใ น
เดินทางไปสู่ไร่สวนการเกษตร
และการขนถ่ายผลิตภัณฑ์
การเกษตรออกสู่ตลาดสร้าง
รายได้

ก่อสร้างถนน  คสล. จํานวน 1
สาย ขนาดกว้าง 5 เมตร  ยาว 200
เมตร หนา 0.15
ไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร

400,000 - - สามารถสร้างความ
สะดวกในเดินทางไปสู่ไร่
สวนการเกษตร และการ
ขนถ่ายผลิตภัณฑ์
การเกษตรออกสู่ตลาด
สร้างรายได้

ส่วนโยธา
อบต.ป่ากลาง

15 สร้างถนน  คสล. บ้านจูน หมู่ที 4
สายมุมอ่างรถไถ การคมนาคมสัญจรแก้ปัญหา

ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อสร้าง
ความสะดวกแก่ประชาชน

ก่อสร้างถนน  คสล. จํานวน 1
สาย ขนาดกว้าง 4 เมตร  ยาว 30
เมตร หนา 0.15
ไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร

54,000 - - สามารถสร้างความ
สะดวกในการคมนาคม
สัญจรแก่ประชาชน
แก้ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบ่อได้

ส่วนโยธา
อบต.ป่ากลาง
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ที โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ/ทีมา
ผลทีคา ดว่ าจะได้ รับ

หน่วยงานที
รับผิดชอบปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

16 สร้างถนน  คสล. สายป่ากลาง –
ศิลาเพชร (เขตบ้านหัวนํ าตํ าบล
ศิลาแลง) ต่อจากที อบจ.สร้าง –
ทางลาดยาง(กิจการนอกเขต)

การคมนาคมสัญจรแก้ปัญหา
ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อสร้าง
ความสะดวกแก่ประชาชน

ก่อสร้างถนน  คสล. จํานวน 1
สาย ขนาดกว้าง 5 เมตร  ยาว 30
เมตร หนา 0.15
ไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร

67,500 - - สามารถสร้างความ
สะดวกในการคมนาคม
สัญจรแก่ประชาชน
แก้ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบ่อได้

ส่วนโยธา
อบต.ป่ากลาง

17 สร้างถนน  คสล. บ้านสวนทราย
หมู่ที 6 สายหน้าบ้านนายยิงขา ย
ผ้า

การคมนาคมสัญจรแก้ปัญหา
ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อสร้าง
ความสะดวกแก่ประชาชน

ก่อสร้างถนน  คสล. จํานวน 1
สาย ขนาดกว้าง 5 เมตร  ยาว 200
เมตร หนา 0.15
ไม่น้อยกว่า 1,000ตารางเมตร

- 450,000 - สามารถสร้างความ
สะดวกในการคมนาคม
สัญจรแก่ประชาชน
แก้ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบ่อได้

ส่วนโยธา
อบต.ป่ากลาง

18 สร้างถนน  คสล. บ้านฟ้าใหม่ เขต
ตําบลศิลาเพชร(กิจการนอกเขต) การคมนาคมสัญจรแก้ปัญหา

ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อสร้าง
ความสะดวกแก่ประชาชน

ก่อสร้างถนน  คสล. จํานวน 1
สาย ขนาดกว้าง 5 เมตร  ยาว 200
เมตร หนา 0.15
ไม่น้อยกว่า 1,000ตารางเมตร

- - 450,000 สามารถสร้างความ
สะดวกในการคมนาคม
สัญจรแก่ประชาชน
แก้ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบ่อได้

ส่วนโยธา
อบต.ป่ากลาง

19 สร้างถนนถมหินกรวดทราย  สาย
ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านตาหลวง ไป
บ้านนํ าฮาว

เพือส่ งเ สร ิ มใ ห้ ปร ะชา ชนสา มา
รถมีเส้นทางคมนาคมทีสะดวก
ใช้สําหรับลําเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่ตลาดให้
สะดวกขึน

สร้างถนนถมหินกรวดทราย ขนาด
กว้าง 4 เมตร  ยาว 800 เมตร
หนา 0.07
กรวดทรายไม่น้อยกว่า 3,200
เมตร (ปรับถนนกว้าง เฉลีย 6 ม.)

- 400,000 - ประชาชนสามา รถมี
เส้นทางคมนาคมที
สะดวกใช้สําหรับลําเลียง
ผลผลิตทางการเกษตร
ออกสู่ตลาดให้สะดวกขึน

ส่วนโยธา
อบต.ป่ากลาง
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ที โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ/ทีมา
ผลทีคา ดว่ าจะได้ รับ

หน่วยงานที
รับผิดชอบปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

20 ปรับปรุงถนนหินกรวดทราย หมู่
ที 3 จากบ้าน     ส อบต. บุญมาก
ศิลป◌์ท้าว - ถนน สปก.สาย
บ้านนานิคม – บ้านนํ าฮาว

เพือส่ งเ สร ิ มกา รปร ั บปร ุ งถนน
เส้นทางคมนาคม ให้การ
เดินทางสะดวกขึนโ ดยกา รลง
หินกรวด ทราย เพือแก้ ปัญหา
ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ

สร้างถนน ลงหินกรวดทราย ขนาด
กว้าง4 เมตร ยาว 4,000 เมตร
หนา 0.07 เมตร ปรับถนน กว้าง6

น้อยกว่า 16,000 ตารางเมตร พืนที
ถนนทังหมดไม่ น้ อยกว่ า 24,000
เมตร

- - 300,000 สามารถทําให้ถนน
เส้นทางคมนาคม ให้การ
เดินทางสะดวกขึนโ ดย
การลงหินกรวด ทราย
แก้ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบ่อได้

ส่วนโยธา
อบต.ป่ากลาง

21 สร้างถนนเข้าสู่พืนที ทํา การเ กษตร
หมู่ที 2 บ้าน ห้วยสะนาว ต.ป่า
กลาง – บ้านนาคํา หมู่ที1 ต.ศิลา
เพชร

เพือส่ งเ สร ิ มใ ห้ ปร ะชา ชนสา มา
รถมีเส้นทางคมนาคมทีสะดวก
ใช้สําหรับลําเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่ตลาดให้
สะดวกขึน

สร้างถนนถมหินกรวดทราย ขนาด
กว้าง 4 เมตร  ยาว 2,000 เมตร
หนา 0.07 เมตร หรือพืนที ถมหิ น
กรวดทรายไม่น้อยกว่า 8,000
ตารางเมตร (ปรับถนนกว้าง เฉลีย
6 เมตร)

500,000 - - ประชาชนสามา รถมี
เส้นทางคมนาคมที
สะดวกใช้สําหรับลําเลียง
ผลผลิตทางการเกษตร
ออกสู่ตลาดให้สะดวกขึน

ส่วนโยธา
อบต.ป่ากลาง
และอบจ.น่าน

22 สร้างถนน  คสล. เชือมระหว ่ าง
ตําบล จาก บ้านจูน  หมู่ที 4 ต.ป่า
กลาง - บ้านเก็ต  หมู่ที 2
ต.วรนคร

เพือเ พิ มควา มสะดวกรวดเ ร ็ วใน
การคมนาคมสัญจรแก้ปัญหา
ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อสร้าง
ความสะดวกแก่ประชาชน

ก่อสร้างถนน  คสล. จํานวน 1
สาย ขนาดกว้าง 5 เมตร  ยาว
1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือ

5,000 ตาราง
เมตร .

2,000,000 - - สามารถสร้างความ
สะดวกในการคมนาคม
สัญจรแก่ประชาชน
แก้ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบ่อได้

ส่วนโยธา
อบต.ป่ากลาง

และ
อบจ.น่าน
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ที โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ/ทีมา
ผลทีคา ดว่ าจะได้ รับ

หน่วยงานที
รับผิดชอบปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

23 ก่อสร้างถนนหินกรวดทราย
หมู่ที 6 บ้านสวนทราย เส้นบ้าน
นายวีระ กิตติทองสุข

เพือส่ งเ สร ิ มกา รปร ั บปร ุ งถนน
เส้นทางคมนาคม ให้การ
เดินทางสะดวกขึนโ ดยกา รลง
หินกรวด ทราย เพือแก้ ปัญหา
ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ

สร้างถนน ลงหินกรวดทราย ขนาด
กว้าง4 เมตร ยาว 4,000 เมตร
หนา 0.07 เมตร ปรับถนน กว้าง6

น้อยกว่า 16,000
ถนนทังหมดไม่ น้ อยกว่ า 24,000
เมตร

- - 300,000 สามารถทําให้ถนน
เส้นทางคมนาคม ให้การ
เดินทางสะดวกขึนโ ดย
การลงหินกรวด ทราย
แก้ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบ่อได้

ส่วนโยธา
อบต.ป่ากลาง

24 ก่อสร้างถนนลาดยาง ถนนสาย
หลัก ตําบล ป่ากลางจากบ้านนํ า
เปิน – บ้านหัวดอย ตําบลศิลาแลง

เพือใ ห้ มีถนนที ปลอดภั ย ใช้
สัญจรของประชาชนตําบล ป่า
กลาง ทีจะออกสู ่ อํ าเ ภอ ปั ว

สะดวกขึนแ ละแก้ ปัญหา ถนน
คอนกรีตเดิมทีชํารุ ดเ ป็นหล ุ ม
เป็นบ่อ  ให้ประชาชนใช้เดิน
สัญจรไปมาสะดวกมากขึน

ก่อสร้างถนน ลาดยาง ขนาดกว้าง
5 เมตร , ยาว 2,150 เมตร หนา
0.04 เมตร จากบ้านหัวดอย หมู่ที 6
ตําบล ศิลาแลง ถึง บ้านนํ าเ ปิน หมู่
ที 1 ตําบล ป่ากลาง

1,950,000 - - มีถนนทีปลอดภั ยใช้
สัญจรของประชาชน
ตําบล ป่ากลาง ทีจะออกสู ่
อ ําเภอ ปัว  และออกสู่
พืนที ตํา บลอ ื นๆให้
สะดวกขึนแ ละแก้ ปัญหา
ถนนคอนกรีตเดิมทีชํารุ ด
เป็นหลุมเป็นบ่อ  ให้
ประชาชนใช้เดินสัญจร
ไปมาสะดวกมากขึน

อบจ.น่าน
และ

หน่วยงานที
เกียวข้ อง

25 สร้าง/ปรับปรุงถนนถมหินกรวด
ทราย บ้านจูน หมู่ที 4 – บ้านห้วย
เสือ (บ้านปรางค)์ปลัมเ ชลล์

เพือส่ งเ สร ิ มใ ห้ ปร ะชา ชนสา มา
รถมีเส้นทางคมนาคมทีสะดวก
ใช้สําหรับลําเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่ตลาดให้
สะดวกขึน

สร้างถนนถมหินกรวดทราย ขนาด
กว้าง 4 เมตร  ยาว 800 เมตร
หนา 0.07 เมตร หรือพืนที ถมหิ น
กรวดทรายไม่น้อยกว่า 3,200
เมตร (ปรับถนนกว้าง เฉลีย 6 ม.)

- 400,000 - ประชาชนสามา รถมี
เส้นทางคมนาคมที
สะดวกใช้สําหรับลําเลียง
ผลผลิตทางการเกษตร
ออกสู่ตลาดให้สะดวกขึน

ส่วนโยธา
อบต.ป่ากลาง
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ที โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ/ทีมา
ผลทีคา ดว่ าจะได้ รับ

หน่วยงานที
รับผิดชอบปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

26 สร้างถนนถมหินกรวดทราย
บ้านค้างฮ่อ หมู่ที3 ทางเข้าบ้าน
นายชัยยุทธ

เพือส่ งเ สร ิ มใ ห้ ปร ะชา ชนสา มา
รถมีเส้นทางคมนาคมทีสะดวก
ใชเ้ดินทางสัญจร

สร้างถนนถมหินกรวดทราย ขนาด
กว้าง 4 เมตร  ยาว 200 เมตร หนา
0.07
ทรายไม่น้อยกว่า 800 เมตร (ปรับ
ถนนกว้าง เฉลีย 6 ม.)

100,000 - - ประชาชนสามา รถมี
เส้นทางคมนาคมที
สะดวกใชเ้ดินทางสัญจร

ส่วนโยธา
อบต.ป่ากลาง

27. สร้างถนนถมหินกรวดทราย บ้าน
สวนทราย  หมู่ที 6 – บ้านห้วยสะ
นาว

เพือส่ งเ สร ิ มกา รปร ั บปร ุ งถนน
เส้นทางคมนาคม ให้การ
เดินทางสะดวกขึนโ ดยกา รลง
หินกรวด ทราย เพือแก้ ปัญหา
ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ

สร้างถนน ลงหินกรวดทราย ขนาด
กว้าง4 เมตร ยาว 620 เมตร หนา
0.07 เมตร ปรับถนน กว้าง6

น้อยกว่า 2,480
ถนนทังหมดไม่ น้ อยกว่ า 3,720
เมตร

150,000 - - สามารถทําให้ถนน
เส้นทางคมนาคม ให้การ
เดินทางสะดวกขึนโ ดย
การลงหินกรวด ทราย
แก้ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบ่อได้

ส่วนโยธา
อบต.ป่ากลาง

28 ปรับปรุงถนนหินกรวดทราย หมู่
ที 2 สายแยกสวนยางพารา ผู ้ช่วย
วิทยา – เขตบริการ ตําบลศิลา
เพชร (ถนนเชือมระหว ่ างตํ าบล )

เพือส่ งเ สร ิ มกา รปร ั บปร ุ ง
ถนนเส้นทางคมนาคม ให้
การเดินทางสะดวกขึนโ ดย
การลงหินกรวด ทราย เพือ
แก้ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบ่อ

สร้างถนน ลงหินกรวดทราย ขนาด
กว้าง4 เมตร ยาว 2,000 เมตร
หนา 0.07 เมตร ปรับถนน กว้าง6

น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร พืนที
ถนนทังหมดไม่ น้ อยกว่ า 12,000
เมตร

- 180,000 - สามารถทําให้ถนน
เส้นทางคมนาคม ให้
การเดินทางสะดวกขึน
โดยการลงหินกรวด
ทราย แก้ปัญหาถนน
เป็นหลุมเป็นบ่อได้

ส่วนโยธา
อบต.ป่ากลาง
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1.
1.2

ที โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ/ทีมา

ผลทีคา ดว่ าจะได้ รับ
หน่วยงานที
รับผิดชอบปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

29 ขยายเขตประปา และซ่อมแซม
ปรับปรุงประปา บ้านนํ าเ ปิน
หมู่ที 1

เพือปร ะชา ชนมี นําประ ปาใ ช้ อย่าง
ทัวถึ งมี นําสะอาดสํ า หรั บอุปโภค
บริโภคอย่างทัวถึ งและเ พี ยงพอ

ขยายเขตประปา และ
ซ่อมแซมปรับปรุง
ประปา บ้านนํ าเ ปิน
หมู่ที 1 จํานวน 1 ครัง

1,000,000 - - ประชาชนมีนํ าสะอา ดสํ าหร ั บ
อุปโภคบริโภคในชีวิตประจําว ัน
ได้อย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา
อบต.ป่ากลาง

30 ก่อสร้างประปาผิวดินขนาด
ใหญ่ บ้านห้วยสะนาว  หมู่ที 2 และให้ประชาชนมีนํ าสะอา ด

สําหรับใช้อุปโภคบริโภค ให้

เพียงพอแก่การอุปโภคบริโภคใน
แต่ละวัน

ก่อสร้างประปาผิวดิน
ขนาดใหญ่  จํานวน 1
แห่ง  สําหรับประชาชน
จํานวน 170 ครัวเรือน

3,000,000 - - สามารถแก้ปัญหาการขาดแคลน
นํ าและให้ ปร ะชา ชนมี นําสะอาด
สําหรับใช้อุปโภคบริโภค ให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีดีมีนํา
เพียงพอแก่การอุปโภคบริโภค
ในแต่ละวัน

กรมทรัพยากรนํ า

31 สร้าง/
แก้ปัญหาภัยแล้ง หมู่ที1 - 6 รองรับนํ าฝนแ ละนํ าประ ปา

แก้ปัญหาการขาดแคลนนํ าในฤดู
แล้ง

ก่อสร้างแท้งก์นํ าคสล.

พลาสติกสําหรับใช้
รองรับนํ าฝนแ ละรอง รั บ
นํ าปร ะปา แก้ ปัญหา ภั ย
แล้ง จํานวน20 แท้งก์

500,000 500,000 500,000
รองรับนํ าปร ะปา สา มรถ
แก้ปัญหาภัยแล้งได้และ
ประชาชนมีนํ าอุ ปโ ภค -บริโภค
เพียงพอในแต่ละวัน

ส่วนโยธา
อบต.ป่ากลาง
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ที โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ/ทีมา
ผลทีคา ดว่ าจะได้ รับ

หน่วยงานที
รับผิดชอบปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

32 ก่อสร้างประปาผิวดินขนาด
ใหญ่ บ้านจูน  หมู่ที 4

เพือแก้ ปัญหา กา รขา ดแคลนนํ า
และให้ประชาชนมีนํ าสะอา ด
สําหรับใช้อุปโภคบริโภค  ให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีดีมีนํา
เพียงพอแก่การอุปโภคบริโภคใน
แต่ละวัน

ก่อสร้างประปาผิวดิน
ขนาดใหญ่  จํานวน 1
แห่ง  สําหรับประชาชน
จํานวน 124 ครัวเรือน

3,000,000 - - สามารถแก้ปัญหาการขาดแคลน

สําหรับใช้อุปโภคบริโภค  ให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีดีมีนํา
เพียงพอแก่การอุปโภคบริโภค
ในแต่ละวัน

กรมทรัพยากรนํ า

33 ก่อสร้างประปาผิวดินขนาด
ใหญ่ บ้านตาหลวง หมู่ที 5 และให้ประชาชนมีนํ าสะอา ด

สําหรับใช้อุปโภคบริโภค  ให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีดีมีนํา
เพียงพอแก่การอุปโภคบริโภคใน
แต่ละวัน

ก่อสร้างประปาผิวดิน
ขนาดใหญ่  จํานวน 1
แห่ง  สําหรับประชาชน
จํานวน 95 ครัวเรือน

3,000,000 - - สามารถแก้ปัญหาการขาดแคลน
นํ าและให้ ปร ะชา ชนมี นําสะอาด
สําหรับใช้อุปโภคบริโภค  ให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีดีมีนํา
เพียงพอแก่การอุปโภคบริโภค
ในแต่ละวัน

กรมทรัพยากรนํ า

34 ขุดลอกอ่างเก็บนํ า–หนองนํ า
และแหล่งนํ าสา ธา รณะ เ พื อ
การเกษตร  หมู่ที 1- 6

นํ าไว้ ใช้ ในฤดู แล้ งและแก้ ปัญหา
นํ าหลา กใ นฤดู ฝน

ขุดลอกอ่างเก็บนํ าและ
หนองนํ า แหล ่ งนํ า
สาธารณะ จํานวน 6
แห่ง

300,000 300,000 300,000 มีแหล่งนํ าสํ าหร ั บร องรั บนํ าไว้
ใช้ในฤดูแล้งและแก้ปัญหานํ า
หลากในฤดูฝน

ส่วนโยธา
อบต.ป่ากลาง

และหน่วยงานที
เกียวข้ อง

35 สร้างดาดลําเหมืองคอนกรีต
เสริมเหล็ก เข้าสู่นา อ่างห้วย
ปลากังบ้านตาหลวง  หมู่ที 5

สําหรับการทํานาปลูกข้าวอย่าง
เพียงพอและสามารถใช้นํ าให้ เกิ ด
ประโยชน์ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอ

สร้างดาดลําเหมือง เข้าสู่
ทีนา   ยาว 200 เมตร

100,000 - - เกษตรกรมีนํ าใช้ สําหร ั บกา รทํ า
นาปลูกข้าวอย่างเพียงพอและ
สามารถใช้นํ าให้ เกิ ดปร ะโยชน์
ในการเกษตรอย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา
อบต.ป่ากลาง
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ที โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ/ทีมา
ผลทีคา ดว่ าจะได้ รับ

หน่วยงานที
รับผิดชอบปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

36 ขุดลอกอ่างเก็บนํ าห้ วยนํ าหมู เพือใ ห้ อ่างเ ก็ บนํ ามีควา มจุ เ ก็บกั ก
นํ าให้ ได้ มา กขึ นสามารถรักษานํ า
เพือกา รเ กษตรได้ ตลอดปี

ขุดลอกอ่างเก็บนํ าขนา ด
กว้าง20 เมตร ยาว 25
เมตร ลึกโดยเฉลีย 4
เมตร  ก้นกว้าง20 เมตร

450,000 - -
จุนํ าสํ าหร ั บใ ช้ กา รเ กษตรได้ มา ก
ขึน

ส่วนโยธา
อบต.ป่ากลาง
และอบจ.น่าน

37
การเกษตร อ่างห้วยหินแดง
บ้านห้วยสะนาว  หมู่ที 2

เพือใ ห้ มีแหล ่ งนํ าสํา หรั บกา ร
อุปโภคบริโภคและเพือกา รเ กษตร
อย่างเพียงพอสามารถบรรเทา

ขุดลอก/ก่อสร้างอ่างเก็บ

กว้าง20 เมตร ยาว 35
เมตร ลึก โดยประมาณ 4
เมตร

300,000 - - มีแหล่งนํ าสํ าหร ั บกา รอุ ปโ ภค
บริโภคและเพือกา รเ กษตรอย่ าง
เพียงพอสามารถบรรเทาปัญหา
ภัยแล้งในพืนที ได้

อบต.ป่ากลางและ
อบจ.น่าน

38 ขุดลอก/
การเกษตร บ้านค้างฮ่อ หมู่ที3 อุปโภคบริโภคและเพือกา รเ กษตร

อย่างเพียงพอสามารถบรรเทา

ขุดลอก/ก่อสร้างอ่างเก็บ

กว้าง20 เมตร ยาว 35
เมตร ลึก โดยประมาณ 4
เมตร

250,000 - - มีแหล่งนํ าสํ าหร ั บกา รอุ ปโ ภค
บริโภคและเพือกา รเ กษตรอย่ าง
เพียงพอสามารถบรรเทาปัญหา
ภัยแล้งในพืนที ได้

อบต.ป่ากลางและ
อบจ.น่าน

39 ขุดลอก/
(กิจการ

นอกเขต)
อุปโภคบริโภคและเพือกา รเ กษตร
อย่างเพียงพอสามารถบรรเทา

ขุดลอก/ก่อสร้างอ่างเก็บ

กว้าง30 เมตร ยาว 45
เมตร ลึก โดยประมาณ 4
เมตร

450,000 - - มีแหล่งนํ าสํ าหร ั บกา รอุ ปโ ภค
บริโภคและเพือกา รเ กษตรอย่ าง
เพียงพอสามารถบรรเทาปัญหา

อบต.ป่ากลางและ
อบจ.น่าน

40
อุปโภคและบริโภคของ
ประชาชน หมู่ที 1 - 6

เพือใ ห้ ปร ะชา ชนมี แหล ่ งนํ า
สําหรับการอุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอตลอดทังปี

12 บ่อ
180,000 180,000 180,000 ประชาชนมีแหล่งนํ าสํ าหร ั บกา ร

อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
ตลอดทังปี

ส่วนโยธา
อบต.ป่ากลาง
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1.
1.3 ,

ที โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ/ทีมา

ผลทีคา ดว่ าจะได้ รับ
หน่วยงานที
รับผิดชอบปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

41 ติดตังไฟฟ้ าสา ธา รณะ
หมู่ที 1– 6 และเป็นการเพิมความปลอดภั ย

ในชีวิตและทรัพย์สินให้
ประชาชนมากขึน

ติดตังไฟฟ้ าสา ธา รณะ ในจ ุ ด

ชีวิตและทรัพย์สินประชาชน
จํานวน 48 จุด

200,000 - - มีแสงไฟสว่างเพียงพอ
สามารถป้องกันชีวิตและ
ทรัพย์สินประชาชนจาก
ปัญหาความมืดได้

ส่วนโยธา
อบต.ป่ากลาง

42 ติดตังไฟฟ้ าสา ธา รณะ ถนน
สายใหม่ -ถนนสายเก่าทางเข้าสู่
ตําบล

และเป็นการเพิมความปลอดภั ย
ในชีวิตและทรัพย์สินให้
ประชาชนมากขึน

ติดตังไฟฟ้ าสา ธา รณะ ในจ ุ ด
ทีมืดและจุ ดเ สี ยงอั นตร า ยต่ อ
ชีวิตและทรัพย์สินประชาชน
จํานวน 48 จุด

150,000 - - มีแสงไฟสว่างเพียงพอ
สามารถป้องกันชีวิตและ
ทรัพย์สินประชาชนจาก
ปัญหาความมืดได้

ส่วนโยธา
อบต.ป่ากลาง

43 ขยายเขตไฟฟ้า บ้านจูน หมู่ที 4 เพือใ ห้ ปร ะชา ชนมี ไฟฟ้ าใช้
อย่างทัวถึ ง และสา มา รถ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน
เป็นการแก้ปัญหาพืนฐ า นแ ก่
ประชาชนได้

ขยายเขตไฟฟ้าให้ประชาชน
ทีอยู ่นอกเ ขตไฟฟ้ าได้ มี
ไฟฟ้าใช้อย่างทัวถึ งจํานวน 3
จุด

200,000 - - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทัวถึ งและมี แสง สว ่ างอย่ าง
เพียงพอในการดําเนินชีวิต

ส่วนโยธา
อบต.ป่ากลาง

44 ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที 5 ไปสู่
บ้านไร่รวงทอง

เพือใ ห้ ปร ะชา ชนมี ไฟฟ้ าใช้
รองรับการขยายตัวของ
บ้านเรือนประชาชนทีกระจาย
ออกไป

ขยายเขตไฟฟ้าแรงตําจาก
บ้านตาหลวง หมู่ที 5 ไปสู่
บ้านไร่รวงทอง

400,000 - - ประชาชนประปาใช้จาก
โครงการขยายเขตไฟฟ้า

ดังกล่าว

ส่วนโยธา
อบต.ป่ากลาง
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1.
1.4 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง /

ที โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ/ทีมา

ผลทีคา ดว่ าจะได้ รับ
หน่วยงานที
รับผิดชอบปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

45 ต่อเติมศาลาศูนย์
ว ัฒนธรรม
บ้านห้วยสะนาว  หมู่ที 2

เพือต่ อเ ติ มศา ลา ศู นย ์ วัฒนธรรม
สร้างห้องครัว ,ห้องนํ า,ล้อมรัวและ
เทร่องระบายนํ ารอบอาคาร

สร้างห้องครัว ,ห้องนํ า,
ล้อมรัวและเ ทร ่ อง
ระบายนํ า รอบอา คา ร
จํานวน 1 แห่ง

500,000 - - มีห้องครัว ,ห้องนํ า,ล้อมรัวและเ ท
ร่องระบายนํ า รอบอา คา รศู นย ์
ว ัฒนธรรม สามารถสร้างความ
สะดวกในการร่วมพิธีหรือ
ดําเนินการในศูนย์ว ัฒนธรรม

ส่วนโยธา
อบต.ป่ากลาง

46 ก่อสร้าง/ปรับปรุง
ซ่อมแซมศาลาพิธีกรรม

1

เพือใ ห้ มีศาลาพิธีกรรมทีสา มา รถ

แก้ปัญหาฝนรัวซึ มเ วลา ฝนตกได้

ก่อสร้าง/ปรับปรุง
ซ่อมแซมศาลาพิธีกรรม

1
จํานวน 1 แห่ง

450,000 - - มีศาลาพิธีกรรมทีสา มา รถบร รจุ

แก้ปัญหาฝนรัวซึ มเ วลา ฝนตกได้

ส่วนโยธา
อบต.ป่ากลาง

47 เพือป้ องกั นอ ั นตรายไม่ ให้ รถหร ื อ
เด็กพลัดตกหรืออุบัติเหตุอืนใ ดที จะ
ทําให้มีการตกลงอ่างทุ่งครูได้

จูน หมู่ที 4 จํานวน
1 แห่ง

30,000 - - สามารถป้องกันอันตรายไม่ให้รถ
หรือเด็กพลัดตกหรืออุบัติเหตุอืนใ ด
ทีจะทํ าให้ มีกา รตกลง อ่ างทุ ่งคร ู ได้

ส่วนโยธา
อบต.ป่ากลาง

48 สร้างร้านค้าชุมชน/
รีสอร์ท ชุมชน บ้านนํ า
เปิน หมู่ที 1

เพือใ ห้ มีร้านค้ าขา ยผลิ ตภั ณฑ์ ชุมชน
และเป็นสถานทีท่อง เ ที ยวสํ า หรั บ
การเยียมชมผลิ ตภั ณฑ์ ของชุ มชน

สร้างร้านค้าชุมชน/
รีสอร์ท ชุมชน บริเวณ
อ่างนิวซีแลนด์ จํานวน
1 แห่ง

- - 200,000 มีร้านค้าขายผลิตภัณฑ์ชุมชนและ
เป็นสถานทีท่อง เ ที ยวสํ า หรั บกา ร
เยียมชมผลิ ตภั ณฑ์ ของชุ มชน

ส่วนโยธา
อบต.ป่ากลาง

49 ก่อสร้างอาคารจุดรับซือ
พืชผลทางการเกษตรของ
ตําบล

เพือใ ห้ มีจุ ดร ั บซื อพืชผลทา ง การ
เกษตรของตําบล

สร้างอาคารจุดรับซือ
พืชผลทางการเกษตร
ของตําบล จํานวน1
แห่ง

- 300,000 - มีอาคารรับซือพื ชผลทา งกา ร
เกษตรของตําบล

ส่วนโยธา
อบต.ป่ากลาง
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ที โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ/ทีมา
ผลทีคา ดว่ าจะได้ รับ

หน่วยงานที
รับผิดชอบปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

50 สร้าง/ซ่อมแซมอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กทัง2 ศูนย์

เพือใ ห้ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กมีความ
พร้อมถูกสุขลักษณะมีพืนที เล่นและ
เรียนทีสะดวกกว้ างขวางเ สร ิ มสร ้ าง
พัฒนาการเด็กเป็นอย่างดี

ก่อสร้าง/ซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กปีละ1 ครัง

200,000 - - เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กมีอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กมีความพร้อมถูก
สุขลักษณะมี
สะดวกกว้างขวางเสริมสร้าง
พัฒนาการเด็กเป็นอย่างดี

ส่วนโยธา
อบต.ป่ากลาง

51 สร้างอาคารสํานักงาน
อบต.ใหม่

เพือใ ห้ ได้ อา คา รสํ านั กงานที สามารถ
รองรับบุคลากรและงานภารกิจถ่าย
โอนต่างทีมา กขึ น รวมถึงผู ้มาติดต่อ

บริการได้ทุกภาคส่วนรองรับ
ผู ้ รับบริการทุกประเภทได้

ก่อสร้างอาคารสํานัก
งาน อบต. 1 หลังขนาด
2 ชัน 7ห้องทํางาน 3
ห้องนํ า ชา ยหญิ งและผู ้
พิการ  สามารถสามารถ
บริการได้ทุกภาคส่วนฯ

5,000,000 - - มีอาคารสํานักงานทีสา มา รถ
รองรับบุคลากรและงานภารกิจ

สามารถบริการได้ทุกภาคส่วน
รองรับผู ้ รับบริการทุกประเภทได้

ส่วนโยธา
อบต.ป่ากลาง

52 สร้างทีล้างวั สดุ งานบ้ าน
งานครัวขององค์การ
บริหารส่วนตําบล

งานครัวของ อบต.ทีถูกสุ ขลั กษณะ มี
หลังคากันแดดกันฝนสะดวกในการ
ปฏิบัติหน้าทีในทุ กฤดู กา ล

สร้างโรงเรือนทีล้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล ขนาดกว้าง
4 เมตร ยาว 4 เมตรสูง 3
เมตร พร้อมมุงหลังคา
และเทพืนคอนกรี ต
เสริมเหล็ก

100,000 - - มีสถานทีล้างวั สดุ งานบ้ านง าน
ครัวของ อบต.ทีถูกสุ ขลั กษณะ มี
หลังคากันแดดกันฝนสะดวกใน
การปฏิบัติหน้าทีในทุ กฤดู กา ล

ส่วนโยธา
อบต.ป่ากลาง



61

ที โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ/ทีมา
ผลทีคา ดว่ าจะได้ รับ

หน่วยงานที
รับผิดชอบปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

53 สร้างราวกันภัยถนนสาย
ใหม่

เพือความปลอดภั ยในกา รใช้ รถใ ช้
ถนนสามรถป้องกันอุบัติเหตุอัน
เกิดขึนไ ด้

สร้างราวกันภัยถนน

การเกิดอุบัติเหตุ
ระยะทาง 80 เมตร

150,000 - - สามรถป้องกันอุบัติเหตุอันเกิดขึน
ได้ในการใช้รถใช้ถนน

ส่วนโยธา
อบต.ป่ากลาง

54 สร้างราวกันภัยถนนสาย
อบจ. ป่ากลาง บ้านไร่รวง
ทอง  ตรงมุมอ่างรถไถ

เพือความปลอดภั ยในกา รใช้ รถใ ช้
ถนนสามรถป้องกันอุบัติเหตุอัน
เกิดขึนไ ด้

สร้างราวกันภัยถนน

การเกิดอุบัติเหตุ
ระยะทาง 40 เมตร

75,000 - - สามรถป้องกันอุบัติเหตุอันเกิดขึน
ได้ในการใช้รถใช้ถนน

ส่วนโยธา
อบต.ป่ากลาง

55 สร้าง/ติดตังกระจกนู นเ พื อ
เพือความปลอดภั ย ถนน
ทางเข้าสู่ตําบลสามแยก
ถนนสายเก่ากับสายใหม่

เพือเ ป็นกา รป้ องกั นอ ุ บัติเหต ุ ทา ง
ท้องถนนให้รถทีออกจากทา งแยก
สามารถมองเห็นรถทีมา จากทา งอื น
ได้รถอุบัติเหติทางถนนได้

ติดตังกระจกนู นจ ํ านว น
1 จุด

20,000 - - ป้องกันอุบัติเหตุทางท้องถนนให้
รถทีออกจากทา งแยกสา มา รถ

อุบัติเหติทางถนนได้

ส่วนโยธา
อบต.ป่ากลาง

56 สร้างโรงเก็บรถของครู
ผู ้ดูแลเด็กและผู ้มาติดต่อ
ศูนย์พัฒนาเด็กใหม่

เรียบร้อยป้องกันแดดและฝนตกได้
สร้างโรงเก็บรถ 1 แห่ง
ขนาดกว้าง4 เมตร ยาว
8 เมตร สูง 3 เมตร

60,000 - - มีโรงเก็บรถทีเป็นร ะเ บี ยบ
เรียบร้อยป้องกันแดดและฝนตก
ได้

ส่วนโยธา
อบต.ป่ากลาง

57 สร้างสถานทีสําหร ั บแปร ง
ฟันของเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กใหม่

ฟันและแก้วนํ าของ เ ด็ ก ให้ ถูก
สุขลักษณะเป็นทีเป็นทา งสะดวกต่ อ
การใช้สอย

สร้างทีแปร งฟั นเ ด็ ก
และทีแขวนแ ปร งฟั น
และแก้วนํ าพร ้ อมทั งมุง
หลังคากระเบืองและเ ท
คอนกรีตพืน

100,000 - -
และแก้วนํ าของ เ ด็ ก ให้ ถูก
สุขลักษณะเป็นทีเป็นทา งสะดวก
ต่อการใช้สอย

ส่วนโยธา
อบต.ป่ากลาง



62

ที โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ/ทีมา
ผลทีคา ดว่ าจะได้ รับ

หน่วยงานที
รับผิดชอบปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

58 ต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนา
เด็กใหม่ ข้างระเบียงทัง
สองด้าน

เพือใ ห้ ศูนย ์ พัฒนา เ ด็ กใ หม่ บ้านนํ า
เปินมีพืนที ทํา กิจกรรมสํ า หรั บเด ็ ก
มากขึนแ ละสา มา รถป้ องกั นฝนสา ด
เข้าระเบียงทางเดินได้

ต่อเติมหลังคาศูนย์
พัฒนาเด็กใหม่ สอง
ด้าน

100,000 - - ศูนย์พัฒนาเด็กใหม่บ้านนํ าเ ปินมี

ขึนแ ละสา มา รถป้ องกั นฝนสา ด
เข้าระเบียงทางเดินได้

ส่วนโยธา
อบต.ป่ากลาง

59 ต่อเติมปรับปรุงซ่อมแซม
หลังคาอาคารเรียน ศูนย์
พัฒนาเด็กบ้านป่ากลาง
ทัง3 หลัง

เวลาฝนตกให้เด็กมีพืนที เล่นและทํ า
กิจกรรมต่างๆได้สะดวกขึน

ต่อเติมปรับปรุง
ซ่อมแซมหลังคาอาคาร
เรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก
บ้านป่ากลาง
จํานวน 3 หลัง

100,000 - - สามารถแก้ปัญหาฝนรัวในเ วลา

กิจกรรมต่างๆได้สะดวกขึน

ส่วนโยธา
อบต.ป่ากลาง

60 ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กบ้านป่ากลาง

เพือใ ห้ ศูนย ์ พัฒนา เ ด็ กป่ ากลา งเ ป็น
ศูนย์พัฒนาเด็กทีน่าอยู ่มีความ
สะอาดปลอดภัยถูกสุขลักษณะมี
ความร่มรืน น่าดูน่าชม

ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูก
ต้นไม้ทําสวนย่อม ปลูก
หญ้า ให้สนามเด็กเล่น
น่าอยู่ จ ํานวน1 แห่ง

30,000 - - ศูนย์พัฒนาเด็กป่ากลางเป็นศูนย์
พัฒนาเด็กทีน่าอยู ่มีความสะอา ด
ปลอดภัยถูกสุขลักษณะมีความร่ม
รืน น่ าดู น่าชม

ส่วนโยธา
อบต.ป่ากลาง

61 เทลานคอนกรีตที
สาธารณะพร้อมสร้างราง
ระบายนํ าตั วU ข้างโรง
หนังสือพิมพ์ บ้านจูน  หมู่
ที 4

เพือแก้ ปัญหา พื นทีเ ป็นหลุ มเ ป็ นบ่อ

ดังกล่าวกลับรถและแก้ปัญหานํ าขั ง
และดินโคลนเวลาฝนตกได้

เทลานคอนกรีตกว้าง
12 เมตร ยาว 15 เมตร
และสร้างรางระบายนํ า
ยาว 18 เมตร 1 แห่ง

80,000 - -

ดังกล่าวกลับรถและแก้ปัญหานํ า
ขังและดินโคลนเวลาฝนตกได้

ส่วนโยธา
อบต.ป่ากลาง

62 ก่อสร้างหอกระจายข่าว
พร้อมเสียงตามสาย
บ้านค้างฮ่อ หมู่ที3

เพือใ ห้ มีหอกระจายข่ าวพร ้ อมเ สี ยง
ตามสายไว้ประชาสัมพันธ์ ให้
ประชาชนในหมู่บ้านทราบข่าวสาร
ต่างๆ

ก่อสร้างหอกระจายข่าว
พร้อมเสียงตามสาย
บ้านค้างฮ่อ หมู่ที3

50,000 - - ประชาชนบ้านค้างฮ่อ หมู่ที3
สามารถรับฟังข้อมูล ข่าวสารจาก
การประกาศหอกระจายข่าวพร้อม
เสียงตามสาย

ส่วนโยธา
อบต.ป่ากลาง



63

ที โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ/ทีมา
ผลทีคา ดว่ าจะได้ รับ

หน่วยงานที
รับผิดชอบปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

63 ก่อสร้างหอกระจายข่าว
พร้อมเสียงตามสาย
บ้านจูน หมู่ที 4

เพือใ ห้ มีหอกระจายข่ าวพร ้ อมเ สี ยง
ตามสายไว้ประชาสัมพันธ์ ให้
ประชาชนในหมู่บ้านทราบข่าวสาร
ต่างๆ

ก่อสร้างหอกระจายข่าว
พร้อมเสียงตามสาย
บ้านจูน หมู่ที 4

50,000 - - ประชาชนบ้านจูน หมู่ที 4
สามารถรับฟังข้อมูล ข่าวสารจาก
การประกาศหอกระจายข่าวพร้อม
เสียงตามสาย

ส่วนโยธา
อบต.ป่ากลาง



64

2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้าน การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ
2.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชน

ที โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ/ทีมา

ผลทีคา ดว่ าจะได้ รับ
หน่วยงานที
รับผิดชอบปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

64 ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรี
แม่บ้าน บ้านห้วยสะนาว
หมู่ที 2

เพือส่ งเ สร ิ มกา รพั ฒนา อา ชี พของ
กลุ่มสตรีแม่บ้านให้มีรายได้เสริม
จุนเจือแก่ครอบครัวสร้างความสุข
ความพอเพียงแก่ครัวเรือนได้

จัดฝึกอบรมส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพแก่กลุ่มสตรี
แม่บ้าน บ้านห้วยสะนาว หมู่
ที 2 จํานวน 1 ครัง

30,000 30,000 30,000 สามารถสร้างรายได้จุนเจือ
ครอบครัวของสตรีแม่บ้านด้วย
การมีอาชีพเสริมได้

สํานักปลัด
อบต.ป่ากลาง

65 สนับสนุนเมล็ดพันธ์ุพืชแก่
1

เพือส่ งเ สร ิ มอา ชี พกา รปร ะกอบ
อาชีพของประชาชนในด้าน
การเกษตรทีเป็นทา งเ ลื อกของ
อาชีพทดแทนการทําไร่ข้าวโพด
และการทําไร่เลือนลอย

ส่งเสริมสนับสนุนเมล็ดพันธ์ุ
พืชแก่เกษตรกร(ยกเว ้น
ข้าวโพด) จํานวน 1 ครัง

10,000 10,000 10,000 ประชาชน มีพันธ์ุพืชทีเป็น
ทางเลือกของอาชีพทดแทนการ
ทําไร่ข้าวโพดและการทําไร่เลือน
ลอย

สํานักปลัด
อบต.ป่ากลาง

66 ส่งเสริมอาชีพ การเลียงกบ
และปลาดุก  บ้านจูน หมู่ที 4

เพือส่ งเ สร ิ มใ ห้ ปร ะชา ชนด ํ าเ นิ น
ชีวิตตามแนวคิดทฤษฎี  ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  สามารถเลียง
กบและปลาดุก ไว้บริโภคใน
ครัวเรือนและจําหน่ายสร้างรายได้
แก่ครอบครัวได้

ส่งเสริมอาชีพการเลียงกบ
และปลาดุก แก่กลุ่ม
เกษตรกรบ้านจูน จํานวน 1
ครัง

30,000 30,000 30,000 ประชาชนดําเนินชีวิตตามแนวคิด
ทฤษฎี  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สามารถเลียงกบและปลา ดุ ก ไว้
บริโภคในครัวเรือนและจํา หน่าย
สร้างรายได้แก่ครอบครัวได้

สํานักปลัด
อบต.ป่ากลาง

67 ส่งเสริมการเพาะเห็ด
บ้านตาหลวง  หมู่ที 5

เพือส่ งเ สร ิ มสนั บสนุ นใ ห้
ประชาชนมีอาชีพเสริม  มีการ
ประกอบอาชีพการเพาะเห็ด  ให้มี
อาหารและสามารถขายสร้าง
รายได้ให้แก่ครอบครัวได้

สนับสนุนส่งเสริมการเพาะ
เห็ดของบ้านตาหลวงหมู่ที 5
จํานวน 1 ครัง

20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีอาชีพเสริม มีการ
ประกอบอาชีพการเพาะเห็ด  ให้มี
อาหารและสามารถขายสร้าง
รายได้ให้แก่ครอบครัวได้

สํานักปลัด
อบต.ป่ากลาง



65

ที โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ/ทีมา
ผลทีคา ดว่ าจะได้ รับ

หน่วยงานที
รับผิดชอบปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

68 ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการตัด
เย็บเสือผ้ ากลุ่มสตรีแม่บ้าน
บ้านสวนทราย หมู่ที 6

เพือส่ งเ สร ิ มกา รพั ฒนา อา ชี พของ
กลุ่มสตรีแม่บ้านให้มีรายได้เสริม
จุนเจือแก่ครอบครัวสร้างความสุข
ความพอเพียงแก่ครัวเรือนได้

จัดฝึกอบรมการตัดเย็บเสือผ้ า
กลุ่มสตรีแม่บ้าน บ้านสวน
ทราย หมู่ที 6 จํานวน 1
ครัง

30,000 30,000 30,000 สามารถสร้างรายได้จุนเจือ
ครอบครัวของสตรีแม่บ้านด้วย
การมีอาชีพเสริมได้

สํานักปลัด
อบต.ป่ากลาง

69 ส่งเสริมอาชีพการเกษตร ด้าน
ปศุสัตว์ และประมง แก่

1

เพือส่ งเ สร ิ มใ ห้ เกษตรกรได้ มี
ทักษะการเกษตรด้านปศุสัตว์และ
การประมง สามารถนํามาเป็น
อาชีพสร้างรายได้เลียงครอบครั ว
ได้

ส่งเสริมอาชีพการเกษตร
ด้านปศุสัตว์ และประมง แก่
เกษตรกรบ้านนํ าเ ปิน
หมู่ที 1 จํานวน 1 ครัง

30,000 30,000 30,000 เกษตรกรได้มีทักษะการเกษตร
ด้านปศุสัตว์และการประมง
สามารถนํามาเป็นอาชีพสร้าง
รายได้เลียงครอบคร ั วได้

สํานักปลัด
อบต.ป่ากลาง

70 อบรมการติดตายางพารา เพือใ ห้ เกษตรกร สามารถ
ขยายพันธ์ุยางพาราปลูกเองได้
สามารถลดค่าใช้จ่ายในการซือ
กล้ายางพาราปลูกได้

จัดอบรมการติดตายางพารา
จํานวน 2 รุ่นๆละ 50 คน

150,000 150,000 150,000 เกษตรกรสามารถขยายพันธ์ุ
ยางพาราปลูกเองได้สามารถลด
ค่าใช้จ่ายในการซือกล้ ายางพา รา
ปลูกได้

อบต.ป่ากลาง
ร่วมกับ

สํานักงาน
ส่งเสริมการทํา
สวนยาง น่าน

71 ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการ
กรีดยางพารามืออาชีพ

เพือพั ฒนา ส่ งเ สร ิ มปร ะชา ชนใ ห้ มี
ฝีมือและทักษะในการกรีดยาง
สามารถประกอบอาชีพในการ
รับจ้างกรีดยางพาราสร้างรายได้ที
มันคง ได้

จัดการฝึกอบรมการีด
ยางพารามืออาชีพ
จํานวน 1 ครัง

200,000 200,000 200,000 ประชาชนให้มีฝีมือและทักษะใน
การกรีดยางสามารถประกอบ
อาชีพในการรับจ้างกรีดยางพารา

อบต.ป่ากลาง
ร่วมกับ

สํานักงาน
ส่งเสริมการทํา
สวนยาง น่าน
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ที โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ/ทีมา
ผลทีคา ดว่ าจะได้ รับ

หน่วยงานที
รับผิดชอบปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

72 ส่งเสริมอาชีพ การเลียงกบ ,
และปลาดุก  บ้านตาหลวง
หมู่ที 5

เพือส่ งเ สร ิ มใ ห้ ปร ะชา ชนด ํ าเ นิ น
ชีวิตตามแนวคิดทฤษฎี  ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  สามารถเลียง
กบ,และปลาดุก ไว้บริโภคใน
ครัวเรือนและจําหน่ายสร้างรายได้
แก่ครอบครัวได้

ส่งเสริมอาชีพการเลียงกบ ,
จิงหร ี ด,และปลาดุก แก่กลุ่ม
เกษตรกร บ้านตาหลวง
จํานวน 1 ครัง

30,000 30,000 30,000 ประชาชนดําเนินชีวิตตามแนวคิด
ทฤษฎี  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สามารถเลียงกบและปลา ดุ ก ไว้
บริโภคในครัวเรือนและจําหน่าย
สร้างรายได้แก่ครอบครัวได้

สํานักปลัด
อบต.ป่ากลาง

73 ส่งเสริมอาชีพการเลียงไก่  บ้ าน
สวนทราย หมู่ที 6

เพือใ ห้ ปร ะชา ชนมี ทักษะในกา ร
เลียงไก่ สา มา รถทํ าเ ป็นอา ชี พ
เสริมสร้างรายได้แก่ครอบครัวมี
อาหารโปรตีนรับประทานใน
ครัวเรือน

ส่งเสริมอาชีพการเลียงไก่ แก่
เกษตรกร บ้านสวนทราย หมู่
ที 6 จํานวน 1 ครัง

30,000 30,000 30,000 ประชาชนมีทักษะในการเลียงไก่
สามารถทําเป็นอาชีพเสริมสร้าง
รายได้แก่ครอบครัวมีอาหาร
โปรตีนรับประทานในครัวเรือน

สํานักปลัด
อบต.ป่ากลาง

74 ศึกษาดูงานพัฒนากลุ่มแม่บ้าน
หมู่ที 1 - 6

เพือส่ งเ สร ิ มใ ห้ กลุ ่มสตร ี แม่ บ้ าน
ให้มีการศึกษาดูงานสําหรับ
เสริมสร้างงานพัฒนาอาชีพ เช่น
การแปรรูปผลไม้การผลิตภัณฑ์
สามารถเสริมสร้างผลิตภัณฑ์ใน
ชุมชนได้

ส่งเสริมการศึกษาดูงานของ
กลุ่มสตรีแม่บ้านเพือพั ฒนา
ศักยภาพและเสริมสร้างงาน
อาชีพเสริมในชุมชนจํานวน
1 ครัง

150,000 150,000 150,000 กลุ่มสตรีแม่บ้านให้มีการศึกษาดู
งานสําหรับเสริมสร้างงานพัฒนา
อาชีพ เช่นการแปรรูปผลไม้การ
ผลิตภัณฑ์สามารถเสริมสร้าง
ผลิตภัณฑ์ในชุมชนได้

สํานักปลัด
อบต.ป่ากลาง

75 ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพกลุ่ม
แม่บ้าน หมู่ที 1 - 6

เพือใ ห้ กลุ ่มแม่ บ้ านมี อา ชี พเสริม
สามารถสร้างรายได้เสริมจุนเจือ
ครอบครัว

ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพอิสระ
แก่กลุ่มแม่บ้าน จํานวน1
ครัง

50,000 50,000 50,000 กลุ่มแม่บ้านมีอาชีเสริมสามารถ
สร้างรายได้เสริมจุนเจือ
ครอบครัว

สํานักปลัด
อบต.ป่ากลาง
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ที โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ/ทีมา
ผลทีคา ดว่ าจะได้ รับ

หน่วยงานที
รับผิดชอบปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

76 ส่งเสริมอาชีพการเลียงสุ กร
หมู่ที 6

เพือใ ห้ ปร ะชา ชนมี อา ชี พ
เสริมสร้างงานสร้างรายได้ใน
ชุมชน  ให้ในชุมชนมีอาหาร
โปรตีนจําหน่ายบริโภคในชุมชน

ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรเลียง
สุกร บ้านสวนทราย หมู่ที 6
จํานวน 1 ครัง

20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีอาชีพเสริมสร้างงาน
สร้างรายได้ในชุมชน ให้ใน
ชุมชนมีอาหารโปรตีนจําหน่าย
บริโภคในชุมชน

สํานักปลัด
อบต.ป่ากลาง

77 อบรมส่งเสริมการผลิตและ
การใช้สมุนไพรพืนบ้ าน
หมู่ที 1-6

เพือใ ห้ ปร ะชา ชน สา มา รถผลิ ต
และใช้สมุนไพรพืนบ้ านใ ห้
สามารถสร้างประโยชน์จาก
สมุนไพรนําออกขายสร้างราย
ให้แก่เกษตรกรได้

จัดการฝึกอบรมให้ความรู้
การผลิตและใช้สมุนไพร
พืนบ้ านแ ก่ ปร ะชา ชนหมู ่ที 1-
6 จํานวน 1 ครัง

- - 50,000 ประชาชน สามารถผลิตและใช้
สมุนไพรพืนบ้ านใ ห้ สา มา รถ
สร้างประโยชน์จากสมุนไพรนํา
ออกขายสร้างรายให้แก่เกษตรกร
ได้

สํานักปลัด
อบต.ป่ากลาง

78 ส่งเสริมอาชีพการเลียงสุ กร
หมู่ที 1

เพือใ ห้ ปร ะชา ชนมี อา ชี พ
เสริมสร้างงานสร้างรายได้ใน
ชุมชน  ให้ในชุมชนมีอาหาร
โปรตีนจําหน่ายบริโภคในชุมชน

ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรเลียง
สุกร บ้านนํ าเ ปิน หมู่ที 1
จํานวน 1 ครัง

30,000 30,000 30,000 ประชาชนมีอาชีพเสริมสร้างงาน
สร้างรายได้ในชุมชน  ให้ใน
ชุมชนมีอาหารโปรตีนจําหน่าย
บริโภคในชุมชน

สํานักปลัด
อบต.ป่ากลาง

79 ส่งเสริมการปลูกมะม่วง กลุ่ม
เกษตรปลูกมะม่วง หมู่ที 5

เพือส่ งเ สร ิ มใ ห้ เกษตรกรมี อา ชี พ
สามารถพัฒนา

อาชีพการปลูกมะม่วงของเกษตร
ให้สามารถสร้างความรุ่งเรืองใน
อาชีพได้

ส่งเสริมกล้าพันธ์ุมะม่วงแก่
กลุ่มเกษตรกรปลูกมะม่วง
บ้านตาหลวง หมู่ที 5 จํานวน
1 ครัง

30,000 30,000 30,000 เกษตรกรมีอาชีพและรายได้ที
มันคง สามารถพัฒนาอาชีพการ
ปลูกมะม่วงของเกษตรกรให้
สามารถสร้างความรุ่งเรืองใน
อาชีพได้

80 ฝึกอบรมอาชีพอิสระแก่
ผู ้สูงอายุ

เพือส่ งเ สร ิ มและพั ฒนา อา ชี พ
ให้แก่ผู ้สูงอายุให้สามารถมีอาชีพ
มีอาชีพเสริมได้

ส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู ้สูงอายุ
ตําบล ป่ากลาง จํานวน
50 คน

30,000 30,000 30,000 ผู ้สูงอายุทียังสา มา รถปร ะกอบ
อาชีพได้มีอาชีพเสริมตามความ
ถนัดของแต่ละบุคคลมีอาชีพ
เสริม

สํานักปลัด
อบต.ป่ากลาง
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ที โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ/ทีมา
ผลทีคา ดว่ าจะได้ รับ

หน่วยงานที
รับผิดชอบปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

81
เขียเ ชื อเห็ ด

เพือส่งเสริมให้ประชาชนสามารถ
ประกอบอาชีพการเพาะเห็ดอย่าง

การผลิตอาหารของเชือเ ห็ ดได้

จํานวน 1
เห็ด  จํานวน 1 ตู ้

40,000 - - ประชาชนหรือเกษตรกรทีสนใ จ
การประกอบอาชีพเพาะเห็ดเป็น
อาชีพเสริมสามารถสร้างรายได้
และก่อเกิดอาชีพเสริมรายได้แก่
เกษตรกรได้

สํานักปลัด
อบต.ป่ากลาง

82 ศึกษาดูงานเพือพั ฒนา องค์ กา ร
บริหารส่วนตําบล

เพือใ ห้ มีกา รศึ กษา ดู งานแ ละนํ า
ประสบการณ์ทีได้ มา ปร ั บใ ช้ ใน
การบริหารจัดการสามารถพัฒนา
อบต.และชุมชนได้

จัดโครงการทัศนะศึกษาดู
งาน  จํานวน 1 ครัง

200,000 200,000 200,000 การศึกษาดูงานและนํา
ประสบการณ์ทีได้ มา ปร ั บใ ช้ ใน
การบริหารจัดการสามารถพัฒนา
อบต.และชุมชนได้

สํานักปลัด
อบต.ป่ากลาง

83 สร้างตลาดสดตําบล
สินค้าให้ประชาชนสามารถนํา
สินค้าต่างๆออกมาจําหน่าย
แลกเปลียนก ั นไ ด้

ก่อสร้างตลาดสดตําบล
จํานวน 1 แห่ง

300,000 - - มีตลาดสําหรับแลกเปลียนสิ นค ้ า
ให้ประชาชนสามารถนําสินค้า
ต่างๆออกมาจําหน่ายแลกเปลียน
กันได้

ส่วนโยธา
อบต.ป่ากลาง

84 อบรมส่งเสริมการใช้ชีวิตตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง

เพือส่ งเ สร ิ มใ ห้ ปร ะชา ชนไ ด้
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนว
พระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว  เพือสร ้ างฐา นร าก
เศรษฐกิจให้มันคง  สร ้ างเ สร ิ ม
ความอยู่ดีมีสุขแก่ประชาชน

จัดการอบรมและศึกษาดูงาน
เกียวกั บกา รนํ าเ อา หล ั กคิ ด
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการดําเนินชีวิต
จํานวน 1 ครัง จํ านว น
ประชาชนร่วมโครงการ 60
คน

60,000 60,000 60,000 ประชาชน ทีเข้ าร่ วมโครงกา ร
สามารถนําเอาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้สามารถ
สร้างความมันคง ในกา รดํ าเ นิ น
ชีวิตได้

สํานักปลัด
อบต.ป่ากลาง
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ที โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ/ทีมา
ผลทีคา ดว่ าจะได้ รับ

หน่วยงานที
รับผิดชอบปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

85 ศึกษาดูงานพัฒนากลุ่มสตรี
แม่บ้านตําบลป่ากลาง

เพือใ ห้ มีกา รศึ กษา ดู งานแ ละนํ า
ประสบการณ์ทีได้ มา ปร ั บใ ช้ ใน
การบริหารจัดการสามารถพัฒนา
กลุ่มสตรีแม่บ้านในการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือความ
สามัคคีในชุมชน

จัดโครงการทัศนะศึกษาดู
งานของกลุ่มสตรีแม่บ้าน
จํานวน 1 ครัง

150,000 150,000 150,000 มีการศึกษาดูงานและนํา
ประสบการณ์ทีได้ มา ปร ั บใ ช้ ใน
การบริหารจัดการสามารถพัฒนา
กลุ่มสตรีแม่บ้านในการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือความ
สามัคคีในชุมชน

สํานักปลัด
อบต.ป่ากลาง

86 ศึกษาดูงานพัฒนากลุ่มกลุ่ม
ผู ้สูงอายุต ําบลป่ากลาง

เพือใ ห้ มีกา รศึ กษา ดู งานแ ละนํ า
ประสบการณ์ทีได้ มา ปร ั บใ ช้ ใน
การบริหารจัดการสามารถพัฒนา
กลุ่มผู ้สูงอายุในการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือความสามัคคีใน
ชุมชน

จัดโครงการทัศนะศึกษาดู
งานของกลุ่มผู ้สูงอายุ
จํานวน 1 ครัง

150,000 150,000 150,000 มีการศึกษาดูงานและนํา
ประสบการณ์ทีได้ มา ปร ั บใ ช้ ใน
การบริหารจัดการสามารถพัฒนา
กลุ่มผู ้สูงอายุในการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือความ
สามัคคีในชุมชนและเสริมสร้าง
งานประเพณีวัฒนธรรม

สํานักปลัด
อบต.ป่ากลาง

87 ศึกษาดูงานพัฒนากลุ่มกลุ่ม
อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน
(อสม.)ตําบลป่ากลาง

เพือใ ห้ มีกา รศึ กษา ดู งานแ ละนํ า
ประสบการณ์ทีได้ มา ปร ั บใ ช้ ใน
การบริหารจัดการสามารถพัฒนา
กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูล
ฐาน(อสม.)ในการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือการปฏิบัติงานใน
ชุมชน

จัดโครงการทัศนะศึกษาดู
งานของกลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุข จํานวน 1 ครัง

150,000 150,000 150,000 มีการศึกษาดูงานและนํา
ประสบการณ์ทีได้ มา ปร ั บใ ช้ ใน
การบริหารจัดการสามารถพัฒนา
กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูล
ฐานในการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการปฏิบัติงานใน
ชุมชน

สํานักปลัด
อบต.ป่ากลาง
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ที โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ/ทีมา
ผลทีคา ดว่ าจะได้ รับ

หน่วยงานที
รับผิดชอบปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

88 ศึกษาดูงานพัฒนากลุ่ม
เกษตรกรปลูกมะม่วง
ตําบลป่ากลาง

เพือใ ห้ มีกา รศึ กษา ดู งานแ ละนํ า
ประสบการณ์ทีได้ มา ปร ั บใ ช้ ใน
การบริหารจัดการสามารถพัฒนา
ผลผลิตให้มีคุณภาพสามารถสร้าง

จัดโครงการทัศนะศึกษาดู
งานของกลุ่มเกษตรกรปลูก
มะม่วง จํานวน 1 ครัง

150,000 150,000 150,000 มีการศึกษาดูงานและนํา
ประสบการณ์ทีได้ มา ปร ั บใ ช้ ใน
การพัฒนาผลผลิตสร้างรายได้

สํานักปลัด
อบต.ป่ากลาง

89 ส่งเสริมอาชีพการเลียงสุ กร
หมู่ที 3

เพือใ ห้ ปร ะชา ชนมี อา ชี พ
เสริมสร้างงานสร้างรายได้ใน
ชุมชน  ให้ในชุมชนมีอาหาร
โปรตีนจําหน่ายบริโภคในชุมชน

ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรเลียง
สุกร บ้านค้างฮ่อหมู่ที 3
จํานวน 1 ครัง

45,000 45,000 45,000 ประชาชนมีอาชีพเสริมสร้างงาน
สร้างรายได้ในชุมชน ให้ใน
ชุมชนมีอาหารโปรตีนจําหน่าย
บริโภคในชุมชน

สํานักปลัด
อบต.ป่ากลาง

90 ศึกษาดูงานพัฒนากลุ่ม
เกษตรกรปลูกยางพารา
ตําบลป่ากลาง

เพือใ ห้ มีกา รศึ กษา ดู งานแ ละนํ า
ประสบการณ์ทีได้ มา ปร ั บใ ช้ ใน
การบริหารจัดการสามารถพัฒนา
ผลผลิตให้มีคุณภาพสามารถสร้าง
รายได้และอาชีพทีมันคง ได้

จัดโครงการทัศนะศึกษาดู
งานของกลุ่มเกษตรกรปลูก
ยาพารา จํานวน 1 ครัง

150,000 150,000 150,000 มีการศึกษาดูงานและนํา
ประสบการณ์ทีได้ มา ปร ั บใ ช้ ใน
การพัฒนาผลผลิตสร้างรายได้

สํานักปลัด
อบต.ป่ากลาง

91 ศึกษาดูงานเครือข่ายสตรีชน
เผ่าม้ง

เพือใ ห้ กลุ่มสตรีชนเผ่าม้งได้มี
การศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองสามารถนําความรู้และ
ประสบการณ์ทีได้ จากกา รศึ กษา ดู
งานมาพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน
ได้

จัดโครงการทัศนะศึกษาดู
งานของกลุ่มสตรีชนเผ่าม้ง
จํานวน 1 ครัง

100,000 100,000 100,000 กลุ่มสตรีชนเผ่าม้งได้มีการศึกษา
ดูงานพัฒนาศักยภาพของตนเอง
สามารถนําความรู้และ
ประสบการณ์ทีได้ จากกา รศึ กษา ดู
งานมาพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน
ได้

สํานักปลัด
อบต.ป่ากลาง
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ที โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ/ทีมา
ผลทีคา ดว่ าจะได้ รับ

หน่วยงานที
รับผิดชอบปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

92 ดุแลรักษาบํารุงแปลง
เพาะพันธ์ุยางพาราของตําบล

เพือใ ห้ มีกา รบํ ารุ งรั กษา แปลง
เพาะพันธ์ุยางพาราให้มีความอุดม
สมบูรณ์สามารถใช้เป็นแหล่ง
ฝึกอบรมการขยายพันธ์ุยาง การติด
ตายางพารา การฝึกอบรมการกรีด
ยางพารามืออาชีพของตําบลได้
อย่างต่อเนือง

จัดให้มีงบประมาณสําหรับ
ใช้ในการซือปุ ๋ ยบํ ารุ งพั นธ ุ ์
ยางพาราและจัดซือยาปร าบ
ศัตรูพืช(ฆ่าหญ้า)
แปลงเพาะพันธ์ุยางพารา

20,000 20,000 20,000 มีการบํารุงรักษาแปลงเพาะพันธ์ุ
ยางพาราให้มีความอุดมสมบูรณ์
สามารถใช้เป็นแหล่งฝึกอบรม
การขยายพันธ์ุยาง การติดตา
ยางพารา การฝึกอบรมการกรีด
ยางพารามืออาชีพของตําบลได้
อย่างต่อเนือง

สํานักปลัด
อบต.ป่ากลาง
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3.
3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมพัฒนาด้านการสงเคราะห์ประชาชน

ที โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ/ทีมา

ผลทีคา ดว่ าจะได้ รับ
หน่วยงานที
รับผิดชอบปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

93 ส่งเสริมการสงเคราะห์
เบียยั งชี พ,ผู ้ป่วยเอดส์

ส่งเสริมเบียยั งชี พแ ก่ ผู้ป่วย
เอดส์ จํานวน 1 คน

6,000 6,000 6,000 ผู ้ป่วยเอดส์มีเบียยั งชี พมี
ทุน ในการดําเนินชีวิตได้

สํานักงานปลัด
อบต.ป่ากลาง

94 สงเคราะห์เครือง ยั งชี พ
ผู ้ยากจน,ผู ้ด้อยโอกาส
,และเด็กกําพร้า

สงเคราะห์แก่ผู ้ยากจน,ผู ้ด้อยโอกาส
,และเด็กกําพร้าให้มีเครือง อุ ปโ ภค
บริโภคสําหรับยังชีพเป็นการชัวคราว

จัดซือเ คร ื องอุ ปโภคบร ิ โภค
แก่ผู ้ยากจน,ผู ้ด้อยโอกาส
,เด็กกําพร้า ปีละ 1 ครัง

50,000 50,000 50,000 ผู ้ยากจน,ผู ้ด้อยโอกาส
,และเด็กกําพร้า มีเครือง ยั ง
ชีพในการดํารงชีวิตเป็น
การครังคราวในกา ร
ดําเนินชีวิตได้

สํานักงานปลัด
อบต.ป่ากลาง

95 สร้างและซ่อมแซมบ้าน
คนจน

เพือสร ้ างและซ่ อมแซมบ้ านใ ห้ คน

คุณภาพชีวิตทีดีขึน

ดําเนินโครงการสร้างและ
ซ่อมแซมบ้านคนจน อย่าง
น้อย ปีละ 1 ครัง

200,000 200,000 200,000 คนยากจนมีโอกาสได้อยู่
บ้านทีมันคง มี คุณภา พชี วิต
ทีดีขึนได ้

ส่วนโยธา
อบต.ป่ากลาง

96 สงเคราะห์ผ้าห่มเครือง
กันหนาวแก่ประชาชน

เพือใ ห้ ปร ะชา ชนผ ู ้ยากจนผ ู ้ด้อยโอกา ส
สามารถมีผ้าห่มสู้ภัยหนาวได้

จัดซือผ้ าห่ มแจกปร ะชา ชน
ยากจน จํานวน 300 ผืน/300
คน

80,000 80,000 80,000 ประชาชนผู ้ยากจน
ผู ้ด้อยโอกาสสามารถมีผ้า
ห่มสู้ภัยหนาวได้

สํานักงานปลัด
อบต.ป่ากลาง

97 สงเคราะห์ผู ้สูงอายุ /
ผู ้ด้อยโอกาส

เพือใ ห้ ผู้สูงอา ยุ  ผู ้ด้อยโอกา ส ทา ง
สังคมหรือครอบครัวผู ้ด้อยโอกาสที
ได้รับความเดือดร้อน ได้รับความ
ช่วยเหลือเยียวยาจากความเดือดร้อน
ดังกล่าว

ตังงบปร ะมา ณส ํ าหร ั บ
สงเคราะห์ครอบครัว
ผู ้สูงอายุและผู ้ด้อยโอกาส
ทางสังคม ให้เพียงพอต่อ
การช่วยเหลือประชาชน

100,000 100,000 100,000 ผู ้สูงอายุ ผู ้ด้อยโอกาส ทาง
สังคมหรือครอบครัว
ผู ้ด้อยโอกาสทีได้ รับความ
เดือดร้อน ได้รับความ
ช่วยเหลือเยียวยาจากความ
เดือดร้อน

หน่วยพัฒนา
สังคมที 25 ศูนย์

พัฒนาสังคม
ป่ากลางร่วมกับ
อบต.ป่ากลาง
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3.
3.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการแก้ปัญหาสังคม

ที โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ/ทีมา

ผลทีคา ดว่ าจะได้ รับ
หน่วยงานที
รับผิดชอบปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

98 อบรมป้องกันและแก้ปัญหา
ยาเสพติด

เพือใ ห้ มีกา รอบร มใ นกา รป้ อง
ปรามแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน
ตําบลป่ากลางและเพือป้ องกั น
และแก้ปัญหายาเสพติดตําบลป่า
กลางให้หมดสินไ ปใ นร ะยะยาว

จัดการฝึกอบรมด้าน
โทษและพิษภัยของยา
เสพติดในเด็กและ
เยาวชนตําบลป่ากลาง
จํานวน 1 ครัง

60,000 60,000 60,000 ตําบลป่ากลาง ปลอดจากยาเสพ
ติดและปัญหาเด็กและเยาวชน
ตําบลป่ากลางปัญหาการทะเลาะ
วิวาทในกลุ่มเด็กและเยาวชนหมด
ไปอย่างย ังยื น

สํานักงานปลัด
อบต.ป่ากลาง

99 ส่งเสริมการอบรมโทษและ
พิษภัยของยาเสพติดใน
โรงเรียน

เพือส่ งเ สร ิ มใ ห้ โรงเ รี ยนฝ ึ กอบร ม
เรืองโทษและพิ ษภั ยของยาเ สพติ ด
ให้แก่เด็กนักเรียนเพือลดปั ญหา ยา
เสพติดในโรงเรียนและในสังคม
ตําบลป่ากลางอย่างย ังยื น

ส่งเสริมการจัดฝึกอบรม
ต้านยาเสพติด ตาม
โครงการ โรงเรียนสี
ขาว เพือแก้ ปัญหา ยา
เสพติดในโรงเรียนและ
สังคม จํานวน 1 ครัง

50,000 50,000 50,000 สามารถแก้ปัญหายาเสพติดใน
โรงเรียนและสังคมตําบลป่ากลาง
ได้อย่างย ังยื น

สํานักงานปลัด
อบต.ป่ากลาง

100 อุดหนุนส่งเสริมชมรมกํานัน
ผู ้ใหญ่บ้าน  ในการบริหาร
จัดการ ออกตรวจและเข้าเวร
ยามเพือแก้ ปัญหา สั งคม

เพือส่ งเ สร ิ มใ ห้ ชมรมกํ านั น
ผู ้ใหญ่บ้านในการบริหารจัดการ
เพือแก้ ปัญหา ชุ มชนแ ละสั งคม
เช่นการเข้าเวรยามและออกตรวจ
ของชุด รักษาความสงบเรียบร้อย
หมู่บ้าน(ชรบ.)

ส่งเสริมสนับสนุน
ชมรมกํานันผู ้ใหญ่บ้าน
ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสังคมอย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง

30,000 30,000 30,000 ชมรมกํานันผู ้ใหญ่บ้านมี
งบประมาณในการบริหารจัดการ
แก้ปัญหาของชุมชนและสังคม
สามารถแก้ปัญหาของชุมชนและ
สังคมได้อย่างย ังยื น

สํานักงานปลัด
อบต.ป่ากลาง
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ที โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ/ทีมา
ผลทีคา ดว่ าจะได้ รับ

หน่วยงานที
รับผิดชอบปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

101 อุดหนุนชมรมผู ้สูงอายุ
ต ําบล ป่ากลาง

เพือใ ห้ ชมรมผู ้สูงอา ยุ ได้ มี
งบประมาณสวัสดิการสําหรับ
ดําเนินการเยียมเ ยี ยนเ วลา สมา ชิ ก
ป่วยไข้ และงบประมาณ
สนับสนุนการร่วมกิจกรรมวัน
ผู ้สูงอายุระดับอําเภอ

สนับสนุนส่งเสริม
ชมรมผู ้สูงอายุต ําบลป่า
กลางด้านการ
เสริมสร้างงาน
สวัสดิการและการร่วม
กิจกรรมผู ้สูงอายุ ปีละ
1 ครัง

30,000 30,000 30,000 ชมรมผู ้สูงอายุต ําบล ป่ากลางได้มี
งบประมาณสวัสดิการสําหรับ
ดําเนินการเยียมเ ยี ยนเ วลา สมา ชิ ก
ป่วยไข้ และงบประมาณ
สนับสนุนการร่วมกิจกรรมวัน
ผู ้สูงอายุระดับอําเภอ

สํานักงานปลัด
อบต.ป่ากลาง

102 อบรมร่วมเชิงปฏิบัติการ
ระหว่างฝ่ายปกครองท้องที
(กํานัน/ผู ้ใหญ่บ้าน/สารวัตร
กํานัน/ผู ้ช่วยผู ้ใหญ่บ้าน)และ
ฝ่ายท้องถิน(ผู ้บริหาร
ท้องถิน/สมาชิกสภาท้องถิน)

เพือส่ งเ สร ิ มใ ห้ มีกา รอบร มร ่ วม

ในสังคมร่วมกันสร้างความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าทีของ แต่ละฝ่ายที
มีต่อสังคม

อบรมร่วมระหว่าง
กํานัน/ผู ้ใหญ่บ้านและ
สมาชิกสภาท้องถิน /
ผู ้บริหารท้องถินจ ํ านว น
1 ครัง จํ านว น 36 คน

30,000 30,000 30,000
บูรณาการงานในสังคมร่วมกัน
สร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที
ของแต่ละฝ่ายทีมีต่อสั งคม
สามารถดําเนินงานร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ

สํานักงานปลัด
อบต.ป่ากลาง

103 จัดตังและอบร ม และ
ส่งเสริมอาชีพ แก่ กลุ่ม
เยาวชน ตําบล ป่ากลาง

เพือส่ งเ สร ิ มกา รรวมกลุ ่มและ
อบรมให้ความรู้แก่เยาวชนในการ

สร้างสรรค์ ส่งเสริมให้สังคมมี
ความปกติสุขในระยะยาว

ส่งเสริมการจัดตังกลุ ่ม
เยาวชนตําบล ป่ากลาง
และอบรมให้ความรู้ ใน
การรวมกลุ่มทํา
กิจกรรม/การประกอบ
อาชีพ เพือสร ้ างสร รค์
สังคม  จํานวน 1 ครัง

50,000 50,000 50,000 มีการรวมกลุ่มจัดตังเ ป็นกลุ ่ม
เยาวชนระดับตําบล ขึน  และ
เยาวชนสามารถทํากิจกรรม
รวมกลุ่มประกอบอาชีพ ร่วมกัน
เป็นสิงที ควรดํ า เนินกา รในสั ง คม
ได้

สํานักงานปลัด
อบต.ป่ากลาง
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ที โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ/ทีมา
ผลทีคา ดว่ าจะได้ รับ

หน่วยงานที
รับผิดชอบปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

104 อบรมและศึกษาดูงานเรือง
สารเสพติดอย่างครบวงจร

ให้เด็กเยาวชนรู้โทษภัยของสาร
เสพติดด้วยการศึกษาจาก
ประสบการณ์จริง

อบรมและศึกษาดูงาน
เด็กและเยาวชน 60 คน

20,000 20,000 20,000 เด็กเยาวชนตระหนักถึงพิษภัยยา
เสพติด

อบต.ป่ากลาง
โรงเรียนในตําบล

105 อบรมให้ความรู้เรืองกา รขั บ
ขียวดยาน

ให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ใน
การขับขียวดยานแ ละสา มา รถ
ป้องกันตนเองเบือง ต้ นไ ด้

อบรม  จํานวน 60 คน 10,000 10,000 10,000 เด็กสามารถใช้ยวดยานได้ถูกต้อง
ขับขีไม่ ปร ะมา ท

อบต.ป่ากลาง

106 อบรมป้องกันปัญหาการ
ทะเลาะวิวาท

ให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทด้วย
ตนเอง

อบรมเยาวชนแกนนํา
60 คน

10,000 10,000 10,000 เด็กแก้ไขปัญหาทะเลาวิวาทได้
ด้วยพลังเยาวชน

อบต.ป่ากลาง
หมู่บ้านทุกหมู่

107 อบรมจริยธรรมในวัยรุ่น ให้เยาวชนมีการฝึกฝนจิตใจให้
เข้มแข็งและมีจริยธรรม

อบรมเยาวชน 60 คน 10,000 10,000 10,000 วัยรุ่นรู้ความจริงของชีวิตแก้ไข
ปัญหาด้วยหลักธรรมได้

อบต.ป่ากลาง
โรงเรียนในตําบล

108 อบรมเยาวชนไม่สูบบุหรี อบรมเยาวชน 60 คน 10,000 10,000 10,000 เยาวชนตระหนักถึงพิษภัยบุหรี อบต.ป่ากลาง
โรงเรียนในตําบล

109 อบรมสุขภาพจิตในเด็ก
วัยรุ่น

ให้เด็กเยาวชนรู้จักวิธีคลายเครียด
และเข้าใจปัญหาในชีวิต

อบรมเยาวชน 60 คน 10,000 10,000 10,000 เด็กและเยาวชนมีสุขภาพจิตทีดี
แก้ปัญหาในชีวิตได้

อบต.ป่ากลาง
รพ.สต.ป่ากลาง

110 อบรมความรู้ในการวางแผน
ครอบครัวแก่เด็กวัยรุ่น

ให้เด็กเยาวชนมีความรู้ในการ
วางแผนครอบครัวอย่างถูกต้อง

อบรมเยาวชน จํานวน
60 คน

10,000 10,000 10,000 เยาวชนมีความรู้การวางแผน
ครอบครัวอย่างถูกต้อง

อบต.ป่ากลาง
รพ.สต.ป่ากลาง

111 อบรมให้ความรู้เรือง
เพศศึกษาอย่างถูกต้อง

ให้เด็กเยาวชนรู้เรือง เ พศศึ กษา
อย่างถูกต้อง

อบรมเยาวชน  จํานวน
60 คน

10,000 10,000 10,000 เยาวชนมีความรู้เรือง เ พศอย่ าง
ถูกต้อง

อบต.ป่ากลาง
รพ.สต.ป่ากลาง
ตําบลป่ากลาง
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ที โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ/ทีมา
ผลทีคา ดว่ าจะได้ รับ

หน่วยงานที
รับผิดชอบปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

112 อบรมเยาวชนเฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพติด

เพือส่ งเ สร ิ มใ ห้ เยาวชนร ั บร ู ้ถึง
ปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด
และร่วมกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพ
ติดของตําบลเพือใ ห้ ก้าวไปสู ่กา ร
เป็นตําบลปลอดยาเสพติดอย่าง
แท้จริง

ฝึกอบรมเด็กและ
เยาวชนเฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพติด อย่างน้อย ปี
ละ 1 ครัง

30,000 30,000 30,000 เยาวชนรับรู้ถึงปัญหาและพิษภัย
ของยาเสพติดและร่วมกันเฝ้า
ระวังปัญหายาเสพติดของตําบล
เพือใ ห้ ก้าวไปสู ่กา รเ ป็นต ํ าบล
ปลอดยาเสพติดอย่างแท้จริง

สํานักงานปลัด
อบต.ป่ากลาง

113 ก้าวสู่ว ันใหม่(โรงเรียน
มัธยมป่ากลาง) พฤติกรรมเกียวข้ อง กั บปั ญหา ยา

เสพติด ปัญหาชู้สาว หนีเรียน
และผู ้มีพฤติกรรมก้าวร้าว  ได้
แรกเปลียนเ รี ยนร ู ้เรี ยนร ู ้ปร ะสบ
การ มาปรับใช้ในชีวิตประจําว ันมี
พฤติกรรมดีขึน ได้

จัดการอบรมเข้าค่าย
“ก้าวสู่ว ันใหม่” ณ กอง
พันทหารม้า ที15
จํานวน 1 ครัง นั กเ รี ยน
กลุ่มเสียง 100 คน

60,000 60,000 60,000
เกียวข้ อง กั บปั ญหา ยาเ สพติ ด
ปัญหาชู้สาว หนีเรียน และผู ้มี
พฤติกรรมก้าวร้าว  ได้แรกเปลียน
เรียนรู้เรียนรู้ประสบการ มาปรับ
ใช้ในชีวิตประจําว ันมีพฤติกรรมดี
ขึน ได้

อบต.ป่ากลาง
ร่วมกับ

โรงเรียนมัธยม
ป่ากลาง

114 จัดซือวั สดุ อุปกรณ์ ตรวจสา ร
เสพติด เฝ้าระวังปัญหายา
เสพติด

ป้องปรามควบคุมการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดในชุมชนตําบล
ป่ากลางได้

จัดซือวั สดุ /อุปกรณ์
สําหรับตรวจสารเสพ
ติดป้องกันการแพร่นะ
บาดของสารเสพติด ปี
ละ 1 ครัง

10,000 10,000 10,000 สามารถสุ่มตรวจกลุ่มเสียงป้ อง
ปรามควบคุมการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดในชุมชนตําบล
ป่ากลางได้

อบต.ป่ากลาง
ร่วมกับ

กลุ่มต่อต้านยาเสพ
ติดแซ่รีแซ่ท้าว
ตําบลป่ากลาง

115 ประชุม สัมมนาพัฒนาจิตใจ
รวมญาติเผ่าม้งแต่ละตระกูล

เพือใ ห้ เกิ ดกา รเ สนอแนะ แนว ทา ง
และแก้ไขปัญหาของชนเผ่าม้งได้
เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนือง

จัดประชุม สัมมนา รวม
ญาติเผ่าม้งแต่ละตระกูล

30,000 10,000 10,000 สามารถทราบปัญหาและแนว
ทางแก้ไขต่างๆ ของชนเผ่าม้ง

อบต.ป่ากลาง
ร่วมกับ

ตระกูลแซ่รีแซ่ท้าว
ตําบลป่ากลาง
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3.
3.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการศึกษา.

ที โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ/ทีมา

ผลทีคา ดว่ าจะได้ รับ
หน่วยงานที
รับผิดชอบปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

116 ส่งเสริมทุนดําเนินดําเนิน
ชีวิตแก่เด็กนักเรียนๆดีแต่
ยากจนและเด็กด้อยโอกาส
(ระดับประถมศึกษา,มัธยม,
และระดับอุดมศึกษา)

เพือใ ห้ เด็ กนั กเ รี ยนเ รี ยนดี และมี
ฐานะยากจนได้มีทุนสําหรับ
ดําเนินชีวิตเพือเ ป็นกา รส่ งเ สร ิ ม
การศึกษาให้เด็กนักเรียนนักศึกษา
มีกําลังใจในการศึกษาเล่าเรียน
ต่อไป

ส่งเสริมทุนดําเนินชีวิตแก่
เด็กนักเรียนเรียนดีแต่
ยากจนและเด็กด้อยโอกาส
ในระดับประ ถมศึกษา ,
ระดับมัธยมศึกษา,และ
ระดับอุดมศึกษา

400,000 400,000 400,000 เด็กนักเรียนเรียนดีและมีฐานะ
ยากจนได้มีทุนสําหรับดําเนิน
ชีวิตเพือเ ป็นกา รส่ งเ สร ิ ม
การศึกษาให้เด็กนักเรียน
นักศึกษามีกําลังใจในการศึกษา
เล่าเรียนต่อไป

ส่วนการศึกษา
อบต.ป่ากลาง

117 อุดหนุนส่งเสริมโครงการ
อาหารกลางวัน  โรงเรียน

2
โรงเรียน

เพือใ ห้ เด็ กนั กเ รี ยนไ ด้ รับปร ะทา น
อาหารกลางวัน ครบหลัก5 หมู่
และมีอาหารกลางวันทานทุกวัน
สามารถสร้างความเจริญเติบโต
และมีกําลังสมองในการพัฒนา
การเรียนรู้ตามวัยอันสมควรแก่
การศึกษาเล่าเรียน

ส่งเสริมอาหารกลางวัน
โรงเรียนเขตพืนที
การศึกษา ในพืนที จํา นวน
2 โรงเรียน  จํานวน
นักเรียน 870 คน

2,200,000 2,200,000 2,200,000 เด็กนักเรียนได้รับประทาน
อาหารกลางวัน ครบหลัก5 หมู่
และมีอาหารกลางวันทานทุก
วันสามารถสร้างความเจริญเติบ
โตและมีกําลังสมองในการ
พัฒนา การเรียนรู้ตามวัยอัน
สมควรแก่การศึกษาเล่าเรียน

ส่วนการศึกษา
อบต.ป่ากลาง

118 ส่งเสริมโครงการอาหาร
กลางวัน  ศูนย์พัฒนาเด็ก
ทัง 2 ศูนย์

เพือใ ห้ เด็ กเ ล็ กใ นศ ู นย ์ พัฒนา เ ด็ ก
ได้รับประทานอาหารกลางวัน
ครบหลัก 5 หมู่และมีอาหารกลาง
วันทานทุกวันสามารถสร้างความ
เจริญเติบโตและมีกําลังสมองใน
การพัฒนา การเรียนรู้ตามวัยอัน
สมควรแก่การศึกษาเล่าเรียน

ส่งเสริมอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กจํานวน 2
ศูนย์  จํานวน  นักเรียน
215 คน

550,000 550,000 550,000 เด็กนักเรียนได้รับประทาน
อาหารกลางวัน ครบหลัก5 หมู่
และมีอาหารกลางวันทานทุก
วันสามารถสร้างความ
เจริญเติบโตและมีกําลังสมอง
ในการพัฒนา การเรียนรู้ตามวัย
อันสมควรแก่การศึกษาเล่าเรียน

ส่วนการศึกษา
อบต.ป่ากลาง
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ที โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ/ทีมา
ผลทีคา ดว่ าจะได้ รับ

หน่วยงานที
รับผิดชอบปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

119 ส่งเสริมอาหารเสริม(นม)

จํานวน 2 โรงเรียน
ก่อนวัยเรียนจนถึงระดับชัน
ประถมศึกษา ปีที 4 ได้ดืมนมทุ ก
วัน

จัดซืออา หา รเ สร ิ มนม
สําหรับเด็กนักเรียนก่อน
ประถม ถึงระดับ ชัน
ประถมปีที 4 จํานวน 2
โรงเรียน

1,000,000 1,000,000 1,000,000 เด็กนักเรียนตังแต่ ระดั บก ่ อนว ั ย
เรียนจนถึงระดับชัน
ประถมศึกษา ปีที 4 ได้ดืมนม
ทุกวันและมีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรงขึน

ส่วนการศึกษา
อบต.ป่ากลาง

120 ส่งเสริมอาหารเสริม(นม)
ศูนย์พัฒนาเด็กในพืนที
รับผิดชอบ จํานวน 2 ศูนย์

เพือใ ห้ เด็ กใ นศ ู นย ์ พัฒนา เ ด็ กได้
ดืมนมทุ กวั นมี สุขภา พสมบู รณ์
แข็งแรงสามารถพัฒนาการได้
ตามวัยได้

จัดซืออา หา รเ สร ิ มนม
สําหรับเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็ก  จํานวน 2 ศูนย์

335,400 335,400 335,400 เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กได้ดืมนม
ทุกวันมีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรงสามารถพัฒนาการได้
ตามวัยได้

ส่วนการศึกษา
อบต.ป่ากลาง

121 สนับสนุนการจัดกิจกรรม
ด้านวิชาการ เพือยกระดั บ
ผลสัมฤทธิทา งกา รศึ กษา
(โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพ
ที 166)

เพือจั ดกา รเ รี ยนร ู ้แบบบู รณา กา ร
8 สาระและเพือยกระดั บ

พัฒนาการเรียนการสอนสู่
มาตรฐานการศึกษา

จัดกิจกรรมวิชาการ
ส่งเสริมการเรียนรู้แก่เด็ก
นักเรียน จํานวน750 คน

30,000 30,000 30,000 จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 8
สาระและเพือยกระดั บ

พัฒนาการเรียนการสอนสู่
มาตรฐานการศึกษา

ส่วนการศึกษา
อบต.ป่ากลาง

122 พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนการสอน
นักเรียนทุกช่วงชัน
(โรงเรียนสหราษฎร์บํารุง)

เพือส่ งเ สร ิ มใ ห้ มีกา รจั ดกา รด้ าน
สือกา รเ รี ยนกา รสอนใ ช้ เอง

เรียนรู้ให้แก่เด็กนักเรียนให้
สามารถเรียนรูได้ง่ายขึนใ ห้ เด็ ก
นักเรียนสนใจเรียนมากขึน

จัดทําสือกา รเ รี ยนกา รสอน
คณิตศาสตร์,ภาษาไทย,
วิทยาศาสตร์,ภาษาอังกฤษ
จํานวน 7 ห้องเรียน

35,000 35,000 35,000 มีการจัดการด้านสือกา รเ รี ยน
การสอนใช้เองสามารถสร้างสือ
ทีง่ายต่ อกา รเ รี ยนร ู ้ให้ แก่ เด็ ก
นักเรียนให้สามารถเรียนรูได้
ง่ายขึนใ ห้ เด็ กนั กเ รี ยนสนใ จ
เรียนมากขึน

ส่วนการศึกษา
อบต.ป่ากลาง
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ที โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ/ทีมา
ผลทีคา ดว่ าจะได้ รับ

หน่วยงานที
รับผิดชอบปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

123 ส่งเสริมการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา(โรงเรียน
สหราษฎร์บํารุง)

เพือส่ งเ สร ิ มใ ห้ มีกา รพั ฒนา

สอดคล้องกับชุมชนและท้องถิน

ส่งเสริมการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา
จํานวน 1 ครัง

30,000 30,000 30,000 มีการพัฒนาหลักสูตรเพือกา ร
เรียนการสอนทีสอด คล้ องกั บ
ชุมชนและท้องถิน

ส่วนการศึกษา
อบต.ป่ากลาง

124 อบรมให้ความรู้แก่
ผู ้ปกครองเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กทังสองศู นย ์

เพือใ ห้ ผู้ปกครองเ ด็ กได้ มีความร ู ้
ในการดูแลเด็กได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักสุขอนามัยพืนฐ า นแ ก่

บ้านได้

อบรมให้ความรู้แก่
ผู ้ปกครองเด็กจํานวน 200
คน

30,000 30,000 30,000 ผู ้ปกครองเด็กได้มีความรู้ใน
การดูแลเด็กได้อย่างถูกต้องตาม
หลักสุขอนามัยพืนฐ า นแ ก่ เด็ ก

บ้านได้

ส่วนการศึกษา
อบต.ป่ากลาง

125 อบรมให้ความรู้เพิม
ศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้าน

เพือพั ฒนา ให้ กลุ ่มสตร ี แม่ บ้ าน
สามารถกล้าแสดงออกต่อสังคม
ส่งเสริมให้มีศักยภาพด้านต่างๆ
กลุ่มสตรีแม่บ้านสามารถเรียนรู้
สิงใหม่ ไปปฏิ บัติได้

อบรมให้ความรูแก่กลุ่ม
สตรีแม่บ้าน ทัง 6
หมู่บ้านจํานวน 60 คน

50,000 50,000 50,000 กลุ่มสตรีแม่บ้านสามารถกล้า
แสดงออกต่อสังคมส่งเสริมให้
มีศักยภาพด้านต่างๆกลุ่มสตรี
แม่บ้านสามารถเรียนรู้สิงใหม่
ไปปฏิบัติได้

ส่วนการศึกษา
อบต.ป่ากลาง

126 จัดซือหนั งสื อพิ มพ์ เพือส่ งเ สร ิ มใ ห้ ปร ะชา ชนไ ด้ รับร ู ้
ข ้อมูลข่าวสารความเป็นไปต่างๆ
ของบ้านเมืองสามารถเรียนรู้จาก
สือหนั งสื อพิ มพ์ ได้ ค้นคว้ าข้ อมู ล
ข่าวสารได้อย่างถูกต้อง

จัดซือหนั งสื อพิ มพ์ ให้ แก่
หมู่บ้านและทีทํากา ร
องค์การบริหารส่วนตําบล
จํานวน 4,745 เล่มต่อปี

51,240 51,100 51,100 ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ความเป็นไปต่างๆของ
บ้านเมืองสามารถเรียนรู้จากสือ
หนังสือพิมพ์ได้ค้นคว้าข้อมูล
ข่าวสารได้

ส่วนการศึกษา
อบต.ป่ากลาง
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ที โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ/ทีมา
ผลทีคา ดว่ าจะได้ รับ

หน่วยงานที
รับผิดชอบปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

127 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ประจําปี

เพือส่ งเ สร ิ มกิ จกรรมว ั นเ ด็ ก
ส่งเสริมให้เด็กมีความสนุกสนาน
มีความรืนเ ริ ง กล้าคิดกล้าแสดง
ออกเพิมศั กยภา พของเ ด็ กและ
เยาวชนอนาคตของชาติได้

จัดกิจกรรมวันเด็ก ร่วมกับ
ศูนย์พัฒนาเด็กและ

3
โรงเรียน

50,000 50,000 50,000 เด็กและเยาวชนมีความ
สนุกสนานตามวัยกล้าคิดกล้า
แสดงออก ส่งเสริมพัฒนาการ
ของอนาคตของชาติได้

ส่วนการศึกษา
อบต.ป่ากลาง

128 อบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมายต่างๆแก่ประชาชน ทราบในการดําเนินชีวิตประจําว ัน

จัดอบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมายแก่ประชาชนโดย
เชิญวิทยากรทีมีความร ู ้
ด้านกฎหมายมาให้ความรู้
จํานวน 1 ครัง

20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีความรู้กฎหมายที
ควรทราบในการดําเนิน
ชีวิตประจําว ัน

สํานักงานปลัด
อบต.ป่ากลาง

129 จัดซือเ คร ื องเ ล่ นกลา งแจ้ ง
ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านป่ากลาง
และบ้านตาหลวง

เพือใ ห้ เด็ กใ นศ ู นย ์ พัฒนา เ ด็ กมี
อุปกรณ์เครือง เ ล่ นอย่ างเ พี ยงพอ
ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในการ
เล่นและเรียนรู้อย่างเพียงพอ

กลางแจ้ง ให้ศูนย์พัฒนา
เด็กทัง2 ศูนย์

100,000 100,000 100,000 เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กมีอุปกรณ์
เครือง เ ล่ นอย่ างเ พี ยงพอส่ งเ สร ิ ม
พัฒนาการของเด็กในการเล่น
และเรียนรู้อย่างเพียงพอ

ส่วนการศึกษา
อบต.ป่ากลาง

130 จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ประจําปี

เพือส่ งเ สร ิ มกิ จกรรมว ั นแม่
ส่งเสริมให้เด็กมีความรักความ
กตัญู ต่ อแม่ ผู ้ให้ กําเ นิ ดสร ้ าง
ความรักความผูกพันในครอบครัว

จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กทัง
2 ศูนย์

50,000 50,000 50,000 เด็กมีความรักความกตัญู ต่ อ
แม่ผู ้ให้กําเนิดสร้างความรัก
ความผูกพันในครอบครัว

ส่วนการศึกษา
อบต.ป่ากลาง

131 ส่งเสริมกิจกรรมการสอน
ภาษาม้งให้ลูกหลาน (บ้าน

1)

เพือส่ งเ สร ิ มกา รอนุ รักษ์ ภา ษา
ท้องถินใ ห้ คงสื บต่ อไปร ั กษา
ภาษาม้งให้เป็นการอนุรักษ์ภาษา
ท้องถิน

จัดอบรมส่งเสริมการสอน
ภาษาม้ง ให้แก่เด็กและ
เยาวชนม้ง   จํานวน 1
ครัง

50,000 50,000 50,000 เด็กและเยาวชนม้งรุ่นใหม่มี
ความรู้เข้าใจในภาษาม้ง และ
สืบทอดภาษาท้องถินของตนไ ด้

ส่วนการศึกษา
อบต.ป่ากลาง
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ที โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ/ทีมา
ผลทีคา ดว่ าจะได้ รับ

หน่วยงานที
รับผิดชอบปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

132 จัดงานบัณฑิตน้อย เพือส่ งเ สร ิ มใ ห้ เด็ กและผู ้ปกครอง
มีความรู้สึกภาคภูมิใจ ในการ
เรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
ให้มีความมุ่งมันต่ อกา รศึ กษา ใน
อนาคตได้

จัดงานโครงการบัณฑิต
น้อยมอบเกียรติบัตรตอน
จบเทอมแก่เด็กทีจะจบไ ป
ต่อระดับอนุบาล 1 ครัง

30,000 30,000 30,000 เด็กและผู ้ปกครองมีความรู้สึก
ภาคภูมิใจ ในการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กให้มีความ
มุ่งมันต ่ อกา รศึ กษา ในอนา คต
ได้

ส่วนการศึกษา
อบต.ป่ากลาง

133 ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
วันสตรีสากล(อุดหนุนกลุ่ม
สตรีตําบลป่ากลาง)

เพือส่ งเ สร ิ มสนั บสนุ นกา รจั ด
กิจกรรมวันสตรีสากลเพือใ ห้ กลุ ่ม
สตรีตําบลป่ากลางได้มีโอกาสร่วง
แสดงบทบาทกิจกรรมต่างๆของ
กลุ่มสตรีในระดับอําเภอ ปัว ได้

อุดหนุนส่งเสริมการจัด
กิจกรรม/การร่วมกิจกรรม
วันสตรีสากล ของกลุ่ม
สตรีตําบลป่ากลาง จํานวน
1 ครัง

10,000 10,000 10,000 กลุ่มสตรีตําบลป่ากลางได้มี
โอกาสเข้าร่วมกิจกรรมวันสตรี
สากลทีทา งอํ าเ ภอปั วได้ จัดทุ กปี

ส่วนการศึกษา
อบต.ป่ากลาง

134 เข้าค่ายอบรมและศึกษาดู
งานกลุ่มสตรีแม่บ้าน
บ้าน ค้างฮ่อ หมู่ที3

เพือใ ห้ กลุ ่มสตร ี แม่ บ้ านไ ด้ รับกา ร
ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและ
ศึกษาดูงานเพือกา รพั ฒนา หมู ่บ้ าน
และชุมชนทียังยืน

จัดการเข้าค่ายอบรมพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้าน
บ้านค้างฮ่อ หมู่ที3
จํานวน 1 ครัง

35,000 35,000 35,000 กลุ่มสตรีแม่บ้านได้รับการ
ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและ
ศึกษาดูงานเพือกา รพั ฒนา

สํานักงานปลัด
อบต.ป่ากลาง

135 เข้าค่ายภาษาต่างประเทศ
English- Chinese Camp
โรงเรียน มัธยมป่ากลาง

ภาษาจีนและภาษาอังกฤษได้และ
มีเจตคติทีดีต่อภา ษา จี นแ ละ
ภาษาอังกฤษได้ดี

จัดการเข้าค่ายภาษาต่าง
ประเทศ English- Chinese
Campโรงเรียน มัธยม
ป่ากลาง 1 ครัง นั กเ รี ยน
80 คน

52,400 52,400 52,400
ภาษาจีนและภาษาอังกฤษได้
และมีเจตคติทีดีต่อภา ษา จี นแ ละ
ภาษาอังกฤษได้ดี

อบต.ป่ากลาง
ร่วมกับ

โรงเรียนมัธยมป่า
กลาง

136 ทัศนศึกษาโครงการ
มัคคุเทศก์น้อย สู่เส้นทาง
“ตามรอยล้านนา”

เพือใ ห้ เยาวชนสา มา รถใ ช้ ภา ษา
ท้องถินใ นกา รนํ าและส่ งเ สร ิ มกา ร
ท่องเทียวของชุ มชนไ ด้

จัดอบรมและทัศนศึกษาดู
งานมัคคุเทศก์น้อย“ตาม
รอยล้านนา จํานวน1 ครัง

48,000 48,000 48,000 เยาวชนสามารถใช้ภาษาท้องถิน
ในการนําและส่งเสริมการ
ท่องเทียวของชุ มชนไ ด้

อบต.ป่ากลาง
ร่วมกับโรงเรียน
มัธยมป่ากลาง
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ที โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ/ทีมา
ผลทีคา ดว่ าจะได้ รับ

หน่วยงานที
รับผิดชอบปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

137 ส่งเสริมการฝึกอบรม
ระเบียบวินัยเยาวชนลูกเสือ
ด้วยกระบวนการลูกเสือ

เพือใ ห้ เยาวชนมี ความร ู ้มีทักษะ
ด้านกระบวนการลูกเสือ มี
คุณธรรมจริยธรรมในตนเอง มี
ระเบียบวินัยในตนเอง ไม่ข้อง

คุณภาพของสังคมในอนาคตได้

ฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารี
ด้วยกระบวนการลูกเสือ
เป็นเวลา 5 วัน
จํานวน 80 คน

50,000 50,000 50,000 เยาวชนมีความรู้มีทักษะด้าน
กระบวนการลูกเสือ มีคุณธรรม
จริยธรรมในตนเอง มีระเบียบ
วินัยในตนเอง ไม่ข้องเกียวกั บ
ยาเสพติด เป็นคนทีคุณภ า พของ
สังคมในอนาคตได้

อบต.ป่ากลาง
ร่วมกับโรงเรียน
มัธยมป่ากลาง
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3.
3.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมกิจการด้านสาธารณสุข

ที โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ/ทีมา

ผลทีคา ดว่ าจะได้ รับ
หน่วยงานที
รับผิดชอบปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

138 สนับสนุนการทําลาย
ลูกนํ ายุ งลา ย

เพือป้ องกั นไ ม่ ให้ เกิ ดไข้ เลื อดออก
ลดปริมาณการเกิดยุงลายอันเป็น
สาเหตุของไข้เลือดออก

จัดซือสา รเ คมี กําจั ดลู กนํ ายุงลาย
แจกจ่ายให้ประชาชนตําบลป่า
กลางทุกหมู่บ้านสําหรับ ใช้
ปราบลูกนํ ายุ งลา ยในชุ มชน

30,000 30,000 30,000 สามารถป้องกันไม่ให้เกิด
ไข้เลือดออกในชุมชนตําบลป่า
กลางได้

สํานักงานปลัด
อบต.ป่ากลาง
และรพ.สต.

ป่ากลาง

139 ส่งเสริมการฉีดพ่นหมอก
ควันฆ่ายุงลาย

เพือป้ องกั นแ ละแก้ ไขปั ญหา โรค
ไข้เลือดออก เพือจํ ากั ดปร ิ มา ณ
ยุงลายป้องกันมิให้เกิดปัญหาโรค
ไข้เลือดออกในชุมชน

ฉีดพ่นหมอกควันเพือกํ าจั ด
ยุงลายทัง หกหมู ่บ้าน ลๆะ สา ม
ครังในช่ วงฤดู ฝน

60,000 60,000 60,000 สามรถลดปริมาณและกําจัด
ยุงลายได้สามารถป้องกันและ
แก้ไข ปัญหาโรคไข้เลือดออก
อันมีสาเหตุมาจากยุงลายได้

สํานักงานปลัด
อบต.ป่ากลาง
และรพ.สต.

ป่ากลาง

140 ส่งเสริมการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

เพือป้ อง กั นโ รคพิ ษสุ นัขบ้ าใน
สุนัขและแมว สามารถควบคุม
ไม่ให้เกิดขึนไ ด้

รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวใน
ตําบลป่ากลางทุกตัว

15,000 15,000 15,000 สามารถป้องกันปัญหาโรคพิษ

รับผิดชอบได้

สํานักงานปลัด
อบต.ป่ากลาง

141 เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนา
ระบบสาธารณ สุขมูลฐาน
ตามทีรับถ ่ ายโอนแ ละ
อบต.อุดหนุนสมทบ

เพือส่ งเ สร ิ มความเ ข้ มแข็ งกา ร
บริหารจัดการศูนย์สาธารณสุขมูล
ฐานชุมชนให้มีการดําเนิน
กิจกรรมของศูนย์สาธารณสุขมูล
ฐานชุมชนอย่างย ังยื น

ส่งเสริมเงินอุดหนุนพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานชุมชนทัง 6
หมู่บ้าน หมู่บ้านละ10,000
บาท(รับถ่ายโอน)และสมทบอีก
หมู่บ้านละ 5,000 บาท)

90,000 90,000 90,000 มีการพัฒนางานสาธารณสุขมูล
ฐานและมีการดําเนินการอย่าง
ต่อเนือง

สํานักงานปลัด
อบต.ป่ากลาง
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ที โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ/ทีมา
ผลทีคา ดว่ าจะได้ รับ

หน่วยงานที
รับผิดชอบปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

142 เงินสมทบโครงการ
หลักประกันสุขภาพ
ชุมชน

เพือส่ งเ สร ิ มหล ั กปร ะกั นสุ ขภา พ
แก่ประชาชนในชุมชน ตาม
โครงการของสํานักงาน
หลักประกันสุภาพแห่งชาติ

สมทบงบประมาณโครงการ
หลักประกันสุขภาพชุมชน
ท้องถินจ ํ านว น 1 โครงการ

100,000 100,000 100,000 สามารถบริหารจัดการด้าน
สุขภาพตามโครงการ
หลักประกันสุขภาพชุมชน
ท้องถินใ ห้ เกิ ดปร ะโยชน์ สุ ขแก่
ประชาชนในท้องถินไ ด้

สํานักงานปลัด
อบต.ป่ากลาง

143
และจัดซือตู ้เก็ บ ที นอน
ของศูนย์พัฒนาเด็ก

ดีสามารถใช้นอนสบาย
เสริมสร้างสุขอนามัยแก่เด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กมีสุขภาพดีทุกคน

ในศูนย์พัฒนาเด็กจํานวน50
ชุด  และจัดซือตู ้จํ านวน 3 หลัง

100,000 100,000 100,000 เด็กมีทีนอนใ หม่ ที มีสภา พดี
สามารถใช้นอนสบายเสริม
สร้างสุขอนามัยแก่เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กมีสุขภาพดีทุกคน

ส่วนการศึกษา
อบต.ป่ากลาง

144 ตรวจสุขภาพผู ้สูงอายุผู ้
พิการ

เพือส่ งเ สร ิ มใ ห้ ผู้สูงอา ยุ และผู ้
พิการ มีสุขภาพและอนามัยทีและ
ตรวจรักษาโรคสุขอนามัยต่างๆ
ให้เกิดความ ปีติสุขแก่ผู ้สูงอายุ
และผู ้พิการ

ตรวจสุขภาพแก่ผู ้สูงอายุผู ้พิการ
ตําบลป่ากลาง จํานวน 200 คน

20,000 20,000 20,000 ผู ้สูงอายุและผู ้พิการตําบลป่า
กลางได้รับการตรวจสุขภาพทุก
คนทุกปี

สํานักงานปลัด
อบต.ป่ากลางและ
รพ.สต.ป่ากลาง

145 ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
(นิทานสําหรับน้อง)

เด็กมีสือนิ ทา นอย่ างเ พี ยงพอใ น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จัดซือหนั งสื อนิ ทา น 20,000 - - เด็กมีพัฒนาการด้านต่างๆดีขึน อบต.ป่ากลาง

146 ส่งเสริมพัฒนาการของ
เด็กโรงเรียนพ่อแม่
(หนังสือเล่มแรกของหนู)

จัดซือหนั งสื อเ พื อบริ การให้ ย ืมแก่
พ่อแม่อ่านให้ลูกฟัง

จัดซือหนั งสื อ จํ านว น 400 เล่ม 30,000 30,000 30,000 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์
และสติปัญญาดีขึน

อบต.ป่ากลาง
รพ.สต.ป่ากลาง

147 อบรมให้ความรู้ผู ้ปกครอง
เด็ก “การดูแลและส่งเสริม
สุขภาพเด็ก”

เพือใ ห้ ผู้ปกครองมี ความร ู ้ในกา ร
ดูแลและส่งเสริมสุขภาพเด็ก

อบรมผู ้ปกครองเด็ก 1 ครัง 100
คน

30,000 30,000 30,000 ผู ้ปกครองมีความรู้ในการดูแล
และส่งเสริมสุขภาพเด็ก

อบต.ป่ากลาง
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ที โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ/ทีมา
ผลทีคา ดว่ าจะได้ รับ

หน่วยงานที
รับผิดชอบปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

148 หนุน้อยฟันสวย เพือสุ ขเ สร ิ มสุ ขอนา มั ยช่ องปา ก
แก่เด็กนักเรียนส่งเสริมสุขอนามัย
เหงือกและฟันป้องกันฟันผุให้
เด็กยิมสวยตา มที ควรจะเ ป็น

ส่งเสริมการแปรงฟันโดยการ
จัดซือแปร งสี ฟันย าสี ฟันพร ้ อม
อุปกรณ์ส่งเสริมให้เด็กแปรง
ฟันทุกวัน สําหรับเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็ก จํานวน228 คน

15,000 15,000 15,000 เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก จํานวน
228 คน มีสุขอนามัยช่องปาก
แก่เด็กนักเรียนส่งเสริม
สุขอนามัยเหงือกและฟัน
ป้องกันฟันผุให้เด็กยิมสวย
ตามทีควรจะเ ป็น

ส่วนการศึกษา
อบต.ป่ากลาง

149 ส่งเสริมสุขภาพทันต
สาธารณสุขเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็ก

เพือส่ งเ สร ิ มสุ ขภา พช่ องปา กแก่
เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กให้
มีสุขภาพปากและฟันทีดีไม่ ผุ

ตรวจสุขภาพช่องปากและ
เคลือบฟลูออไรด์แก่เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กปีละ1 ครัง

30,000 30,000 30,000 มีส่งเสริมสุขภาพช่องปากแก่
เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก
ให้มีสุขภาพปากและฟันทีดี
ไม่ผุ

ส่วนการศึกษา
อบต.ป่ากลางและ

โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ตําบลป่ากลาง

150 ประกวดหมู่บ้าน อสม.
ดีเด่นปลอดลูกนํ ายุ งลา ย
และไข้เลือดออก

เพือส่ งเ สร ิ มใ ห้ มีกา รร่ วมรณร งค์
การควบคุมป้องกันไข้เลือดออก
ในชุมชนอย่างจริงจัง

จัดการประกวดหมู่บ้าน อสม.
ดีเด่นปลอดลูกนํ ายุ งลา ย ปลอด
ไข้เลือดออก จํานวน 1 ครัง

30,000 30,000 30,000 มีการร่วมรณรงค์การควบคุม
ป้องกันไข้เลือดออกในชุมชน
อย่างจริงจังสามารถควบคุม
ป้องกันปัญหาไข้เลือดออกได้

สํานักงานปลัด
อบต.ป่ากลาง

151
นก

เพือใ ห้ สา มา รถควบคุ มป้ อง กั น
ไม่ให้ไข้หวัดนกเกิดขึนใ นชุ มชน
ตําบลป่ากลาง

ฉีดพ่นป้องกันเชือไข้ หว ั ดนก ปี
ละ 1 ครัง

10,000 10,000 10,000 สามารถควบคุมป้องกันไม่ให้
ไข้หวัดนกเกิดขึนใ นชุ มชน
ตําบลป่ากลาง

สํานักงานปลัด
อบต.ป่ากลาง

152 อุดหนุนโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชสาขา
ปัว

เพือโรงพย าบา ลสมเ ด็ จพร ะ
ยุพราชมีครุภัณฑ์การแพทย์
เพียงพอในการให้บริการ

อุดหนุนงบประมาณแก่
โรงพยาบาลสมเด็จพระพยุพ
ราช ปัว 1 ครัง (พ.ร.บ.แผน
และขันตอนฯ 42 มาตรา 16(19)

30,000 - - โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
มีครุภัณฑ์การแพทย์เพียงพอใน
การให้บริการประชาชนใน

สํานักงานปลัด
อบต.ป่ากลาง
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3. ยุทธศาสตร์
3.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนและประชาชน

ที โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ/ทีมา

ผลทีคา ดว่ าจะได้ รับ
หน่วยงานที
รับผิดชอบปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

153 พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ม. 2 โครงการพุทธบุตรค่าย
คุณธรรมสร้างคนให้เป็น
มนุษย์
(โรงเรียนมัธยมป่ากลาง)

เพือสนั บสนุ นส่ งเ สร ิ มใ ห้ เด็ กนั กเ รี ยนมี
คุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิต
และปลูกฝังคุณธรรมให้เกิดในขันธ์
สันดานของเด็กเยาวชนนักเรียนและ
เพือใ ห้ คณะ คร ู เป็นแ บบอย่ างที ดีของ
บุคคลผู ้มีคุณธรรมนําชีวิต

อบรมคุณธรรมจริยธรรม
คณะครูและเยาวชน
นักเรียน ระดับชัน ม. 2
จํานวน 150 คน

54,000 54,000 54,000 เด็กนักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมในการดําเนินชีวิต
และปลูกฝังคุณธรรมให้เกิด
ในขันธ์สันดานของเด็ก
เยาวชนนักเรียนและเพือให้
คณะครูเป็นแบบอย่างทีดีของ
บุคคลผู ้มีคุณธรรมนําชีวิต

อบต.ป่ากลาง
ร่วมกับ

โรงเรียน
มัธยมป่ากลาง

154 อบรมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน (โรงเรียนป่ากลาง
มิตรภาพที 166)

เพือสนั บสนุ นส่ งเ สร ิ มใ ห้ เด็ กนั กเ รี ยนมี
คุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิต
และปลูกฝังคุณธรรมให้เกิดในขันธ์
สันดานของเด็กเยาวชนนักเรียนและ
เพือใ ห้ คณะ คร ู เป็นแ บบอย่ างที ดีของ
บุคคลผู ้มีคุณธรรมนําชีวิต

อบรมคุณธรรมจริยธรรม
ให้เด็กเยาวชนนักเรียน
จํานวน 750 คน

30,000 30,000 30,000 เด็กนักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมในการดําเนินชีวิต
และปลูกฝังคุณธรรมให้เกิด
ในขันธ์สันดานของเด็ก
เยาวชนนักเรียนและเพือให้
คณะครูเป็นแบบอย่างทีดีของ
บุคคลผู ้มีคุณธรรมนําชีวิต

อบต.ป่ากลาง
ร่วมกับ

โรงเรียนป่า
กลางมิตรภาพ

ที 166

155 จัดค่ายคุณธรรมเยาวชนและ
ครอบครัว

เพืออบร มสร ้ างความร ู ้ความเ ข้ าใจหล ั ก
คุณธรรมจริยธรรมการอยู่ร่วม กันใน
สังคมและครอบครัว สามารถสร้าง
ครอบครัวให้มีความสุขได้

อบรมเยาวชนและ
ครอบครัว รวมจํานวน
250 คน

30,000 30,000 30,000 สร้างความรู้ความเข้าใจหลัก
คุณธรรมจริยธรรมการอยู่
ร่วม กันในสังคมและ
ครอบครัว สามารถสร้าง
ครอบครัวให้มีความสุขได้

ส่วนการศึกษา
อบต.ป่ากลาง
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ที โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ/ทีมา
ผลทีคา ดว่ าจะได้ รับ

หน่วยงานที
รับผิดชอบปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

156 อบรมคุณธรรมจริยธรรม
พนักงานส่วนตําบลเพือ
เสริมสร้างคุณธรรมในการ
ปฏิบัติงาน

เพือเ สร ิ มสร ้ างคุ ณธ รรมใ นกา ร
ปฏิบัติงานและเพือใ ห้ พนั กงานล ู กจ้ างมี
ความมันคง จิ ตใ จในกา รปฏิ บัติงานใ ห้
เกิดประสิทธิภาพ

จัดอบรมคุณธรรม
จริยธรรมแก่พนักงานและ
ลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบลอย่าง
น้อย ปีละ 1 ครัง

30,000 30,000 30,000 พนักงานลูกจ้างมีความมันคง
จิตใจในการปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพและมีคุณธรรม
ปฏิบัติงาน

สํานักงานปลัด
อบต.ป่ากลาง
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3.
3.6 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการเล่นกีฬา , การออกกําลังกาย,และการนันทนาการ

ที โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ/ทีมา

ผลทีคา ดว่ าจะได้ รับ
หน่วยงานที
รับผิดชอบปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

157 จัดการแข่งขันกีฬาประชาชน
ตําบล

เพือส่ งเ สร ิ มใ ห้ ปร ะชา ชนไ ด้ มี
โอกาสในเล่นกีฬาร่วมกันสร้าง
เสริมความสามัคคีในชุมชน
ประชาชนได้ออกกําลังกาย
เสริมสร้างสุขภาพที ดี  ปร ะชา ชน
แต่ละ หมู่บ้านได้มีโอกาสพบปะ
กันสร้างความคุ้นเคยซึงกั นแ ละ
กันได้

จัดการแข่งขันกีฬา
ประชาชนตําบลป่ากลาง ปี
ละ 1 ครัง

150,000 150,000 150,000 ประชาชนได้มีโอกาสในการ
เล่นกีฬาร่วมกันเสริมสร้าง
ความสามัคคีในชุมชน
ประชาชนได้มีโอกาสในการ
ออกกําลังกายสามารถผ่อน
คลายจากการทํางานหนักและ
ประชาชนแต่ละหมู่บ้านได้มี
โอกาสพบปะสร้าง
ความคุ้นเคยกันได้

ส่วนการศึกษา
อบต.ป่ากลาง

158 ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขัน
กีฬานอกสถานที

เพือส่ งเ สร ิ มใ ห้ เยาวชนนั กกี ฬา ได้
มีโอกาสเพิมทั กษะ ในกา รแข่ งขั น

กีฬาสัมพันธ์ต่างๆหรือการ
แข่งขันกีฬาระดับอําเภอ หรือ
จังหวัดเป็นต้นเป็นการส่งเสริม
การเล่นกีฬาในตัวด้วย

ส่งเสริมให้นักกีฬาเยาวชน
ได้มีโอกาสเข้าแข่งขันกีฬา
ในระดับต่างๆ ตลอดปี ทีมี
การแข่งขัน

100,000 100,000 100,000 เยาวชนนักกีฬามีโอกาสเพิม
ทักษะการเล่นกีฬาและ
สามารถร่วมแข่งขันในกีฬา
ระดับต่างๆได้

ส่วนการศึกษา
อบต.ป่ากลาง
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ที โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ/ทีมา
ผลทีคา ดว่ าจะได้ รับ

หน่วยงานที
รับผิดชอบปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

159 อบรมส่งเสริมการเต้นแอโรบิค
เพือสุ ขภา พ และร่วมแข่งขัน
การเต้นแอโรบิค ในระดับ
ต่างๆ

เพือส่ งเ สร ิ มสนั บสนุ นกา รเ ต้ นแ อ
โรบิคของกลุ่มแม่บ้านเพือร ่ วม
การแข่งขันและรวมถึงการร่วม
กิจกรรมวันสตรีสากล  กลุ่ม
แม่บ้านสามารถร่วมกิจกรรมวัน
สตรีสากล และมีการส่งเสริม
กิจกรรมการเต้นแอโรบิคเพือ
สุขภาพ แก่ประชาชนทัวไป

ส่งเสริมการเต้นแอโรบิคแก่
ประชาชนทุกหมู่บ้านร่วม
เต้นแอโรบิคเพือสุ ขภา พแ ละ
ส่งเสริมการร่วมกิจกรรมวัน
สตรีสากลในทุกๆปี

100,000 100,000 100,000 ประชาชน/กลุ่มสตรีแม่บ้านมี
การเต้นแอโรบิคทีถูกจั งหว ะ
และมีสุขภาพดีถ้วนหน้า

ส่วนการศึกษา
อบต.ป่ากลาง

160 ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขัน
หรือเย ้าได้มีโอกาสในการแข่งขัน
กีฬาแลออกกําลังกายรวมถึงการ
สร้างความสามัคคีในกลุ่มชน ได้
และให้กีฬาเป็นส่วนหนึงของกา ร
ร่วมต้านยาเสพติดได้

ส่งเสริมการแข่งขันกีฬา
อิวเ มี ยนสั มพันธ์  ปี ละ 1 ครัง

200,000 20,000 20,000 มีการแข่งขันกีฬาอิวเ มี ยน
สัมพันธ์ทุกปี สร้างความสัม
พันธ์ในกลุ่มชนชาวเมียนทุ กปี
ส่งเสริมการเล่นกีฬาให้เยาวชน
ห่างไกลยาเสพติดได้

ส่วนการศึกษา
อบต.ป่ากลาง

161 ส่งเสริมอุปกรณ์กีฬาให้
เพียงพอ

เพือใ ห้ มีอุปกรณ์ กีฬา เ พี ยงพอ
สําหรับส่งเสริมการเล่นกีฬาและ
ออกกําลังกายแก่ประชาชนอย่าง
เพียงพอ

จัดซืออุ ปกรณ์ กีฬา ส่ งเ สร ิ ม
ให้ประชาชนและเยาวชน
เล่นกีฬาและออกกําลังกาย
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง ให้
ประชาชนเล่นอย่างเพียงพอ

80,000 80,000 80,000 ประชาชนและเยาวชนมี
อุปกรณ์กีฬาเล่นอย่างเพียงพอ
และมีการเล่นกีฬากันอย่าง
แพร่หลายส่งเสริมให้
ประชาชนมีสุขภาพดีได้

ส่วนการศึกษา
อบต.ป่ากลาง

162 สร้างสนามกีฬาระดับตําบล
ในตําบลได้ใช้ประโยชน์ในการ
ออกกําลังกายร่วมกัน

สร้างสนามกีฬาระดับตําบล
จํานวน 1 แห่ง

- 500,000 - มีสนามกีฬาทีปร ะชา ชนใ น
ตําบลได้ใช้ประโยชน์ในการ
ออกกําลังกายร่วมกัน

ส่วนโยธา
อบต.ป่ากลาง
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ที โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ/ทีมา
ผลทีคา ดว่ าจะได้ รับ

หน่วยงานที
รับผิดชอบปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

163 สร้างลานกีฬาประจําหมู่บ้าน
(สร้างสนามเปตอง)
บ้านตาหลวง หมู่ที 5

ใกล้บ้านสามารถส่งเสริมให้
ประชาชนเล่นกีฬาได้สะดวกขึน
สามารถสร้างสุขภาพด้วยการเล่น
กีฬา  ประชาชนที เล่ น กี ฬา  มี
สุขภาพดีถ้วนหน้า

สร้างสนามกีฬา เปตอง
ลงหินผา ละเอียด 1 แห่ง

30,000 - - มีสถานทีเล่ นก ี ฬา ใกล้ บ้าน
สามารถส่งเสริมให้ประชาชน
เล่นกีฬาได้สะดวกขึนสา มา รถ
สร้างสุขภาพด้วยการเล่นกีฬา
ประชาชนที เล่ น กี ฬา มี
สุขภาพดีถ้วนหน้าได้

ส่วนโยธา
อบต.ป่ากลาง

164 ปรับปรุงสนามสร้างสวน
สุขภาพสนามกีฬาพญาภูคา กําลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ

ของประชาชนสามารถออกกําลัง
กายและใช้เป็นทีพักผ่ อนหย ่ อน
ใจได้

ปรับปรุงสนามกีฬาพญาภูคา
สร้างสวนสุขภาพ ของตําบล
ป่ากลาง  จํานวน 1 แห่ง

1,200,000 - - มีสวนสุขภาพสถานทีออก
กําลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ
ของประชาชนสามารถออก
กําลังกายและใช้เป็นทีพักผ่ อน
หย่อนใจได้

กระทรวงการ
ท่องเทียวและ

กีฬา

165 ฝึกอบรม/ฝึกสอนการออก
กําลังกายอย่างถูกวิธีแก่
ประชาชน

เพือใ ห้ ปร ะชา ชนสา มา รถออก
กําลังกายได้เองสามารถสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตทีดีมีสุขภา พ
พลานมัยแข็งแรง

ฝึกอบรม/ฝึกสอนการออก
กําลังกายแก่ประชาชน
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง

30,000 30,000 30,000 ประชาชนสามารถออกกําลัง
กายได้เองสามารถสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตทีดีมีสุขภา พ
พลานามัยแข็งแรง

ส่วนการศึกษา
อบต.ป่ากลาง
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ที โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ/ทีมา
ผลทีคา ดว่ าจะได้ รับ

หน่วยงานที
รับผิดชอบปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

166 เดิน วิง เทิ ดพร ะเ กี ยรติ  มิ นิ -
ฮาล์ฟ มาราธอน ดอยภูคา ครัง
ที 3 ประจําปี 2555

เพือส่ งเ สร ิ มสุ ขภา พใ ห้ กับ
ประชาชนทัวไปมี กา ร
ปรับเปลียนพฤติ กรรมหั นมา ใส่
ใจสุขภาพของตนเองโดยการ
ออกกําลังกายอย่างสมําเ สมอและ
ต่อเนืองทํ าให้ มีสุขภา พร ่ างกา ย
สมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัย
ส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียน
นักศึกษา ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ เพือห่ างไกลยาเ สพ ติด
สร้างความสมานฉันท์และความ
สามัคคีให้เกิดขึนใ นหมู ่คณะ

นักเรียน นักศึกษา นักกีฬา

พ่อค้า หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
สโมสร องค์กรเอกชน และ
ประชาชนทัวไป จํ านว น
1,000 คน

10,000 - - ประชาชนได้ตระหนักถึงการ
ดูแลสุขภาพโดยการออกกําลัง
กายจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ครังนี
สร้างสัมพันธภาพทีดี เกิ ด
ความสมานฉันท์และความ
สามัคคี ระหว่างข้าราชการ
พ่อค้า องค์กรเอกชน และ
ประชาชนทัวไป

ส่วนการศึกษา
อบต.ป่ากลาง
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4. ยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้าน ศิลปวัฒนธรรม
4.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการจัดงานตามประเพณีและส่งเสริมกิจกรรมวันสําคัญของทางศาสนา

ที โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ/ทีมา

ผลทีคา ดว่ าจะได้ รับ
หน่วยงานที
รับผิดชอบปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

167 ส่งเสริมการจัดงานเทศกาล
ปีใหม่ม้ง

เพือส่ งเ สร ิ มใ ห้ มีกา รแสดง ทา ง
วัฒนธรรมและสืบทอดประเพณีอันดี
งามของชน ชาวม้ง ให้ย ังยื นแ ละ เป็น
การรักษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิน
ให้คงอยู่ตลอดไป

ส่งเสริมการจัดงาน
เทศกาล
ปีใหม่ม้ง ปีละ 1 ครัง

70,000 70,000 70,000 สามารถอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมของชนเผ่าม้งให้มี
การสืบทอดและคงอยู่ตลอดไป
ได้

ส่วนการศึกษา
อบต.ป่ากลาง

และ
อบจ.น่าน

168 ส่งเสริมการจัดงานเทศกาล
ปีใหม่เมียน

เพือส่ งเ สร ิ มใ ห้ มีกา รอนุ รักษ์ ปร ะเ พณี
วัฒนธรรมปีใหม่เมียน ให้คงอยู่ต่อไป
และมีการรักษาวัฒนธรรมภูมิปัญญา

คงอยู่สืบไป

ส่งเสริมการจัดงาน
เทศกาลปีใหม่เมียน  ปีละ
1 ครัง

20,000 20,000 20,000 สามารถอนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถินของ
ชนเผ่าเมียน ให้ คงอยู ่ต่อไป

ส่วนการศึกษา
อบต.ป่ากลาง

169 ส่งเสริมการจัดงานประเพณี
กินสะโหลด-ตีพิ

เพือส่ งเ สร ิ มและกา รอนุ รักษ์ ปร ะเ พณี
วัฒนธรรมภูมิปัญญาการกินสะโหลด–
ตีพิของชนเผ่าลัวะให้ มีกา รสื บทอดคง
อยู่ต่อไป

ส่งเสริมประเพณีการกิน
สะโหลดตีพิ ของชนเผ่า
ลัวะ  ปีละ 1 ครัง

20,000 20,000 20,000 สามารถอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมภูมิปัญญาการกินสะ
โหลด-ตีพิให้คงอยู่สืบไปได้

ส่วนการศึกษา
อบต.ป่ากลาง

170 ส่งเสริมการจัดงานรดนํ าดํ า
หัวผู ้สูงอายุระดับหมู่บ้าน/
ตําบล

เพือส่ งเ สร ิ มปร ะเ พณี กา รเ คา รพนพ
นอบต่อผู ้ใหญ่ผู ้สูงอายุผู ้ เป็นอุปการะ
คุณต่อคนรุ่นหลัง และส่งเสริม
ประชาชนได้เรียนรู้ถึงประเพณีอันเป็น
สากลได้

ส่งเสริมการจัดงานรดนํ า
ดําหัว ผู ้สูงอายุในตําบล
ป่ากลางทังในร ะดั บ
หมู่บ้านและระดับตําบล
ปีละ 1 ครัง

30,000 30,000 30,000 สามารถส่งเสริมประเพณีรดนํ า
ดําหัวผู ้สูงอายุในช่วงเทศกาลสง
กานต์ให้สืบต่อไปสู่คนรุ่นหลัง
ได้

ส่วนการศึกษา
อบต.ป่ากลาง
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ที โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ/ทีมา
ผลทีคา ดว่ าจะได้ รับ

หน่วยงานที
รับผิดชอบปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

171 ส่งเสริมการจัดงานประเพณี
วัฒนธรรมและงานรัฐพิธี
อําเภอ ปัว และจังหวัดน่าน

เพือส่ งเ สร ิ มกา รจั ดง านปร ะเ พณี และ
วัฒนธรรมและงานรัฐพิธีในระดับ
อําเภอปัว และ จังหวัด น่านได้

ส่งเสริมการจัดงานทาง
วัฒนธรรมและงานรัฐพิธี
ระดับ อําเภอ และระดับ
จังหวัด ทุกๆปี

100,000 100,000 100,000 มีการจัดงานทางวัฒนธรรมและ
งานรัฐพิธีโดยภาพรวมระดับ
อําเภอ และระดับจังหวัด ทุกๆปี

ส่วนการศึกษา
อบต.ป่ากลาง

172 จัดการบวงสรวงเจ้าที
ประจําตําบลป่ากลาง ตําบล ป่ากลางเพือความสง บสุ ขร ่ มเ ย็ น

และความสบายใจของประชาชนใน
ตําบลป่ากลางในการได้บวงสรวงเจ้าที
เสริมความเป็นสิริมงคลในสังคมได้

จัดการบวงสรวงเจ้าที
ประจําตําบลป่ากลาง ปี
ละ 1 ครัง

10,000 10,000 10,000 มีการจัดบวงสรวงเจ้าที ปร ะ จํ า
ตําบล ป่ากลางเพือความสง บสุ ข
ร่มเย็นและความสบายใจของ
ประชาชนในตําบลป่ากลางใน
การได้บวงสรวงเจ้าทีเสร ิ ม
ความเป็นสิริมงคลใน สังคมได้

ส่วนการศึกษา
อบต.ป่ากลาง

173 จัดงานวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา

เพือส่ งเ สร ิ มใ ห้ พุทธศา สนิ กชนไ ด้ มี
ความรู้ความเป็นมาของวันสําคัญต่างๆ
เช่นวันมาฆบูชา/ว ันวิสาขบูชา/ ว ัน
อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

จัดกิจกรรมวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา จํานวน
3 – 5 ครัง ต่ อปี

25,000 25,000 25,000 พุทธศาสนิกชนสามารถรับรู้
ความเป็นมาของพระพุทธ
ศาสนาได้และรู้ถึงความสําคัญ
ของแต่ละวันได้

ส่วนการศึกษา
อบต.ป่ากลาง

174 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมวัน
คริสต์มาส

เพือสนั บสนุ นส่ งเ สร ิ มใ ห้ ปร ะชา ชน
คริสตศาสนิกชนมีโอกาสร่วมกิจกรรม
วันสําคัญของศาสนาคริสต์รู้ความ
เป็นมาและร่วมเฉลิมฉลองในวัน
ดังกล่าวด้วย

ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
วันคริสต์มาส ปีละ 1
ครัง

20,000 20,000 20,000 ประชาชนคริสตศาสนิกชนมี
โอกาสร่วมกิจกรรมวันสําคัญ
ของศาสนาคริสต์รู้ความเป็นมา
และร่วมเฉลิมฉลองในวัน
ดังกล่าวด้วย

ส่วนการศึกษา
อบต.ป่ากลาง
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ที โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ/ทีมา
ผลทีคา ดว่ าจะได้ รับ

หน่วยงานที
รับผิดชอบปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

175 สนับสนุนส่งเสริมการจัด
งานเทศกาลสงกรานต์  บ้าน
จูน หมู่ที 4

เพือส่ งเ สร ิ มสนั บสนุ นกา รจั ดกิ จกรรม
อันดีงามของหมู่บ้านชุมชนและสังคม
ประชาชนได้ร่วมสนุกสนานในเทศกาล
สงกรานต์ของทุกๆปี

อุดหนุนส่งเสริมการจัด
กิจกรรมอันดีงามเทศกาล
สงกรานต์ ปีละ 1 ครัง

10,000 10,000 10,000 ประชาชนได้มีโอกาสเฉลิม
ฉลองงานเทศกาลสงกรานต์
ร่วมกันในชุมชนสามารถสร้าง
เสริมความสามัคคีและสืบทอด
ประเพณีของชุมชนต่อไปได้

ส่วนการศึกษา
อบต.ป่ากลาง

176 ส่งเสริมการจัดงานกาชาด
ประจําปี ของจังหวัด น่าน
(ส่งเสริมการประกวดธิดา
ดอย)

เพือส่ งเ สร ิ มใ ห้ มีกา รปร ะกวดสา วงาม
ระดับชนเผ่า โดยส่งสาวงาม สามชน
เผ่าเข้าร่วมประกวด

ส่งสาวงามของตําบล ป่า
กลาง  เผ่าม้ง , เผ่าเมียน ,
และเผ่าลัวะ  เผ่ าละ 1
คน

30,000 30,000 30,000 งานกาชาดประจําปีของจังหวัด
น่าน   มีการประกวดสาวงาม
ธิดาดอยทุกปี สามารถส่งเสริม
งานการท่องเทียวของจั งหว ั ดได้

ส่วนการศึกษา
อบต.ป่ากลาง

177 สนับสนุนส่งเสริมการจัด
งานเทศกาลสงกรานต์  บ้าน
ตาหลวง  หมู่ที 5

เพือส่ งเ สร ิ มสนั บสนุ นกา รจั ดกิ จกรรม
อันดีงามของหมู่บ้านชุมชนและสังคม
ประชาชนได้ร่วมสนุกสนานในเทศกาล
สงกรานต์ของทุกๆปี

อุดหนุนส่งเสริมการจัด
กิจกรรมอันดีงามเทศกาล
สงกรานต์ ปีละ 1 ครัง

10,000 10,000 10,000 ประชาชนได้มีโอกาสเฉลิม
ฉลองงานเทศกาลสงกรานต์
ร่วมกันในชุมชนสามารถสร้าง
เสริมความสามัคคีและสืบทอด
ประเพณีของชุมชน

ส่วนการศึกษา
อบต.ป่ากลาง

178
อุปกรณ์เครืองดนตร ี
ส่งเสริมกิจกรรมคริสต์
ศาสนา(คริสตจักรป่ากลาง)

เพือใ ห้ คร ิ สต์ จักรป่ ากลา งสา มา รถ
ดําเนินกิจกรรมตามภารกิจอบรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่ศาสนิก
ชนต่อไป

จัดซือคร ุ ภัณฑ์ เคร ื องเ สียง
และอุปกรณ์ดนตรี
ส่งเสริมการประกอบ
กิจกรรมคริสตจ์ักรป่า
กลาง 1 ครัง

65,000 - - คริสต์จักรป่ากลางสามารถ
ดําเนินกิจกรรมตามภารกิจ
อบรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมแก่ศาสนิกชนต่อไป
ได้

ส่วนการศึกษา
อบต.ป่ากลาง
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4.
4.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ศูนย์วัฒนธรรมตําบลและชนเผ่า

ที โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ/ทีมา

ผลทีคา ดว่ าจะได้ รับ
หน่วยงานที
รับผิดชอบปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

179 สร้างศูนย์ว ัฒนธรรมสามชน
เผ่า

เพือสร ้ างศู นย ์ วัฒนธรรมแหล ่ ง
เรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้มรที
เรียนรู้ว ัฒนธรรมทังสา มชนเ ผ่ า

ก่อสร้างอาคารศาลา
วัฒนธรรมสามชนเผ่า
จํานวน 1 หลัง

- 300,000 - มีศูนย์ว ัฒนธรรมแหล่งเรียนรู้
ทางวัฒนธรรมให้มรทีเรี ยนร ู ้
ว ัฒนธรรมทังสา มชนเ ผ่ า

ส่วนโยธา
อบต.ป่ากลาง
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4.
4.3

ที โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ/ทีมา

ผลทีคา ดว่ าจะได้ รับ
หน่วยงานที
รับผิดชอบปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

180 จ้างวิทยากรสอนวัฒนธรรมชน
เผ่า ,เช่นผู ้นําพิธีการแต่งงาน,
การเลียงผี ส่ งผี ,การเป่าแคลน,
การเรียกขวัญ,การสู่ขวัญ,การ
กล่าวสอนประเพณีวัฒนธรรม
ต่างๆฯลฯ

เพือใ ห้ มีกา รฝึ กสอนว ั ฒนธรรม
ชนเผ่าเพือใ ห้ มีกา รสื บทอด
ประเพณีวัฒนธรรมต่างๆให้คง
อยู่ตลอดไปสามารถรักษา
ประเพณีวัฒนธรรมทีสืบทอดมา
นานให้อยู่ต่อไปได้

จ้างวิทยากรสอนเกียวกั บ
ประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ
อย่างน้อยปีละ 1 โครงการ

70,000 70,000 70,000 มีการสืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมต่างๆให้คงอยู่
ตลอดไปสามารถรักษา
ประเพณีวัฒนธรรมทีสืบทอด
มานานให้อยู่ต่อไปได้

ส่วนการศึกษา
อบต.ป่ากลาง

181 ส่งเสริมการฝึกอบรมสอน

การอนุรักษ์

เพือส่ งเ สร ิ มกา รสอนกา รให้
ให้

มีการสืบทอดทางประเพณี
วัฒนธรรมให้มีการอนุรักษ์สืบ
ทอดต่อไป

จัดสอนอบรมประเพณี
วัฒนธรรมเมียน
จํานวน 1 ครัง

50,000 50,000 50,000 มีการเรียนการสอนการให้

ให้มีการสืบทอดทางประเพณี
วัฒนธรรมให้มีการอนุรักษ์สืบ
ทอดต่อไป

ส่วนการศึกษา
อบต.ป่ากลาง

182 ฝึกอบรมผู ้นําทางพิธีกรรม
แต่งงานเผ่าม้ง (บ้านสวนทราย
หมู่ 6)

เพือใ ห้ สา มา รถฝึ กเ ยาวชนหร ื อ
กลุ่มคนรุ่นใหม่ในการเป็นผู ้นํา
ทางพิธีกรรมการแต่งงานของชน
เผ่าม้ง สืบทอดต่อไป

ฝึกอบรมผู ้นําทางวัฒนธรรม
การแต่งงานเผ่าม้ง  จํานวน1
ครัง

30,000 30,000 30,000 เยาวชนหรือกลุ่มคนรุ่นใหม่ใน
การเป็นผู ้นําทางพิธีกรรมการ
แต่งงานของชนเผ่าม้ง สืบทอด
ต่อไป

ส่วนการศึกษา
อบต.ป่ากลาง

183 ส่งเสริมการอนุรักษ์ว ัฒนธรรม เพือใ ห้ เด็ กและเ ยาวชนเ ห็ น
ความสําคัญของวัฒนธรรม
ท้องถินแ ละมี ส่วนร ่ วมใ นกา ร
อนุรักษ์

ส่งเสริมให้เยาวชนตําบลป่า
กลาง จัดตังชมรมว ั ฒนธรรม
จํานวน 1 ชมรมร่วมจัด
กิจกรรมวัฒนธรรม

10,000 10,000 10,000 เยาวชนมีการอนุรักษ์
ว ัฒนธรรมท้องถินอย่ าง
ต่อเนือง

อบต.ป่ากลาง
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ที โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ/ทีมา
ผลทีคา ดว่ าจะได้ รับ

หน่วยงานที
รับผิดชอบปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

184 อุดหนุนส่งเสริมกลุ่มองค์กร
ชุมชนในการอบรมให้ความรู้
ด้านประเพณีวัฒนธรรม

เพือส่ งเ สร ิ มใ ห้ มีการอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน

อบรมให้ความรู้แก่เยาวชน แต่ละ
ชนเผ่าเพือใ ห้ เกิ ดกา รสื บทอดทา ง
วัฒนธรรมโดยคนของชุมชน
ร่วมกันดําเนินการเอง

ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
ฝึกอบรมโดยองค์กรชุมชน
ตามความพร้อมของแต่ละ
ชุมชนในการให้ความรู้ด้าน
ประเพณีวัฒนธรรมด้าน
ต่างๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง

30,000 30,000 30,000 มีการอนุรักษ์ว ัฒนธรรม
ประเพณีภูมิปัญญาท้องถินโ ดย
คน/องค์กรชุมชนเองสามารถ
ให้ความรู้แก่เยาวชนของแต่ละ
ชนเผ่าให้มีการสืบทอด
วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิน
ของตนเองต่อไป

ส่วนการศึกษา
อบต.ป่ากลาง

185 สอนเป่าแคน เพือส่ งเ สร ิ มกา รอนุ รักษ์ ปร ะเ พณี
วัฒนธรรมการเป่าแคนของชน
เผ่าม้ง

จัดสอนซือแคนแ ละจ้ าง
วิทยากรสอนเป่าแคนโดยผู ้
ร่วมเรียนจํานวน 10 คน
กลุ่มผู ้สนใจ / นักเรียน
นักศึกษา ประชาชน หมู่ที
1,3,6

30,000 30,000 30,000 มีการอนุรักษ์ประเพณีการเป่า
แคนในงานพิธีกรรมต่างๆ

ส่วนการศึกษา
อบต.ป่ากลาง

186 ค่ายเยาวชนอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิน

เพือใ ห้ เยาวชนมี จิ ตสํ านึ กร ั ก
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิน ร่ วมกั น
รักษา การแต่งกายการแสดงของ
ท้องถินสา มา รถฝึ กทั กษะ กา ร
แสดงศิลปะด้านการแสดง
พืนเ มื องของกลุ ่มชา ติ พันธ ์ ใน
ท้องถินไ ด้

จัดอบรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิน
ร่วมกับโรงเรียนมัธยมป่า
กลาง 1 ครัง

47,100 47,100 47,100 เยาวชนมีจิตสํานึกรัก
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิน
ร่วมกันรักษา การแต่งกายการ
แสดงของท้องถินสา มา รถฝึ ก
ทักษะการแสดงศิลปะด้านการ
แสดงพืนเ มื องของกลุ ่มชา ติ
พันธ์ในท้องถิน

อบต.ป่ากลาง
ร่วมกับ

โรงเรียนมัธยม
ป่ากลาง
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5. ยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้าน
5.1 แนวทางการพัฒนา

ที โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ/ทีมา
ผลทีคา ดว่ าจะได้ รับ

หน่วยงานที
รับผิดชอบ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

187 งบประมาณสมทบ
การจัดเก็บขยะ
ชุมชน

เพือใ ห้ มีกา รจั ดเ ก็ บขยะ
ให้มีประสิทธิภาพและ
สร้างมาตรฐานการ
จัดเก็บขยะและส่งเสริม
ให้การจัดเก็บขยะโดย
อบต.ร่วมรับผิดชอบ
สมทบค่าจัดเก็บขยะของ
ชุมชน

ส่งเสริมการจัดเก็บ
ขยะมูลฝอยของตําบล
ป่ากลาง จํานวน 1
โครงการ

150,000 150,000 150,000 มีการจัดเก็บขยะอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถจูงใจให้
ประชาชนเข้าร่วมโครงการจัดเก็บขยะดังกล่าวทําให้หมู่บ้าน
ชุมชนสะอาดมีการจัดเก็บขยะให้เป็นทีเป็นทา งได้

สํานักงาน
ปลัด
อบต.ป่ากลาง

188 ขุดหลุมฝังกลบขยะ
และสิงปฏิ กูล

เพือใ ห้ มีกา รฝั งกลบขยะ
สามารถแก้ปัญหากลิน
เหม็นของขยะและ
สามารถแก้ปัญหา
สิงแวดล้ อมของชุ มชน
ได้

ดําเนินการฝังกลบ
หลุมขยะอย่างน้อย ปี
ละ 4 ครัง

60,000 60,000 60,000 มีการฝังกลบขยะสามารถแก้ปัญหากลินเ หม็ นของขยะและ
สามารถแก้ปัญหาสิงแวดล้ อมของชุ มชนไ ด้

สํานักงาน
ปลัด อบต.ป่า
กลาง
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ที โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ/ทีมา
ผลทีคา ดว่ าจะได้ รับ

หน่วยงานที
รับผิดชอบ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

189 คัดแยกขยะกําจัด
ขยะในชุมชน
(ส่งเสริมการแยก
ขยะไปใช้
ประโยชน์)

เพือส่ งเ สร ิ มใ ห้
ประชาชนคัดแยกขยะ
อินทรีย์และขยะ
อินทรีย์ออกจากกัน
ส่งเสริมการนําเอาขยะ
อินทรีย์ไปใช้ประโยชน์
เช่นการทําปุ ๋ ยหมัก
อินทรีย์เป็นต้น

จัดซือถั งขยะพลา สติ ก
เพือแยกขยะเ ปียกขยะ
แห้ง จํานวน 2,000
ถัง

500,000 500,000 500,000 ให้ประชาชนคัดแยกขยะอินทรีย์และขยะอินทรีย์ออกจากกัน
ส่งเสริมการนําเอาขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์เช่นการทําปุ ๋ ย
หมักอินทรีย์เป็นต้น

สํานักงาน
ปลัด อบต.ป่า
กลาง

190 งบประมาณในการ

ตําบล

เพือจ่ ายค่ าเ ช่ าที สํา หรั บ
ทิงขยะของตํ าบล

ขยะได้

จ่ายค่าเช่ารายเดือนแก่
เจ้าของขยะตําบล ได้
ทุกๆเดือน

20,000 20,000 20,000 ส่วนโยธา
อบต.ป่ากลาง

191 อบรมให้ความรู้เรือง
ขยะ

ให้รู้จักการประโยชน์
ของขยะและสามรถ
กําจัดขยะได้อย่างถูกต้อง

อบรมเยาวชน 60 คน 10,000 10,000 10,000 เยาวชนรู้ประโยชน์ของขยะและกําจัดได้ถูกต้องไม่เป็นพิษ
ต่อสิงแวดล้ อมและสุ ขภา พใ นร ะยะยาว

อบต.ป่ากลาง

192 จัดซือถั งคั ดแยกขยะ เพือใ ห้ มีถังขยะเ พี ยงพอ
ให้ประชาชนใช้แยกขยะ

ทิงสา มา รถลดปร ิ มา ณ
ขยะในชุมชนได้

รณรงค์การคัดแยก
ขยะปีละ 1 ครัง

60,000 60,000 60,000 มีถังขยะเพียงพอให้ประชาชนใช้แยกขยะเพือลดปร ิ มา ณข ยะ ส่วนโยธา
อบต.ป่ากลาง
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ที โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ/ทีมา
ผลทีคา ดว่ าจะได้ รับ

หน่วยงานที
รับผิดชอบ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

193 พัฒนารูปแบบการ
เสริมสร้างพลังเพือ
พัฒนาสมรรถนะ
ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขในการ
แก้ไขปัญหาขยะ

เหมาะสมและ
สอดคล้องกับบริบท
ของชุมชน ตําบลป่า
กลาง

เพือศึ กษา รู ปแบบกา ร
เสริมสร้างพลังเพือ
พัฒนาสมรรถนะ
อาสาสมัครสาธารณสุข
ในการแก้ไขปัญหาขยะ
ทีเหมา ะสมและ
สอดคล้องกับบริบทของ
ชุมชน

อาสาสมัคร
สาธารณสุข จํานวน
60 คน
หน่วยราชการใน
พืนที  จํา นวน 6 แห่ง
ประชาชนตําบลป่า
กลาง จํานวน 1,243
ครัวเรือน

67,800 - -
สาธารณสุขและประชาชนในพืนที ได้ร ับกา รพั ฒนา
สมรรถนะในด้านแก้ไขปัญหาขยะซึงเ ป็นปั ญหา อนา มั ย

พลังเพือพั ฒนา สมรรถนะ อา สา สมั ครสา ธา รณส ุ ขใ นกา ร
แก้ไขปัญหาขยะทีเหมา ะสมและสอดคล้องกับบริบทของ
ชุมชน

สํานักงาน
ปลัด อบต.
ป่ากลาง/

รพ.สต.ป่า
กลาง
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5.
5.2

ที โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ/ทีมา

ผลทีคา ดว่ าจะได้ รับ
หน่วยงานที
รับผิดชอบปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

194 ฝึกอบรมเกษตรอินทรีย์กับ
การฟืนฟู ทร ั พย ากร
ธรรมชาติ และสิงแวดล้ อม

เพือส่ งเ สร ิ มกา รทํ าปุ ๋ ยหมั กอิ นทร ี ย์
ส่งเสริมการฟืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม
สามารถทําให้เกษตรกรลดการใช้
ปุ ๋ ยเคมีและเพิมปร ิ มา ณก า รผลิ ตและ
ใช้ปุ ๋ ยหมักอินทรีย์มากขึนไ ด้

ฝึกอบรมเกษตรกร
เกียวกั บเ กษตรอิ นทร ี ย์ กับ
การพืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดล้ อม อย่ างน้ อยปี
ละ 1 ครัง

30,000 30,000 30,000 สามารถส่งเสริมการทําปุ ๋ ยหมัก
อินทรีย์ส่งเสริมการฟืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดล้ อมสา มา รถทํ าให้
เกษตรกรลดการใช้ปุ ๋ ยเคมีและ
เพิมปร ิ มา ณก า รผลิ ตและใช้ ปุ๋ ย
หมักอินทรีย์มากขึนไ ด้

สํานักงานปลัด
อบต.ป่ากลาง

195 ประกวดหมู่บ้านสะอาด
ถนนสะอาดดอกไม้งาม

เพือส่ งเ สร ิ มกา รสร ้ างจิ ตสํ านึ กใ น
การรักษาบ้านเมืองให้สะอาดสร้าง
ความสวยงามให้กับหมู่บ้านชุมชน
ส่งเสริมการรักษาความสะอาดและ
ปลูกดอกไม้ตามข้างทาง

จัดโครงการประกวด
หมู่บ้านสะอาด  ถนน
สะอาดดอกไม้งาม 1
โครงการ

30,000 30,000 30,000 ประชาชนแต่ละหมู่บ้าน
ร่วมกันรักษาความสะอาด
หมู่บ้านชุมชนร่วมกันและ
ร่วมกันปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
แข่งขันกันร่วมประกวดกันได้

สํานักงานปลัด
อบต.ป่ากลาง
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5.
5.3

ที โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ/ทีมา

ผลทีคา ดว่ าจะได้ รับ
หน่วยงานที
รับผิดชอบปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

196 ก่อสร้างรางระบายนํ า
บ้านนํ าเ ปิน   หมู ่ที 1 ขังในชุมชน แก้ปัญหาสิงแวดล้ อม

สามารถระบายนํ าและป้ องกั นปั ญหา

ก่อสร้างรางระบายนํ า
ขนาดกว้าง0.50 เมตร
ลึก 0.50 เมตร ยาว 200
เมตร

300,000 300,000 300,000 สามารถแก้ปัญหานํ าขั งในชุ มชน
แก้ปัญหาสิงแวดล้อมสามารถ
ระบายนํ าและป้ องกั นปั ญหา

ส่วนโยธา
อบต.ป่ากลาง

197 ก่อสร้างรางระบายนํ า
บ้านห้วยสะนาว   หมู่ที 2
เขต 1 และเขต 5

ขังในชุมชน แก้ปัญหาสิงแวดล้ อม
สามารถระบายนํ าและป้ องกั นปั ญหา
โรคติดต่อทีมา กั บนํ าขัง ได้

ก่อสร้างรางระบายนํ า
จํานวน 2 สาย ขนาด
กว้าง0.50 เมตร  ลึก
0.50 เมตร ยาว 200
เมตร

300,000 300,000 300,000 สามารถแก้ปัญหานํ าขั งในชุ มชน
แก้ปัญหาสิงแวดล้ อมสา มา รถ
ระบายนํ าและป้ องกั นปั ญหา

ส่วนโยธา
อบต.ป่ากลาง

198 ก่อสร้างรางระบายนํ า
(บ้านค้างฮ่อ  หมู่ที 3)
สายหน้า หอประชุม

เพือแก้ปัญหาร่องถนนลึกป้องกัน
อุบัติเหตุและแก้ปัญหานํ าไหลบ่ าข้ าม
ถนนแก้ปัญหานํ าขั งในชุ มชน

ก่อสร้างรางระบายนํ า
ขนาดกว้าง0.50 เมตร
ยาว 300 เมตร ลึก 0.50
เมตร

300,000 - - สามารถแก้ปัญหาร่องถนนลึก
ป้องกันอุบัติเหตุและแก้ปัญหานํ า
ไหลบ่าข้ามถนนแก้ปัญหานํ าขั ง
ในชุมชนได้

ส่วนโยธา
อบต. ป่ากลาง

199 ก่อสร้างรางระบายนํ า
(บ้านค้างฮ่อ  หมู่ที 3
สายหน้าบ้านผู ้ช่วยปรีดี–
บ้าน อ.สมัย)

เพือแก้ปัญหาร่องถนนลึกป้องกัน
อุบัติเหตุและแก้ปัญหานํ าไหลบ่ าข้ าม
ถนนแก้ปัญหานํ าขั งในชุ มชน

ก่อสร้างรางระบายนํ า
ขนาดกว้าง0.50 เมตร
ยาว 300 เมตร ลึก 0.50
เมตร

300,000 - - สามารถแก้ปัญหาร่องถนนลึก
ป้องกันอุบัติเหตุและแก้ปัญหานํ า
ไหลบ่าข้ามถนนแก้ปัญหานํ าขั ง
ในชุมชนได้

ส่วนโยธา
อบต. ป่ากลาง
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ที โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ/ทีมา
ผลทีคา ดว่ าจะได้ รับ

หน่วยงานที
รับผิดชอบปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

200 ก่อสร้างรางระบายนํ าตัว U
บ้านจูน หมู่ที 4 สายหน้า
บ้านลุงผาย

ขังในชุมชน แก้ปัญหาสิงแวดล้ อม
สามารถระบายนํ าและป้ องกั นปั ญหา

ก่อสร้างรางระบายนํ า
ขนาดกว้าง0.50 เมตร
ลึก 0.50 เมตร ยาว 200
เมตร

300,000 300,000 300,000 สามารถแก้ปัญหานํ าขั งในชุ มชน
แก้ปัญหาสิงแวดล้ อมสา มา รถ
ระบายนํ าและป้ องกั นปั ญหา

ส่วนโยธา
อบต.ป่ากลาง

201 ก่อสร้างรางระบายนํ าตัว U
บ้านตาหลวง  หมู่ที 5 ซอย 2
ลงข้างบ้านนายแก่น

ขังในชุมชน แก้ปัญหาสิงแวดล้ อม
สามารถระบายนํ าและป้ องกั นปั ญหา

ก่อสร้างรางระบายนํ า
ขนาดกว้าง0.50 เมตร
ลึก 0.50 เมตร ยาว 200
เมตร

300,000 300,000 300,000 สามารถแก้ปัญหานํ าขั งในชุ มชน
แก้ปัญหาสิงแวดล้ อมสา มา รถ
ระบายนํ าและป้ องกั นปั ญหา

ส่วนโยธา
อบต.ป่ากลาง

202 ก่อสร้างรางระบายนํ าบ้าน
สวนทราย หมู่ที 6
(สายหน้าบ้านนายสันติ
อภิว ัฒน์สกุล)

แก้ปัญหานํ า
ขังในชุมชน แก้ปัญหาสิงแวดล้ อม
สามารถระบายนํ าและป้ องกั นปั ญหา

ก่อสร้างรางระบายนํ า
ขนาดกว้าง0.50 เมตร
ลึก 0.50 เมตร ยาว 200
เมตร

300,000 300,000 300,000 สามารถแก้ปัญหานํ าขั งในชุ มชน
แก้ปัญหาสิงแวดล้ อมสา มา รถ
ระบายนํ าและป้ องกั นปั ญหา

ส่วนโยธา
อบต.ป่ากลาง

203 ก่อสร้างรางระบายนํ าบ้าน
สวนทราย หมู่ที 6
(สายหน้าบ้านนายแก้วชัย)

ขังในชุมชน แก้ปัญหาสิงแวดล้ อม
สามารถระบายนํ าและป้ องกั นปั ญหา

ก่อสร้างรางระบายนํ า
ขนาดกว้าง0.50 เมตร
ลึก 0.50 เมตร ยาว 200
เมตร

300,000 300,000 300,000 สามารถแก้ปัญหานํ าขั งในชุ มชน
แก้ปัญหาสิงแวดล้ อมสา มา รถ
ระบายนํ าและป้ องกั นปั ญหา

ส่วนโยธา
อบต.ป่ากลาง

204 ก่อสร้างรางระบายนํ า
บ้านห้วยสะนาว   หมู่ที 2
สายหน้าบ้านผู ้ใหญ่วิรุฬ

ขังในชุมชน แก้ปัญหาสิงแวดล้ อม
สามารถระบายนํ าและป้ องกั นปั ญหา

ก่อสร้างรางระบายนํ า
จํานวน 2 สาย ขนาด
กว้าง0.50 เมตร  ลึก
0.50 เมตร ยาว 200
เมตร

300,000 300,000 300,000 สามารถแก้ปัญหานํ าขั งในชุ มชน
แก้ปัญหาสิงแวดล้ อมสา มา รถ
ระบายนํ าและป้ องกั นปั ญหา

ส่วนโยธา
อบต.ป่ากลาง
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ที โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ/ทีมา
ผลทีคา ดว่ าจะได้ รับ

หน่วยงานที
รับผิดชอบปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

205 ก่อสร้างรางระบายนํ า
บ้านค้างฮ่อ  หมู่ที3
(สายหน้าบ้านเกษตร
สุวสันต)์

ขังในชุมชน แก้ปัญหาสิงแวดล้ อม
สามารถระบายนํ าและป้ องกั นปั ญหา
โรคติดต่อทีมา กั บนํ าขัง ได้

ก่อสร้างรางระบายนํ า
ขนาดกว้าง0.50 เมตร
ลึก 0.50 เมตร ยาว 200
เมตร

300,000 300,000 300,000 สามารถแก้ปัญหานํ าขั งในชุ มชน
แก้ปัญหาสิงแวดล้ อมสา มา รถ
ระบายนํ าและป้ องกั นปั ญหา

ส่วนโยธา
อบต.ป่ากลาง

206 ก่อสร้างรางระบายนํ าพร้อม
ฝาปิดบ้านสวนทราย หมู่ที 6
(สายหน้าบ้านนายทองดี ไป
ทางทิศใต)้

แก้ปัญหานํ า
ขังในชุมชน แก้ปัญหาสิงแวดล้ อม
สามารถระบายนํ าและป้ องกั นปั ญหา

ก่อสร้างรางระบายนํ า
ขนาดกว้าง0.50 เมตร
ลึก 0.50 เมตร ยาว 200
เมตร

300,000 300,000 300,000 สามารถแก้ปัญหานํ าขั งในชุ มชน
แก้ปัญหาสิงแวดล้ อมสา มา รถ
ระบายนํ าและป้ องกั นปั ญหา

ส่วนโยธา
อบต.ป่ากลาง

207 ก่อสร้างรางระบายนํ าพร้อม
ฝาปิดบ้านนํ าเ ปิน หมู่ที 1
(ซอย 3 ลงสู่อ่างนิวซีแลนด)์

แก้ปัญหานํ า
ขังในชุมชน แก้ปัญหาสิงแวดล้ อม
สามารถระบายนํ าและป้ องกั นปั ญหา

ก่อสร้างรางระบายนํ า
ขนาดกว้าง0.50 เมตร
ลึก 0.50 เมตร ยาว 200
เมตร

300,000 300,000 300,000 สามารถแก้ปัญหานํ าขั งในชุ มชน
แก้ปัญหาสิงแวดล้ อมสา มา รถ
ระบายนํ าและป้ องกั นปั ญหา

ส่วนโยธา
อบต.ป่ากลาง

208 ก่อสร้างรางระบายนํ าพร้อม
ฝาปิด หน้า อบต.ป่ากลาง
(จุดหน้าบ้านนายวิชิต จุล
กานบัณฑิต)

แก้ปัญหานํ า
ขังในชุมชน แก้ปัญหาสิงแวดล้ อม
สามารถระบายนํ าและป้ องกั นปั ญหา
โรคติดต่อทีมา กั บนํ าขัง ได้

ก่อสร้างรางระบายนํ า
ขนาดกว้าง0.50 เมตร
ลึก 0.50 เมตร ยาว 200
เมตร

300,000 300,000 300,000 สามารถแก้ปัญหานํ าขั งในชุ มชน
แก้ปัญหาสิงแวดล้ อมสา มา รถ
ระบายนํ าและป้ องกั นปั ญหา

ส่วนโยธา
อบต.ป่ากลาง
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5.
5.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม

ที โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ/ทีมา

ผลทีคา ดว่ าจะได้ รับ
หน่วยงานที
รับผิดชอบปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

209 ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก
เพือกา รอนุ รักษ์ ดินแ ละ
แก้ปัญหาการซะล้างหน้าดิน
ตามแนวพระราชดําริ

เพือส่ งเ สร ิ มใ ห้ เกษตรกรปลู กหญ้ า
แฝกเพือแก้ ปัญหา ดิ นสา มา รถ
แก้ปัญหาดินและการซะล้างหน้าดิน
ตามแนวพระราชดําริได้

ส่งเสริมเกษตรกร ปลูก
หญ้าแฝกในพืนที  ทุก
หมู่บ้าน หมู่ที 1 – 6

20,000 20,000 20,000 เกษตรกรปลูกหญ้าแฝกเพือ
แก้ปัญหาดินสามารถแก้ปัญหา
ดินและการซะล้างหน้าดินตาม
แนวพระราชดําริได้

สํานักงานปลัด
อบต.ป่ากลาง

210
การอนุรักษ์นํ า/ ฝายต้นนํ า
ตามพระราชดําริ(ฝายแม้ว)

เพือใ ห้ มีกา รกั กกา รชะลอกา รไหล

การเกษตรได้และสามารถทําให้มีนํ า

ขอดได้

6 หมู่บ้าน

50,000 50,000 50,000 สามารถ ทําให้การชะลอการ

ใช้เพือกา รเ กษตรได้ และ

นํ ากิ นนํ าใช้ ไ ม่ใ ห้ แ ห้ง ขอดได้

ส่วนโยธา
อบต.ป่ากลาง

211 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูก
ดอกไม้ข้างทางถนนสาย
หลักเพือความสวยงาม

เพือใ ห้ ถนนทา งเ ข้ าสู ่ตํ าบลป่ ากลา ง
มีดอกไม้สวยงามตามข้างทางให้มี
ความสวยงามเกิดขึนตา มท้ องถนน
สร้างบรรยากาศในการ เข้า สู่ต ําบล
ป่ากลางให้น่าอยู่น่ามาเทียวมา ก
ยิงขึ น

ปลูกต้นดอกไม้ดอก
เฟืองฟ้ าตา มข้ างทา ง
จํานวน 200 ต้น

30,000 30,000 30,000 ถนนทางเข้าสู่ตําบลป่ากลางมี
ดอกไม้สวยงามตามข้างทางให้
มีความสวยงามเกิดขึนตา มท้ อง
ถนนสร้างบรรยากาศในการ
เข้า สู่ต ําบลป่ากลางให้น่าอยู่น่า

ส่วนโยธา อบต.
ป่ากลาง

212 ส่งเสริมการปลูกป่า เชิญชวนให้เด็กและเยาวชน
ตระหนักถึงคุณค่าของต้นไม้และ
ร่วมกันปลูกป่าภายในตําบล

ปลูกป่าในตําบลปีละ 6 ไร่
ผู ้ ร่วมกิจกรรม300 คน

20,000 20,000 20,000
เพิมขึ นปีละ 6 ไร่

อบต.ป่ากลาง
โรงเรียนใน
ตําบล
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6. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ
6.1

ที โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ/ทีมา

ผลทีคา ดว่ าจะได้ รับ
หน่วยงานที
รับผิดชอบปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

213 จัดทําเวทีประชาคมระดับ
หมู่บ้านและตําบลเพือจั ดทํ า
แผนพัฒนาท้องถิน

เพือใ ห้ ได้ ปัญหา และความ
ต้องการของประชาชนทีเกิ ด
จากเวทีประชาคม มาจัดทําเป็น
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตําบล

จัดเวทีประชาคม 6 หมู่บ้าน
จํานวน 6 ครัง และจั ดเ วที
ประชาคมระดับตําบล 1
ครัง

30,000 30,000 30,000 มีแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล/แผนพัฒนาท้องถิน
ทีสอดคล้ อง กั บปั ญหา และ
ความต้องการของประชาชน

สํานักงานปลัด
อบต.ป่ากลาง

214 ส่งเสริม การจัดเก็บข้อมูล
ความจําเป็นพืนฐ า น (จปฐ)

เพือใ ห้ กา รจั ดเ ก็ บข้ อมู ล จปฐ .
เป็นไปด้วย ความเรียบร้อยและ
มีประสิทธิภาพสามารถได้
ข้อมูลทีสอดคล้ อง กั บความเ ป็น
จริงและนํามาปรับใช้ในการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตําบลได้

ส่งเสริมการจัดเก็บข้อมูล

ตําบลป่ากลาง ทัง6 หมู่บ้าน

20,000 20,000 20,000 มีการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.เป็นไป
ด้วย ความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพสามารถได้ข้อมูล
ทีสอดคล้ อง กั บความเ ป็นจ ริ ง
และนํามาปรับใช้ในการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบลได้

สํานักงานปลัด
อบต.ป่ากลาง

215 อบต.สัญจรเพือร ั บฟั งปั ญหา
ชุมชน ร่วมรับฟังปัญหาในชุมชน

ปัญหาอันจะสะท้อนกลับจาก
การดําเนินงานการให้บริการ
และแก้ปัญหาต่างๆ

จัดการประชุมอบต.สัญจร
ไปแต่ละหมู่บ้าน โดยนํา
เจ้าหน้าทีทุกส่ วนแ ละคณะ
ผู ้บริหารออกพบปะ
ประชาชนทุกหมู่บ้าน
จํานวน 6 ครัง

20,000 20,000 20,000 สามารถแก้ปัญหาต่างได้ตรง
ตามความต้องการของชุมชน
ได้

สํานักงานปลัด
อบต.ป่ากลาง
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ที โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ/ทีมา
ผลทีคา ดว่ าจะได้ รับ

หน่วยงานที
รับผิดชอบปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

216 จัดทําป้ายพระบรมฉายา
ลักษณ์ เทอดพระเกียรติช่วง
วันมหามงคลเฉลิมพระ
เกียรติในกรณีต่างๆ

เพือใ ห้ ปร ะชา ชน ได้สํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ไทยและ
ร่วมกันปกป้องเทอดทูนต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย

จัดทําป้ายพระบรมฉายา
ลักษณ์ จํานวน 30 ป้าย

50,000 50,000 50,000 ประชาชนได้สํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ไทยและ
ร่วมกันปกป้องเทอดทูนต่อ
สถาบนัพระมหากษัตริย์ไทย

ส่วนโยธา
อบต.ป่ากลาง
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6. ยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ
6.2 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนส่งเสริม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ

ที โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ/ทีมา

ผลทีคา ดว่ าจะได้ รับ
หน่วยงานที
รับผิดชอบปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

217 จัดซืออุ ปกรณ์ สําหร ั บกา ร
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

เพือใ ห้ มีอุปกรณ์ สําหร ั บกา ร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ให้เพียงพอต่อการใช้สําหรับ
งานป้องกันและบรรเทาสาธา

ส่วนตําบลเช่น ถังเคมีดับเพลิง

จัดซืออุ ปกรณ์ สําหร ั บ ป้อง กั น
และบรรเทาสาธารณภัย อย่าง
เพียงพอตลอดปี

60,000 60,000 60,000 มีอุปกรณ์สําหรับการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยให้
เพียงพอต่อการใช้สําหรับงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตําบลเช่น ถังเคมีดับเพลิง และ
อุปกรณ์อืนๆที จํา เป็นอย ่ าง
เพียงพอ

สํานักงานปลัด
อบต.ป่ากลาง

218 จัดซือรถกู ้ชีพก ู ้ภัยส่งเสริม
กิจกรรมกู้ภัย

เพือส่ งเ สร ิ มกิ จกรรมกู ้ชีพก ู ้ภัย
บรรเทาทุกข์เดือดร้อนของ
ประชาชนและช่วยกิจกรรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ชีพกู้ภัยขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลพร้อมอุปกรณ์กู้ภัย
จํานวน 1 ชุด

600,000 - - มีรถกู้ชีพกู้ภัยสําหรับ
สนับสนุนงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยใช้ส่งคน
เจ็บป่วยไปโรงพยาบาลได้

สํานักงานปลัด
อบต.ป่ากลาง

219
เอนกประสงค์พร้อมหัวฉีด
ดับเพลิง

การปฏิบัติงานด้านการระงับ

ประโยชน์ในการฉีดระยะไกล
ได้

1.5 นิว
จํานวน 2 เส้น , ขนาด 2 นิว
จํานวน 2 เส้น และหัวฉีด แบบ
ฟล็อก จํานวน2 หัว

30,000 - - มีสายส่งนํ าเ พี ยงพอต่ อกา ร
ปฏิบัติงานด้านการระงับ

ขึนมี หัวฉี ดดั บเ พล ิ งที ใช้
ประโยชน์ในการฉีดระยะไกล
ได้

สํานักงานปลัด
อบต.ป่ากลาง
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ที โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ/ทีมา
ผลทีคา ดว่ าจะได้ รับ

หน่วยงานที
รับผิดชอบปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

220 เติมนํ ายาเ คมี ถังดั บเ พล ิ ง เพือใ ห้ สา มา รถเ ตร ี ยมความ
พร้อมสําหรับงานป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยของส่วนราชการ
และชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ
ได้

เติมนํ ายาเ คมี ถังดั บเ พล ิ งของ
องค์การบริหารส่วนตําบลตาม
จุดต่างๆ ทุก 1 ปี

5,000 5,000 5,000 สามารถเตรียมความพร้อม
สําหรับงานป้องกันและระงับ
อัคคีภัยของส่วนราชการและ
ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพได้

สํานักงานปลัด
อบต.ป่ากลาง
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6. ยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ
6.3 แนวทางการพัฒนา

ที โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ/ทีมา

ผลทีคา ดว่ าจะได้ รับ
หน่วยงานที
รับผิดชอบปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

221 เงินเดือน/ค่าตอบแทน
พนักงานส่วนตําบล,
พนักงานจ้าง ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน

เพือใ ห้ มีเงิ นเ ดื อนพนั กงานส่ วนต ํ าบล ,
พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วน

และให้ พนักงานส่วนตําบล,พนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตําบลมีเงินเดือน
ค่าตอบแทนตามสิทธิของตนเองต่อไป

จัดให้มีเงินเดือนค่าตอบแทนและ
เงินประจําตําแหน่ง ตามสิทธิทีพึงมี
ของแต่ละคนตลอดปี

3,300,000 3,500,000 3,700,000 พนักงานส่วนตําบล,
พนักงานจ้าง ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลมี
เงินเดือนค่าตอบแทนตาม
สิทธิของตนเองและมีการ
ทํางานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพได้

สํานักงานปลัด
,ส่วนการคลัง
,ส่วนโยธา
,และส่วน
การศึกษา
อบต.ป่ากลาง

222 เงินเดือน/ค่าตอบแทน
ผู ้บริหาร,สมาชิกสภา
ท้องถิน ขององค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิน

เพือใ ห้ มีเงิ นเ ดื อนค่ าตอบแทนแ ละเ งิ น
ประจําตําแหน่งแก่ผู ้บริหาร,สมาชิกสภาฯ
, ขององค์การบริหารส่วนตําบล  ตาม
ระเบียบกฎหมายทีเกี ยวข้ อง และให้ ผู ้
บริหาร,สมาชิกสภาฯ ,พนักงานส่วน
ตําบล,พนักงานจ้าง ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลมีเงินเดือนค่าตอบแทนตาม
สิทธิของตนเองต่อไป

จัดให้มีเงินเดือนค่าตอบแทนและ
เงินประจําตําแหน่ง ตามสิทธิทีพึงมี
ของแต่ละคนตลอดปี

2,700,000 2,700,000 2,700,000 ผู ้บริหาร,สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลมี
เงินเดือนค่าตอบแทนตาม
สิทธิของตนเองและมีการ
ทํางานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพได้

สํานักงานปลัด
อบต.ป่ากลาง
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ที โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ/ทีมา
ผลทีคา ดว่ าจะได้ รับ

หน่วยงานที
รับผิดชอบปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

223 เงินค่าตอบแทนพิเศษ
(โบนัส)พนักงานส่วน
ตําบล,พนักงานจ้าง
และลูกจ้างประจํา

เพือใ ห้ พนั กงานส่ วนต ํ าบล ,พนักงานจ้าง
มีเงินค่าตอบแทนพิเศษเป็นแรงจูงใจใน

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการได้เป็น
อย่างดี ตามระเบียบกฎหมายกําหนด

ส่งเสริมเงินค่าตอบแทนพิเศษ
สําหรับพนักงานส่วนตําบล/
พนักงานจ้าง 1 โครงการ

650,000 700,000 750,000 พนักงานส่วนตําบล,
พนักงานจ้างมีเงิน
ค่าตอบแทนพิเศษเป็น
แรงจูงใจในการปฏิบัติ

ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการได้เป็นอย่างดี ตาม
ระเบียบกฎหมายกําหนด

สํานักงานปลัด
,ส่วนการคลัง
,ส่วนโยธา
,และส่วน
การศึกษา
อบต.ป่ากลาง

224 เงินค่าครองชีพ
ชัวคราวพนั กงานส่ วน
ตําบล/พนักงานจ้าง
ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล

เพือปฏิ บัติตา มระเ บี ยบกฎหมา ยกํ าหนด
ทีว่าด้ วยเ งิ นค ่ าครองชี พชั วครา วและใ ห้
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
ได้รับค่าครองชีพชัวคราว และเงินประจํา
ตําแหน่งตามระเบียบกฎหมายกําหนด

จัดให้มีเงินค่าครองชีพชัวคราว ตา ม
ระเบียบกฎหมาย กําหนด เป็นเวลา
1 ปี

164,520 164,520 164,520 พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้างได้รับค่าครอง
ชีพชัวคราว และเงินประจํา
ตําแหน่งตามระเบียบ
กฎหมายกําหนด

สํานักงานปลัด
อบต.ป่ากลาง

225 เงินเพิมตา มว ุ ฒิ
ข้าราชการส่วน
ท้องถิน

เพือปฏิ บัติตา มระเ บี ยบกฎหมา ยกํ าหนด
ทีว่าด้ วยเ งิ นเพิมตา มว ุ ฒิแก่ ข้ าราชกา ร
ส่วนท้องถิน ตา มระเ บี ยบกฎหมา ย
กําหนด

จัดให้มีงบประมาณจ่ายเป็นเงินเพิม
ตามวุฒิแก่ข้าราชการส่วนท้องถิน
จํานวน 1 ปี

150,000 150,000 150,000 พนักงานส่วนตําบลได้รับ

กฎหมาย กําหนด

อบต.
ป่ากลาง

226 เงินค่าเบียเ ลี ยงประ ชุ ม
สภาท้องถิน การประชุมสภาท้องถินตา มระเ บี ยบ

กฎหมายกําหนด

จัดให้มีเงินค่าเบียเ ลี ยงแก่ สมา ชิ ก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล
สําหรับ การประชุมสภา ตลอดปีงบ
ประมาณเป็นเวลา 4 สมัย

40,000 40,000 40,000
สภาในการประชุมสภา
ท้องถินตา มระเ บี ยบ
กฎหมายกําหนด

สํานักงานปลัด
อบต.ป่ากลาง
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ที โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ/ทีมา
ผลทีคา ดว่ าจะได้ รับ

หน่วยงานที
รับผิดชอบปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

227 งบประมาณเลียง
รับรองการประชุม
สภาท้องถินแ ละเ ลี ยง
รับรองการตรวจเยียม
ส่วนราชการทีมา
ตรวจเยียมหร ื อมา
ศึกษาดูงาน

ผู ้ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาท้องถิน

งาน

รอง
ผู ้ เข้ารับฟังการประชุมสภาท้องถิน

ศึกษาดูงาน ตลอด ปี

50,000 50,000 50,000 มีงบประมาณสําหรับเลียง
รับรองผู ้ เข้าร่วมรับฟังการ
ประชุมสภาท้องถินหร ื อผู ้
ทีมา ตรวจเ ยี ยมหร ื อกา รมา
ศึกษาดูงานอย่างเพียงพอ

สํานักงานปลัด
อบต.ป่ากลาง

228 ค่าตอบแทนผู ้ปฏิบัติ
หน้าทีอันเ ป็น
ประโยชน์แก่ อบต.

เพือใ ห้ มีค่ าตอบแทนสํ าหร ั บผ ู ้ปฏิ บัติ
หน้าทีอันเ ป็นปร ะโยชน์ แก่  อบต . เช่น
ค่าตอบแทนการเป็นคณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคา,คณะกรรมการตรวจรับ
การจ้าง,คณะกรรมการออกข้อสอบกรณี
มีการกําหนดสอบพนักงาน/พนักงานจ้าง
ของ อบต.,แล
ให้แก่ อบต.
ระเบียบกําหนดให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนได้

ตังงบปร ะมา ณใ ห้ เพี ยงพอต่ อกา ร
จ่ายค่าตอบแทนผู ้ปฏิบัติหน้าทีอัน
เป็นประโยชน์แก่ อบต. ใน หนึง
ปีงบประมาณ

50,000 50,000 50,000 ผู ้ทีปฏิ บัติหน้ าที อันเป็ น
ประโยชน์แก่ อบต.ตาม
คําสังของ  อบต .ปฏิบัติ

ความสามารถ

สํานักงานปลัด
อบต.ป่ากลาง
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ที โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ/ทีมา
ผลทีคา ดว่ าจะได้ รับ

หน่วยงานที
รับผิดชอบปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

229
หน้าทีของสมา ชิ ก
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

เพือใ ห้ สมา ชิ กอา สา สมั ครป้ องกั นภั ยฝ่ าย

ระเบียบกฎหมายกําหนดและปฏิบัติงาน

ตําบลอย่างมีประสิทธิภาพ

แก่สมาชิกอาสาสมคัรป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนในการปฏิบัติหน้าทีใน

ร่วมกับหน่วยงานอืนใ นกา รป้ องกั น
ภัยช่วงเทศกาลต่างๆ อย่างเพียงพอ

30,000 30,000 30,000 สมาชิกอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนปฏิบัติ

อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถป้องกันและ
บรรเทาสาธารณะภัยต่างได้
อย่างมีประสิทธิผล

สํานักงานปลัด
อบต.ป่ากลาง

230 ส่งเสริมโครงการ
อินเตอร์เน็ตตําบล

เพือส่ งเ สร ิ มใ ห้ ปร ะชา ชนไ ด้ มีโอกา ส
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางอินเตอร์เน็ต
ประชาชนสามารถสืบค้นหาข้อมูล
ข่าวสารทางอินเตอร์เน็ตได้

จัดให้มีอินเตอร์เน็ตสําหรับบริการ
ประชาชน 1 จุด

100,000 100,000 100,000 ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารทาง
อินเตอร์เน็ตประชาชน
สามารถสืบค้นหาข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ได้

สํานักงานปลัด
อบต.ป่ากลาง

231 ส่งเสริมการ
ดําเนินงานของ
ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบล ป่ากลาง

เพือใ ห้ ศูนย ์ บร ิ กา รและถ่ ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลได้
ดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถให้บริการด้านความรู้และเทคนิค
ในการประกอบกิจการอาชีพด้าน
เกษตรกรรมและการแก้ไขปัญหาต่างๆได้

จัดงบประมาณสนับสนุนการ
ดําเนินงานการอบรมและฝึกสอน
แก่ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
ทุกๆปี

30,000 30,000 30,000 ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลดําเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถให้ บริการ ด้าน
ความรู้และเทคนิคในการ
ประกอบอาชีพด้าน
เกษตรกรรมได้

สํานักงานปลัด
อบต.ป่ากลาง
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ที โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ/ทีมา
ผลทีคา ดว่ าจะได้ รับ

หน่วยงานที
รับผิดชอบปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

232 งบประมาณสําหรับ
บริหารกิจการใน
อํานาจหน้าทีของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบล

เพือใ ห้ มีงบปร ะมา ณร องรั บกา รบร ิ หา ร
กิจการตามอํานาจหน้าทีขององค์ กา ร

ในอํานาจหน้าทีขององค์ กา รบร ิ หา รส่ วน
ตําบลและไม่ได้กําหนดแผนล่วงหน้า
,เป็นโครงการเร่งด่วนตามหนังสือสังกา ร
หรือเป็นหน้าทีต้องปฏิ บัติขององค์ กา ร
บริหารส่วนตําบลดําเนินให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ตังงบปร ะมา ณส ํ ารองสํ าหร ั บ
บริหารกิจการในอํานาจหน้าทีหร ื อ
โครงการเร่งด่วนตามหนังสือสัง
การ หรือเป็นการแก้ไขปัญหาภัย
พิบัติต่างๆ อย่างเพียงพอ

2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีงบประมาณรองรับการ
บริหารกิจการตามอํานาจ
หน้าทีขององค์ กา รบร ิ หา ร
ส่วนตําบล ทังนี ตาม
โครงการทีอยู ่ในอ ํ านา จ
หน้าทีขององค์ กา รบร ิ หา ร
ส่วนตําบลและไม่ได้
กําหนดแผนล่วงหน้า,เป็น
โครงการเร่งด่วนตาม
หนังสือสังกา รหร ื อเ ป็น
หน้าทีต้องปฏิ บัติของ
องค์การบริหารส่วนตําบล
ดําเนินให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

สํานักงานปลัด
อบต.ป่ากลาง

233 งบประมาณอุดหนุน
ส่วนราชการ/กลุ่ม
องค์กรทีทําปร ะโยชน์
เพือสั งคม

เพือใ ห้ มีกา รร่ วมบู รณา กา รกั บหน่ วยงาน
องค์กรอืนฯใ นกา รสนั บสนุ นเ คร ื อข่ าย
ความร่วมมือระหว่างองค์กรหรือตาม

กิจกรรมการดําเนินการร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงาน
องค์กรต่างๆทีดําเ นิ นง านใ นอ ํ านา จ
หน้าทีร่วมกั นอย่ างเ พี ยงพอ

200,000 200,000 200,000 มีการร่วมบูรณาการกับ
หน่วยงานองค์กรอืนฯใ น
การสนับสนุนเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่าง
องค์กรหรือตามหนังสือสัง

กิจกรรมการดําเนินการ
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

สํานักงานปลัด
อบต.ป่ากลาง
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ที โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ/ทีมา
ผลทีคา ดว่ าจะได้ รับ

หน่วยงานที
รับผิดชอบปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

234 งบประมาณอุดหนุน
ส่วนราชการหรือ
องค์กรปกครองส่วน

ดําเนินงานหรือทํา
กิจการร่วมกัน

เพือใ ห้ มีกา รร่ วมบู รณา กา รกั บหน่ วยงาน
องค์กรอืนฯหร ื อองค์ กรปกครอง  ส่ วน

งบประมาณเพียงพอต่อการดําเนินการ

อุดหนุนหน่วยงานองค์กรต่างๆหรือ

ดําเนินงานในอํานาจหน้าทีร่วมกั น
อย่างเพียงพอ

200,000 200,000 200,000 มีการร่วมบูรณาการกับ
หน่วยงานองค์กรอืนฯใ น
การสนับสนุนเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่าง
องค์กรหรือตามหนังสือสัง

กิจกรรมการดําเนินการ
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

สํานักงานปลัด
อบต.ป่ากลาง

235 จ้างเหมาบริการรักษา
ความสะอาดในเขต
พืนที รับผิดชอบ ของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลและจ้างเหมา
บริการช่วยงานธุรการ

เพือจ้ างเ หมา บร ิ กา รทํ าความสะอา ดและ
ดูแลความสะอาดเรียบร้อยในเขตพืนที
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล
ให้มีความสะอาดเรียบร้อยดูงามตาเจริญ
ตาแก่ผู ้มาเยียมเ ยื อน องค์ กา รบร ิ หา รส่ วน
ตําบลและส่งเสริมงานธุรการใหมี้
ประสิทธิภาพ

จ้างเหมาบริการทําความสะอาด

ดูแลความสะอาดเรียบร้อยทัวไปใ น
2

คน และจ้างเหมาบริการ ช่วยงาน
ธุรการ 1 คน

144,000 144,000 144,000 องค์การบริหารส่วนตําบล
ป่ากลางเป็นพืนที มีควา ม
สะอาดเรียบร้อย  ตลอดทัง

องค์การบริหารส่วนตําบล

อบต.ป่ากลาง

236 งบประมาณส่งเสริม
สวัสดิการ ค่าเช่าบ้าน
พนักงานส่วนตําบล

เพือจ่ ายค่ าเ ช่ าบ้ านแ ก่ พนั กงานส่ วนต ํ าบล
ตามสิทธิหน้าทีของพนั กงานพึ งได้ รับ
ตามกฎหมาย

จ่ายค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตําบล
ตามสิทธิของบุคคลทีพึงได้ รับ
จํานวน 6 คน

140,000 140,000 140,000 พนักงานส่วนตําบล ทีมี
สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ตาม
สิทธิหน้าทีพึงมี พึงเ ป็นของ
ตนได้

อบต.ป่ากลาง
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ที โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ/ทีมา
ผลทีคา ดว่ าจะได้ รับ

หน่วยงานที
รับผิดชอบปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

237 งบประมาณส่งเสริม
สวัสดิการ ค่ารักษา
พยาบาล ผู ้บริหาร/
พนักงานส่วนตําบล
ตามกฎหมาย

เพือจ่ ายค่ ารั กษา พย าบา ลแก่ พนั กงานส่ วน
ตําบล/ผู ้บริหาร และผู ้ เกียวข้ อง  ตา มสิ ทธ ิ
หน้าทีของพนั กงาน /ผู ้บริหาร ท้องถิน พึ ง
ได้รับตามกฎหมาย

จ่ายค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วน
ตําบล/ผู ้บริหารท้องถิน และ
ผู ้ เกียวข้ อง   ตา มสิ ทธ ิ ของบุ คคลที
พึงได้รับ

200,000 200,000 200,000 พนักงานส่วนตําบล/

เกียวข้ อง ทีมีสิทธ ิ เบิ กค่ า
รักษาพยาบาล ตามสิทธิ
หน้าทีพึงมี พึงเ ป็นของตน
ได้

อบต.
ป่ากลาง

238 งบประมาณสําหรับ
ค่าลงทะเบียน
ฝึกอบรมของ
พนักงานส่วนตําบล/
ผู ้บริหาร/สมาชิกสภา
ท้องถิน

/สมาชิกสภา
ท้องถิน/พนักงานส่วนท้องถินเ ข้ ารั บกา ร
ฝึกอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการในการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบล
อย่างเต็มความสามารถ

จัดตังงบปร ะมา ณส ํ าหร ั บ
ค่าลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม
และประชุม สัมมนาและประชุมเชิง
ปฏิบัติการต่างๆให้เพียงพอตลอดปี

300,000 300,000 300,000 ผู ้บริหารท้องถิน/สมาชิก
สภาท้องถิน/พนักงานส่วน
ท้องถินเ ข้ ารั บกา รฝึ กอบร ม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ในการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบล อย่างเต็ม
ความสามารถ

อบต.
ป่ากลาง

239 งบประมาณค่าใช้จ่าย
สําหรับค่าใช้จ่ายอัน

เดินทางไปราชการ

เพือใ ห้ มีงบปร ะมา ณส ํ าหร ั บค ่ าใช้ จ่ายอั น
เกียวเ นื องกั บกา รเ ดิ นทา ง ไปรา ชกา รของ
ผู ้บริหารท้องถิน,สมาชิกสภาท้องถิน,
ข้าราชการส่วนท้องถินแ ละพนั กงานจ ้ าง
ขององค์การบริหารส่วนตําบลตามสิทธิ
หน้าทีของทา งราชกา รกํ าหนด

จัดตังงบปร ะมา ณส ํ าหร ั บค่ าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการเข้ารับ
การฝึกอบรมและประชุม สัมมนา
และประชุมเชิงปฏิบัติการต่างๆให้
เพียงพอตลอดปี

200,000 200,000 200,000 มีงบประมาณสําหรับค่าใช้

เดิน ทางไปราชการของ
ผู ้บริหารฯ ,สมาชิกสภาฯ,
ข้าราชการและพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลตามสิทธิหน้าทีฯ

อบต.
ป่ากลาง
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ที โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ/ทีมา
ผลทีคา ดว่ าจะได้ รับ

หน่วยงานที
รับผิดชอบปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

240 งบประมาณ
ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ

เพือใ ห้ มีงบปร ะมา ณเ พี ยงพอสํ าหร ั บจ ่ าย
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ตามระเบียบกฎหมายทีเกี ยวข้ อง

จัดให้มีงบประมาณสําหรับจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ อย่างเพียงพอ 1 ปี

50,000 50,000 50,000 มีงบประมาณเพียงพอ
สําหรับจ่ายค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตามระเบียบกฎหมายที
เกียวข้ อง

อบต.
ป่ากลาง

241 งบประมาณจ้างเหมา
บริการเข้าปกหนังสือ
ถ่ายเอกสาร
แผนพัฒนาและ
ข้อบัญญัติประจําปี

เพือใ ห้ มีความสะดวกรวดเ ร็ วในกา รจั ดทํ า
แผนพัฒนาและการจัดทําข้อบัญญัติ
งบประมาณสามารถขันตอนใ นกา รถ่ าย
เอกสารเข้าเล่มให้มีความเรียบร้อย

จัดให้มีงบประมาณสําหรับจ้าง
เหมาบริการเข้าปกเย็บเล่ม
แผนพัฒนาและข้อบัญญัติต่างๆของ
องค์การบริหารส่วนตําบล  อย่าง
เพียงพอ 1 ปี

15,000 15,000 15,000 มีความสะดวกรวดเร็วใน
การจัดทําแผนพัฒนาและ
การจัดทําข้อบัญญัติ
งบประมาณสามารถ
ขันตอนใ นกา รถ่ ายเ อกสา ร
เข้าเล่มให้มีความเรียบร้อย

สํานักงานปลัด
อบต.ป่ากลาง

242 ทําประกันภัย รถยนต์
นังส่ วนกลา ง ,
รถบรรทุกนํ า, และ
รถมอเตอร์ไซค์ของ
อบต.

,รถบรรทุก
นํ า, และรถมอเตอร์ไซค์ของ อบต. มี
ประกันภัยบุคคลที3 ตามกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองผู ้ประสบภัยจากรถตามที
กฎหมายกําหนด

จัดทํา พ.ร.บ.คุ ้มครองผู ้ประสบภัย
จากรถให้แก่รถทุกชนิดในความ
ควบคุมขององค์การบริหารส่วน
ตําบล  ทุก1 ปี

10,000 10,000 10,000 รถยนต์นังส่ วนกลา ง ,
รถบรรทุกนํ า, และรถ
มอเตอร์ไซค์ของ อบต. มี
ประกันภัยบุคคลที3 ตาม
กฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองผู ้ประสบภัยจากรถ
ตามทีกฎหมา ยกํ าหนด

สํานักงานปลัด
อบต.ป่ากลาง

243 งบประมาณสําหรับ
จ่ายค่าไฟฟ้า

เพือใ ห้ มีงบปร ะมา ณเ พี ยงพอสํ าหร ั บกา ร
จ่ายค่าไฟฟ้าในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตําบลอย่างเพียงพอ

ตังงบปร ะมา ณส ํ าหร ั บเ ป็นค่ าไฟฟ้ า
ในความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเพียงพอ 1 ปี

120,000 120,000 120,000 มีงบประมาณเพียงพอ
สําหรับการจ่ายค่าไฟฟ้า
ของ องค์การบริหารส่วน
ตําบลอย่างเพียงพอ

สํานักงานปลัด
อบต.ป่ากลาง



118

ที โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ/ทีมา
ผลทีคา ดว่ าจะได้ รับ

หน่วยงานที
รับผิดชอบปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

244 งบประมาณสําหรับ
จ่ายค่าโทรศัพท์

เพือใ ห้ มีงบปร ะมา ณเ พี ยงพอสํ าหร ั บกา ร
จ่ายค่าโทรศัพท์ในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตําบลอย่างเพียงพอ

ตังงบปร ะมา ณส ํ าหร ั บเ ป็นค่ า
โทรศัพท์ในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเพียงพอ
1 ปี

15,000 15,000 15,000 มีงบประมาณเพียงพอ
สําหรับการจ่ายค่าโทรศัพท์
ของ องค์การบริหารส่วน
ตําบลอย่างเพียงพอ

สํานักงานปลัด
อบต.ป่ากลาง

245 งบประมาณสําหรับ
ค่าไปรษณีย์ ส่วนราชการหรืองานราชการต่างๆทาง

ไปรษณีย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ตังงบปร ะมา ณร องรั บสํ าหร ั บจ ่ าย
ค่าบริการทางไปรษณีย์เพียงพอ 1 ปี

20,000 20,000 20,000 สามารถใช้บริการ
ติดต่อสือสา รกั บส่ วน
ราชการหรืองานราชการ
ต่างๆทางไปรษณีย์เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

อบต.ป่ากลาง

246 สํารวจความพึงพอใจ
ของประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล

เพือใ ห้ มีกา รดํ าเ นิ นกา รสํ ารวจความพึ ง
พอใจในบริการขององค์การบริหารส่วน
ตําบลตามหลักเกณฑ์มาตรฐานของกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน

ดําเนินการจ้างทีปร ึ กษา สํ าหร ั บ
สํารวจความพึงพอใจของประชาชน
ในการรับบริการปีละ 1 ครัง

20,000 20,000 20,000 มีการดําเนินการสํารวจ
ความพึงพอใจในบริการ
ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลตามหลักเกณฑ์
มาตรฐานของกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิน

สํานักงานปลัด
อบต.ป่ากลาง

247 ดูแลบํารุงรักษาศูนย์
ข้อมูลข่าวสารการ
จัดซือจั ดจ้ างของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถินร ะดั บอ ํ าเ ภอ
อําเภอปัวจังหวัดน่าน

เพือใ ห้ มีกา รดู แลบํ ารุ งรั กษา ศู นย ์ รวม
ข้อมูลข่าวสารการจัดซือจั ดจ้ างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินร ะดั บอ ํ าเ ภอ
โดยจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และ

ศูนย์ฯ และจัดหาบุคลากรปฏิบัติงาน
ราชการ

อุดหนุนการดูแลบํารุงรักษาศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซือจั ดจ้ าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ระดับอําเภอ

20,000 20,000 20,000 มีศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การจัดซือจั ดจ้ าง ใช้
ประโยชน์ในราชการ
ร่วมกันได้อย่างเต็มที

สํานักงานปลัด
อบต.ป่ากลาง
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ที โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ/ทีมา
ผลทีคา ดว่ าจะได้ รับ

หน่วยงานที
รับผิดชอบปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

248 สํารวจทีดินสา ธา รณะ
ตําบลป่ากลาง

เพือใ ห้ ทร าบเ ขตพื นทีของประชาชนและ สํารวจทีดินสา ธา รณะ ของตํ าบลป่ า
กลาง

30,000 - - ส่วนโยธา
อบต.ป่ากลาง

ร่วมกับ
สํานักงานทีดิน

อําเภอปัว
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6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ
6.4 แนวทางการพัฒนา จัดหา/ /

การจัดการบริการสาธารณะต่างๆ

ที โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ/ทีมา
ผลทีคา ดว่ าจะได้ รับ

หน่วยงานที
รับผิดชอบปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

249 จัดซือวั สดุ สํานั กงาน เพือใ ห้ มีวัสดุ สํานั กงานเ พี ยงพอ
ต่อการปฏิบัติหน้าทีและ
เพียงพอต่อการให้บริการ
อํานวยความสะดวกต่อ
ประชาชนผู ้มาติดต่อราชการ

จัดซือวั สดุ สํานั กงานต ่ างๆ
อย่างเพียงพอ เช่น กระดาษ ,
หมึก,ว ัสดุคอมพิวเตอร์,ว ัสดุ
เครือง ถ่ ายเ อกสา ร ,แฟ้ม,

อย่างเพียงพอ

120,000 120,000 120,000 มีว ัสดุสํานักงานเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติหน้าทีและเ พี ยงพอต่ อกา ร
ให้บริการอํานวยความสะดวกต่อ
ประชาชนผู ้มาติดต่อราชการ

สํานักงานปลัด
อบต.ป่ากลาง

250 จัดซือคร ุ ภัณฑ์ สํานั กงาน เพือใ ห้ มีคร ุ ภัณฑ์ สํานั กงานใ ช้
อย่างเพียงพอ เช่นตู ้เก็บเอกสาร
,คอมพิวเตอร์,โต๊ะทํางาน และ
ครุภัณฑ์จําเป็นอืนๆ

จัดซือคร ุ ภัณฑ์ สํานั กงานใ ห้
เพียงพอต่อการใช้งานใน
สํานักงาน

300,000 300,000 300,000 มีครุภัณฑ์สํานักงานใช้อย่าง
เพียงพอ เช่นตู ้เก็บเอกสาร ,
คอมพิวเตอร์,โต๊ะทํางาน และ
ครุภัณฑ์จําเป็นอืนๆ

สํานักงานปลัด
อบต.ป่ากลาง

251 จัดซือวั สดุ งานบ้ านง านคร ั ว เพือใ ห้ มีวัสดุ งานบ้ านง านคร ั ว
สําหรับใช้ในสํานักงานเช่น
แก้ว, ถ้วย,จาน,ชาม ,ไม้กวาด ,
นํ ายาล้ างจาน,นํ ายาเ ช็ ดกระจก
, ,และอืนๆอย ่ าง
เพียงพอต่อการใช้งาน ใน
องค์การบิหารส่วนตําบล

จัดซือวั สดุ งานบ้ านง านคร ั ว
ให้เพียงพอต่อการใช้งาน

20,000 20,000 20,000 มีว ัสดุงานบ้านงานครัวสําหรับใช้
ในสํานักงานเช่น แก้ว, ถ้วย,จาน
,ชาม ,ไม้กวาด ,นํ ายาล้ างจาน,
นํ ายาเ ช็ ดกระจก , ,และ
อืนๆอย ่ างเ พี ยงพอต่ อกา รใช้ งาน
ในองค์การบิหารส่วนตําบล

สํานักงานปลัด
อบต.ป่ากลาง
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ที โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ/ทีมา
ผลทีคา ดว่ าจะได้ รับ

หน่วยงานที
รับผิดชอบปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

252 จัดซือวั สดุ กา รเ กษตร เพือใ ห้ มีวัสดุ กา รเ กษตรเ ช่ น
กระถาง/ถาดรองกระถาง ,พันธ์ุ
ไม้ดอกไม้ประดับสําหรับ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตพืนที
ขององค์การบริหารส่วนตําบล
หรือบริเวณสํานักงานให้มี
ความร่มรืนแ ละดู สบา ยตา เ ป็น
การประดับตกแต่งให้ดูดีขึน

จัดซือวั สดุ กา รเ กษตร ตา ม
ความจําเป็นต่อการใช้

30,000 30,000 30,000 มีว ัสดุการเกษตรเช่น กระถาง ,
พันธ์ุไม้ดอกไม้ประดับสําหรับ

องค์การบริหารส่วนตําบลหรือ
บริเวณสํานักงานให้มีความร่มรืน
และดูสบายตาเป็นการประดับ
ตกแต่งให้ดูดีขึน

สํานักงานปลัด
อบต.ป่ากลาง

253 จัดซือวั สดุ เชื อเพลิ งและหล่ อ
ลืน

ส่วนกลางและรถมอเตอร์ไซค์
ของ อบต.รวมถึง เครือง ตั ด
หญ้า/เครืองพ่ นหมอกควั น ของ
อบต.และใช้ปฏิบัติงานให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

จัดให้มีว ัสดุเชือเ พล ิ งและ
หล่อลืนสํ าหร ั บใช้กับ
รถยนต์นังส่ วนกลา ง ,รถ
มอเตอร์ไซค,์เครือง ตั ดหญ้ า
,และเครืองพ่ นหมอกควั น
ของ อบต.อย่างเพียงพอ

350,000 350,000 350,000 มีว ัสดุเชือเ พล ิ งและหล ่ อลื น
สําหรับใช้กับรถยนต์นังส่ วน
กลางและรถมอเตอร์ไซค์ของ
อบต.รวมถึง เครืองตั ดหญ้ า/
เครืองพ่ นหมอกควั น ของอบต .
และใช้ปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพวัสดุครุ ภัณฑ์
สํานักงานและครุภัณฑ์อืนเ ช่ น
รถยนต์ ,รถมอเตอร์ไซค์ เครือง
ตัดหญ้า,เครืองพ่ นหมอกควั น
ฯลฯ ได้มีการซ่อมบํารุงสามารถ
ใช้การได้และสามารถใช้
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สํานักงานปลัด
อบต.ป่ากลาง
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ที โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ/ทีมา
ผลทีคา ดว่ าจะได้ รับ

หน่วยงานที
รับผิดชอบปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

254 จัดซือวั สดุ /ครุภัณฑ์สําหรับ
งานก่อสร้าง

เพือจั ดใ ห้ มีวัสดุ /ครุภัณฑ์งาน
ก่อสร้างเพียงพอต่อการใช้งาน

การก่อสร้างโครงสร้างพืนฐ า น
ต่างๆ

จัดซือวั สดุ คร ุ ภัณฑ์ สําหร ั บ
การก่อสร้างอย่างเพียงต่อ
การใช้งาน

60,000 60,000 60,000 มีว ัสดุ/ครุภัณฑ์งานก่อสร้าง
เพียงพอต่อการใช้งานในการ
ปฏิบัติหน้าทีเกี ยวกั บกา รก่ อสร้ าง
โครงสร้างพืนฐ า นต ่ าง เๆ พี ยงพอ
การดําเนินงานก่อสร้างเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนโยธา
อบต.ป่ากลาง

255 ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์
สํานักงานและครุภัณฑ์อืนๆ
ในการดูแลขององค์การ
บริหารส่วนตําบล

เพือใ ห้ วัสดุ คร ุ ภัณฑ์ สํานั กงาน
และครุภัณฑ์อืนเ ช่ นร ถยนต์ ,
รถมอเตอร์ไซค์ เครือง  ตั ดหญ้ า
,เครืองพ่ นหมอกควั น ฯลฯ ได้
มีการซ่อมบํารุงสามารถใช้การ
ได้และสามารถใช้ปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จัดให้มีงบประมาณสําหรับ
ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์
สํานักงานและครุภัณฑ์อืน
เช่นรถยนต์ ,รถมอเตอร์ไซค์
เครือง  ตั ดหญ้ า,เครืองพ่ น
หมอกควัน ฯลฯอย่าง
เพียงพอ

200,000 200,000 200,000 พัสดุครุภัณฑ์ในการดูแลของ
องค์การบริหารส่วนตําบลได้รับ
การซ่อมบํารุงและซ่อมแซมให้อยู่
ในสภาพทีใช้ กา รได้  และสา มา รถ
บริการอํานวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้

ส่วนโยธา
อบต.ป่ากลาง

256 จัดซือคร ุ ภัณฑ์ โต๊ ะทํางาน เพือใ ห้ มีโต๊ ะทํางานเพียงพอ
ตามระดับต่างๆให้เพียงพอกับ
ปริมาณพนักงานและส่งเสริม
การปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพเป็นระบบ

จัดซือโต๊ ะทํางานระดับ3
พร้อมเก้าอี จํ านว น 3 ชุด
จัดซือโต๊ ะทํ างานร ะดั บ2
พร้อมเก้าอี จํ านว น 3 ชุด

50,000 50,000 50,000 มีโต๊ะสําหรับจัดวางอาหารกรณีมี
งานเลียงรั บร องต่ างหร ื อใ ช้
ประโยชน์ในการอบรมกิจกรรม
ต่างๆของตําบล

สํานักงานปลัด
อบต.ป่ากลาง
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ที โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ/ทีมา
ผลทีคา ดว่ าจะได้ รับ

หน่วยงานที
รับผิดชอบปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

257
ประสิทธิภาพในการ สูบนํ าใช้
อุปโภค ในกิจต่างๆของ
องค์การบริหารส่วนตําบล

นํ า1 เครือง
15,000 - -

สูบนํ าใช้ อุปโ ภค ในก ิ จต่ าง ขๆอง
องค์การบริหารส่วนตําบล

ส่วนโยธา
อบต.ป่ากลาง

258 จัดซือวั สดุ ไฟฟ้ าและวิ ทย ุ
สําหรับงานซ่อมบํารุงไฟฟ้า
สาธารณะและฟ้าใน
หน่วยงานรับผิดชอบของ
อบต.

เพือใ ห้ มีวัสดุ อุปกรณ์ ไฟฟ้ า
สําหรับไฟฟ้าสาธารณะและ
ไฟฟ้าในหน่วยงานความ
รับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล อย่างเพียงพอ

จัดซือวั สดุ อุปกรณ์ ไฟฟ้ าและ
วิทยุสําหรับการซ่อมบํารุง
ไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้า
สํานักงาน ปีละ 2 ครัง

100,000 100,000 100,000 มีว ัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสําหรับไฟฟ้า
สาธารณะและไฟฟ้าในหน่วยงาน
ความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนตําบล อย่างเพียงพอ

ส่วนโยธา
อบต.ป่ากลาง

259 จัดซือวั สดุ คอมพิ วเ ตอร์
สําหรับการซ่อมบํารุง
คอมพิวเตอร์และไอที ของ
องค์การบริหารส่วนตําบล

เพือใ ห้ มีงบปร ะมา ณส ํ าหร ั บ
การซ่อมบํารุงคอมพิวเตอร์ของ
องค์การบริหารส่วนตําบล
ส่งเสริมการปฏิบัติงานต่างๆที
ต้องใช้ระบบคอมพิวเตอร์และ
ไอทีให้มีประสิทธิภาพ

วัสดุคอมพิวเตอร์และ
ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์อย่าง
เพียงพอ ปีละ 2 ครัง

50,000 50,000 50,000 มีงบประมาณสําหรับการซ่อม
บํารุงคอมพิวเตอร์ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานต่างๆทีต้องใช้ ระบบ
คอมพิวเตอร์และไอทีให้มี
ประสิทธิภาพ

สํานักงานปลัด
อบต.ป่ากลาง

260 จัดซือคร ุ ภัณฑ์ คอมพิ วเ ตอร์ เพือใ ห้ มีคร ุ ภัณฑ์ คอมพิ วเ ตอร์
เพียงพอในการปฏิบัติงานให้
เกิดประสิทธิภาพสามารถ
ทํางานในหน้าทีและบร ิ กา ร
ประชาชนพร้อมทังเ สนองงาน
ราชการได้อย่างเต็ม
ความสามารถ

คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์
จํานวน 2 เครือง

100,000 - - มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพียงพอ
ในการปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพสามารถทํางานใน
หน้าทีและบร ิ กา รปร ะชา ชน
พร้อมทังเ สนองงานร าชกา รได้
อย่างเต็มความสามารถ

สํานักงานปลัด
อบต.ป่ากลาง
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ที โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ/ทีมา
ผลทีคา ดว่ าจะได้ รับ

หน่วยงานที
รับผิดชอบปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

261 จัดซือวั สดุ ไฟฟ้ า เพือใ ห้ มีวัสดุ ไฟฟ้ าไว้ สําหร ั บ
ซ่อมบํารุง ไฟฟ้าสาธารณะ วัสดุไฟฟ้า

100,000 100,000 100,000 มีงบประมาณสําหรับการซ่อม
บํารุงไฟฟ้าสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนตําบล

ส่วนโยธา
อบต.ป่ากลาง
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6 การนําแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
6.1 องค์กรรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล

องค์การบริหารส่วนตําบล ป่ากลาง ได้ดําเนินการแต่งตังคณะ กรรมกา รติ ดตา มปร ะเ มิ นผลแผนพั ฒนา องค์ กา รบร ิ หา รส่ วนตํ าบล ป่ากลา ง ตา มระเ บี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิน  พ.ศ. 2548

1. การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล ป่ากลาง
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. และประกาศผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทัวกั น
วัน

4.
6.2 การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล ป่ากลาง  จัดทําแผนตรวจติดตามและประเมินผล โครงการ ตาม
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล ป่ากลาง และทําแบบสอบถามเพือจั ดเ ก็ บข้ อมู ล  ภา คสา นม นโครงการ ขององค์การ
บริหารส่วนตําบล ป่ากลาง โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล ป่ากลาง   พนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง  กํานัน ผู ้ใหญ่บ้าน
รวบรวมปัญหา  อุปสรรคและข้อเสนอแนะเพือใ ช้ ในการประเมินผล โครงการ ตามแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตําบลป่ากลาง

กณฑ์ที
สําคัญ 8 เกณฑ์ดังนี

1. เกณฑ์ความก้าวหน้า
เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลการดําเนินกิจกรรมกับเป้าหมายทีกําหนดตา มแผน  กา รปร ะเ มิ นความก้ าวหน้ ามุ ่งจะตอบว ่ ากา รดํ าเ นิ นก ิ จกรรมตา มโครงการ

สอดคล้องกับว ัตถุประสงค์ทีกําหนดหร ื อไม่   หร ื อไม่เป็นไปตามกรอบเวลาหรือไม่และประสบกับปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง  ประกอบด้วยตัวชีวั ด4 ประการ
(1) ผลผลิตเทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลาเป็นการดูสัดส่วนของผลผลิต ( Outputs) ของโครงการว่าบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด อาทิ ความยาว
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วงเวลาทีกําหนด
(2) จกรรม

ม  ในช่วงระยะเวลา อาจเป็นสัปดาห์  เดือน ไตรมาศ หรือ
ระยะเวลาของโครงการ (Phase)

(3)
งบประมาณทีใช้ ไปง บปร ะมา ณท ี อยู ่ ระหว่ า ง ผู กพันเ งินงวด และ แผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ และ อัตราการใช้บุคคลสัมพันธ์ กับเวลา ในรูปของ

คน-วดั (Man – Month)
(4) เป้าหมายรวม

2 เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Effectiveness)
การ ดําเนินงาน  ทรัพยากรทีใช้ นอกง บปร ะมา ณแ ล้ วยั งหมา ยรวมถึ ง

4 ประการ คือ
(1) บการลงทุน

ซึงจะช่ วยให้ เกิ ดกา รใช้ จ่ายเ ป็นไ ปอย่ างมี ปร ะสิ ทธ ิ ภา พ  สมปร ะโยชน์ ลดค่ าใช้ จ่าย ปร ะหย ั ดต้ นทุ นกา รผลิ ต
(2) ผลิตภาพต่อ ย ัง

แสดงถึงสมรรถนะและศักยภาพของทรัพยากรบุคคลในการดําเนินโครงการและจะเป็นแนวทางในการปรับขนาดกําลังคนทีเหมา ะสมใ นกา รดํ าเ นิ นก ิ จกรรมและก ารเพิมขี ด
ความสามารถของบุคคลในระยะยาวอีกด้วย

(3) นจํานวน
นักเรียนทีเข้ าเ รี ยนต่ อ  ตา มโ ครงกา รขยายโอกา สทา งกา รศึ กษา  ในแต่ ละปี   จํ านว น ผู ้ประกอบการรายย่อยทีได้ รับกา รส่ งเ สร ิ มกา รลง ทุ นใ นแ ต่ ละไตรมา ศ

(4) ไม่
จ ําเป็นในการดําเนินโครงการ  ตัดทอนขันตอนกา รปฏิ บัติซึงส่ง ผลต่ อกา รลดค่ า ใช้ จ ่ายโครง การ  การประ หยั ดค่า พลั ง งานและค่ า สาธ ารณูปโภค การคิดเป็นร้อยละของ
ค่าใช้จ่ายรวม
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3 เกณฑ์ประสิทธิผล (Efficiency) การประเมินประสิทธิภาพเป็นเกณฑ์พิจารณาระดับกับว ัตถุประสงค์เฉพาะด้าน  โดยดูจากผลลัพธ์จากการดําเนินงานตลอดจนการ
2 ประการ คือ

(1) ระดับการบรรลุเป้าหมายเป็นตัวชีวั ดว่ า โครงกา ร บร รลุ เป้าหมา ยด้ านใ ดบ้ างและกา รบร รลุ เป้าหมา ยส่ งผลต่ อปร ะชา กรเ ป้าหมา ยอย่ างไร  โดยสามารถ
วัดการเปลียนแปลง ในเ ชิ งปร ิ มา ณแ ละคุณภาพของประชากรเป้าหมาย อาทิ  การบรรลุเป้าหมายเศรษฐกิจ สังคม

(2) ระดับการมีส่วนร่วม  เป็นตัวชีวั ดความสํ าเ ร็ จโดยให้ ความสํ าคั ญก ั บมิ ติกา รมี ส่วนร ่ วม  โดยสา มา รถอธิ บา ยความสํ าพั นธ ์ เชิ งเ หต ุ ผลได้ ว่ามี ความถี
ส่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อรับความสําเร็จมากน้อยเพียงไร  และโครงการจะปรับปรุงส่งเสริมการมีส่วนร่วมได้อย่างไร  ระดับการมีส่วนร่วมได้อย่างไร  ระดับการมีส่วน
ร่วมสามารถวัดจากจํานวนประชากร  ระดับและกิจกรรม  ซึงครอบคลุ มกา รร่ วมตั ดสิ นใ จ วางแผนและติ ดตา มผล
4 เกณฑ์ผลกระทบ (Impacts) เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย  ชุมชน  สังคมและหน่วยงานในภาพรวมเป็นผลกระทบระยะยาว

(Intened  impacts) 3 ประการ
(1) คุณภาพชีวิต  เป็นตัวชีวั ดผลกระทบต่ อก ารพัฒนาหรือระดับคุณภาพชีวิตของประชากร กลุ่มเป้าหมาย อาทิรายได้ ความเป็นอยู่  โอกาสทางการศึกษา

การมีงานทํา  สุขอนามัย  สภาพแวดล้อม ของครัวเรือน ชุมชน  โดยสามารถวัดจากสัดส่วนครัวเรือน  หรือประชากรทีได้ รับกา รบร ิ กา รจากโครงการพัฒนาทีส่งผลกระทบต่ อ
คุณภาพชีวิตทีดี หรือมาตรฐานการดํารงชีพ

(2) ดระดับ
( Scale) ทังเ ชิ งบว กและลบ ต่ อโครงกา รเ อง   โดยเ ฉพา ะ วั ตถุ ปร ะสง ค์ และมา ตรกา รนโ ยบา ยผลปร ะโยชน์ ของโครงการความพึงพอใจการรับบริการและทัศนคติต่อ
ผู ้บริหารและเจ้าหน้าทีโครงกา ร

(3) อนหลัง
โครงการ อาทิ  สัดส่วน  ของครัวเรือน  ที การปฏิบัติของใช้ยวดยานโดย
เคารพกฎ าที
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5 เกณฑ์ความสอดคล้อง (Relevance)
เกณฑ์การประเมินความสอดคล้องมุ่งพิจารณาว่าว ัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับความต้องการหรือความสามารถแก้ไขปัญหาตามทีกําหนดไว้แต่ต้นหรือไม่

ว่า แนวทางและกลยุทธ์ทีใช้ ในกา รดํ าเ นิ นง านสอดคล้ อง กั บกา รแก้ ไขปั ญหา เ ป็นจ ริ ง  ได้
3 ประการ คือ

(1) ไม่สามารถแก้ไขรวมถึงการ
จดัลําดับความสําคัญของปัญหา  ตามความเร่งด่วนตามความรุนแรงของปัญหา

(2) มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา เป็นตัวชีวั ดความสอดคล้ อง กั บกา รแก้ ไขปั ญหา
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ผนวก ก
1. โครงการ ( พ.ศ. 2554 – 2556 )

1 6 มีนาคม 2553
คะแนนจากประชามติ หมายเหตุ

1 ก่อสร้างระบบประปาใหม่และขยายเขตประปา 66 **1**
2 สร้างหอประชุมใหม่ 66 **2**
3 51 **3**
4 ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาพิธีกรรม 41 **4**
5 จัดซือวั สดุ สร ้ างถนนเ ข้ าสู ่ไร่ สว น (กิจการนอกเขต) 33 **5**
6 ก่อสร้างรางระบายนํ า 32 **6**
7 ส่งเสริมการจัดงานเทศกาลปีใหม่ม้ง 32 **7**
8 ขยายเขตไฟฟ้า 31 **8**
9 ส่งเสริมการสอนภาษาม้งให้ลูกหลาน 27 **9**

10 ขยายผิวจราจร ถนนคสล.หน้าโรงเรียนมัธยมป่ากลาง – โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพ ที 166 26 **10**
11 สร้างถนน คสล.เข้าสู่ศาลาพิธีกรรม 23 **11**
12 ส่งเสริมการสอนเป่าแคน, 21 **12**
13 ส่งเสริมอาชีพเลียงสั ตว์ ปศ ุ สัตว์ และกา รปร ะมง 20 **13**
14 สร้างและซ่อมแซมบ้านคนจน 16 **14**
15 สร้างถนน ลาดยาง ทับถนนในหมู่บ้าน ซอย3,4 15 **15**
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คะแนนจากประชามติ หมายเหตุ
16 แก้ปัญหาสารปนเปือนใ นอ ่ างนิ วซี แลนด์ 14 **16**
17 ศึกษาดูงานแปรรูปผลไม(้กลุ่มแม่บ้าน) 12 **17**
18 ส่งเสริมการทําปุ ๋ ยหมัก( ) 7 **18**
19 ศึกษาดูงานเทศกาลปีใหม่ม้งของคณะกรรมการจัดงานเทศกาลปีใหม่ม้ง 5 **19**
20 สร้างถนนหินกรวดทราย( 2)จากสวน ส.อบต.ดุสิต – สวนกํานันนพดล 3 **20**
21 ส่งเสริมการปลูกหญ้าเลียงสั ตว์ 2
22 สร้างโรงสีกะเทาะเปลือกกาแฟ 2
23 สอนการประกอบอาหาร(กลุ่มแม่บ้าน) 1
24 สร้างโกดังเก็บพืชผลการเกษตร 1
25 สร้างถนนหินกรวดทรายสายศูนย์พัฒนาเด็กตาหลวง ไปนํ าฮา ว 1
26 สร้างถนนถมหินกรวดทราย หมู่ 1 - หมู่ 3 หลังโรงเรียนป่ากลางมิตรภาพ ที 166 0
27 สร้างโรงอบแห้งผลไม้ 0
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2 14 กุมภาพันธ์ 2553
คะแนนจากประชามติ หมายเหตุ

1 ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน 49 **1**
2 ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาอิวเ มี ยนสั มพั นธ์ 47 **2**
3 46 **3**
4 45 **4**
5 ต่อเติมศาลาศูนย์ว ัฒนธรรม(สร้างห้องครัว ,ห้องนํ า,ล้อมรัว,และทําร่องระบายนํ ารอบอา คา ร 43 **5**
6 ปรับปรุงต่อเติมอาคารหอประชุม 42 **6**
7 40 **7**
8 สร้างรางระบายนํ าเ ขต 1 และ 5 38 **8**
9 สร้างถนนคสล.เข้าสู่ทีทํากิ น(หมอน4) 34 **9**

10 สร้างถนนหินกรวดทรายเข้าสู่ทีทํากิ น 32 **10**
11 ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน 31 **11**
12 สร้างถนน คสล. เขต.4 (หน้าบ้านนางอําพร ไปถึงบ้านหมู่ที 3) 25 **12**
13 สร้างถนน คสล. เขต. 5 ภูคา 25 **13**
14 ศึกษาดูงานพัฒนากลุ่มแม่บ้าน 25 **14**
15 สร้างรางระบายนํ า  สา ยหน้ าบ้ านผ ู ้ใหญ่ วิ รุ ฬ 18 **15**



132

3 5 กุมภาพันธ์ 2552
คะแนนจากประชามติ หมายเหตุ

1 ขยายเขตไฟฟ้าไปทีบ่อปร ะปา เ ก่ า 75 **1**
2 สร้างรางระบายนํ าสา ยหน้ าบ้ านผ ู ้ช่วยปร ี ดี– สามแยกหน้าบ้านนายก 55 **2**
3 สร้างถนน คสล. สายบ้านหมอสว่าง – บ้านนายธนาวินท์ 51 **3**
4 -หน้าบ้านอาจารย์สมัย 50 **4**
5 สร้างแท้งก์นํ าแก้ ปัญหา ภั ยแล้ ง 47 **5**
6 สร้างถนน คสล. สายบ้านอนุรักษ์ – โบสถ์คริสตจักร 22 **6**
7 ส่งเสริมอาชีพกลุ่มเกษตรกรปลูกมะม่วง 16 **7**
8 ส่งเสริมอาชีพการเลียงสุ กร 15 **8**
9 ส่งเสริมพันธ์ุปลาให้ประชาชนเลียง 13 **9**

10 ส่งเสริมอาชีพการปลูกยางพารา 10 **10**
11 ขุดลอกอ่างเก็บนํ า– หนองนํ า - -
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4 9 กุมภาพันธ์ 2552
คะแนนจากประชามติ หมายเหตุ

1 ปรับปรุงขยายหอกระจายข่าว 73 **1**
2 สร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ 58 **2**
3 สร้างถนน คสล. เข้าป่าสุสาน 55 **3**
4 ส่งเสริมกิจกรรมวันสงกรานต์ 54 **4**
5 ขยายเขตไฟฟ้า 49 **5**
6 สร้างรางระบายนํ า 45 **6**
7 จัดซือเ คร ื องออกกํ า ลัง กาย 2 **7**
8 ส่งเสริมการปลูกยางพารา 1 **8**
9 ขุดลอกอ่างเก็บนํ า,หนองนํ า - -
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5 5 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 20.00 น.
คะแนนจากประชามติ หมายเหตุ

1 สร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ 73 **1**
2 สร้างถนน คสล.อ่างห้วยทรายขาว – บ้านนายแก่น –อ่าง 6 61 **2**
3 สร้างถนน คสล.จุดบ้านนายเอือง 56 **3**
4 จัดซือถุ งคา ร์ บอนห่ อมะม่ วง 30 **4**
5 ส่งเสริมการเพาะเห็ด 29 **5**
6 ส่งเสริมการปลูกมะม่วง 27 **6**
7 จัดซือเ คร ื องเ สียงออกกํ า ลัง กาย 22 **7**
8 สร้างรางระบายนํ า  ตั วU เข้าทีนา  จากอ่ าง 6 19 **8**
9 ส่งเสริมกองทุนปุ ๋ ยชีวภาพ 18 **9**

10 13 **10**
11 ส่งเสริมอาชีพจักสาน 3 **11**
12 ส่งเสริมประเพณีกินสะโหลดตีพิ - **12**
13 ส่งเสริมกิจกรรมวันสงกรานต์ - **13**
14 - -
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บ้ายสวนทราย 6 6 กุมภาพันธ์ 2552
คะแนนจากประชามติ หมายเหตุ

1 ขยาย/ปรับปรุงหอกระจายข่าว 86 **1**
2 ขยายไฟฟ้าสาธารณะ/ไฟกิง 70 **2**
3 สร้าง/ 62 **3**
4 สร้างถนนคสล.สายหน้าบ้านนายสมเดช  สุยะตา 34 **4**
5 ขยายเขตไฟฟ้า 32 **5**
6 ขุดลอกอ่างเก็บนํ า– หนองนํ า - **6**
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โครงการ 7 เมษายน   พ.ศ. 2553
/ผู ้เสนอ

1 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยใส่ใจศิลปวัฒนธรรมท้องถิน มัธยมป่ากลาง
2 อบรมคุณธรรมจริยธรรม ค่ายพุทธบุตร มัธยมป่ากลาง
3 ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยครูต่างประเทศ มัธยมป่ากลาง
4 มัธยมป่ากลาง
5 ค่ายภาษาอังกฤษ มัธยมป่ากลาง
6 ปรับปรุงสนามกีฬาพญาภูคา มัธยมป่ากลาง
7 อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ป่ากลางมิตรภาพ ที 166
8 ขอรับการอุดหนุนการจัดค่ายวิชาการ ป่ากลางมิตรภาพ ที 166
9 สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน อายุไม่เกิน12 ปี ป่ากลางมิตรภาพ ที 166

12 พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียนทุกช่วงชัน สหราษฎร์บํารุง
13 (ต่อนํ าจากบ่ อ– ซือเ คร ื องกรองนํ า) สหราษฎร์บํารุง
14 จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา สหราษฎร์บํารุง
15 คัดกรองสุขภาพโรคความดันโลหิตและโรคเบาหวาน รพ.สต.ป่ากลาง
16 ส่งเสริมการวางแผนครอบครัว รพ.สต.ป่ากลาง
17 ส่งเสริมการใช้สมุนไพร ส.อบต. ดุสิต
18 สนับสนุนโครงการศาลาสร้างสุข หน่วยพัฒนาสังคมป่ากลาง
19 สงเคราะห์ผู ้สูงอายุผู ้ด้อยโอกาส หน่วยพัฒนาสังคมป่ากลาง
20 ซ่อมแซมบ้านผู ้สูงอายุ หน่วยพัฒนาสังคมป่ากลาง
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/ผู ้เสนอ
21 สร้างถนนลาดยางทับถนนคอนกรีตถนนสายทางเข้าตําบลป่ากลางจากบ้านหัวดอย-บ้านนํ าเ ปิน อบต.ป่ากลาง
22 ระบบประปาเพือกา รเ กษตร ส.อบต.ฤทธิ
24 3 (งบประมาณ 450,000บาท ) นายกสุรเดช
25 3 ติดทีนา ยเ ล่ า  แซ่ ท้าว (งบประมาณ 250,000 บาท) นายกสุรเดช
26 อ่างเก็บนํ าเ พื อกา รเ กษตร หมู่ที 3 ติดติดประปา*(งบประมาณ 250,000 บาท ) นายกสุรเดช
27 (หมู่ 2,3,6) (งบประมาณ 450,000 บาท) นายกสุรเดช
28 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้าน ส.อบต. นวชาติ – เข้าอ่างเก็บนํ า งบปร ะมา ณ 500,000 บาท นายกสุรเดช
29 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 หน้าบ้านนายชัยยุทธ  ย่งยืนทว(ีงบประมาณ 550,000 บาท) นายกสุรเดช


