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สวนท่ี  1  บทนํา 

1.1  ลักษณะของแผนพัฒนาสามป 
 ตามระเบียบหระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครางสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  วา “แผนพัฒนาสามป” หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาอันมลีักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณ
แตละป ซึ่งมีความตอเน่ืองและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามป  โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป 
 แผนพัฒนาสามป  มีลักษณะกวางๆ ดังตอไปน้ี 
 1.  เปนเอกสารที่แสดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
 2.  เปนเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของทางการพัฒนาที่ชัดเจน 
 3.  เปนเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดําเนินการในหวงระยะเวลาสามป 
 4. เปนเอกสารที่จะแสดงความเช่ือมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับงบประมาณรายจายประจําป 
 ดังน้ัน   โครงการที่บรรจุอยูในแผนพัฒนาสามป  โดยเฉพาะในแผนประจําปแรกของหวงระยะเวลาสามปน้ัน  มีสภาพความพรอมอยางนอย  2  ประการ  คือ 
 1.  มีความแนนอนของกิจกรรมที่จะดําเนินการ  โดยควรมีการประเมินถึงความเปนไปไดของโครงการ/กิจกรรม  รวมทั้งผลประโยชนสาธารณะที่จะไดรับจากโครงการ / 
กิจกรรม 
 2.  กิจกรรมที่อยูในแผนประจําปแรกของหวงระยะเวลาสามป  ควรมีความพรอมในเรื่องรูปแบบ และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร  เพื่อใหสามารถกําหนดรายการ
ในแผนพัฒนาที่จะนําไปใชจัดทํา  งบประมาณรายจายประจําปไดตอไป 
 
1.2  วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
 

 แผนพัฒนาสามป  เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ  โดยมีหลักคิดวา  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหน่ึงๆจะมีแนวทางการพฒันาไดมากกวาหน่ึง
แนวทาง   และภายใตแนวทางการพัฒนาหน่ึง  จะมีโครงการ/กิจกรรมไดมากกวาหน่ึงโครงการ/กิจกรรม  ที่จะตองนํามาดําเนินการเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่
ตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา  ซึ่งจะมีผลตอ  วัตถุประสงค  เปาหมาย  จุดมุงหมายการพัฒนาอยางย่ังยืน  และวิสัยทัศนในที่สุด 
 นอกจากน้ันแผนพัฒนาสามปเปนแผนที่มีความสัมพนัธใกลชิดกับงบประมาณรายจายประจําป  กลาวคือ  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน   ใชการวางแผนพัฒนาเปน
เครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป   โดยนําโครงการกิจกรรมจากแผนพัฒนาสามป  ในปที่จะทํางบประมาณรายจายประจําป  ไปจัดทํางบประมาณเพื่อให
กระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบ  และผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 
 



-2- 
 
 
1.3   ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
 หลังจากที่ไดมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา  ในแผนยุทธศาสตร  แลวก็ถึงข้ันตอนการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติโดยการจัดทําแผนพัฒนาสาม
ป  ซึ่งไดกําหนดข้ันตอนการจัดทําเปนแนวทางใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําไปดําเนินการ   7   ข้ันตอนดังน้ี 
 
 ขั้นตอนท่ี  1  การเตรียมงานจัดทําแผน 
 1. หนวยงานที่รับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนาควรเขาพบผูบริหารทองถ่ิน  เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค  ความสําคัญและความจําเปนในการจัดทําแผนพฒันาสามปเพื่อให
ผูบริหารทราบถึงภารกิจที่จะตองดําเนินการตอไป  และดําเนินการเสนอโครงการ   จัดทําแผนพัฒนาสามป  หวงป  พ.ศ.  2556 ถึง  2558  ผานปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ใหผูบริหารอนุมัติโครงการดังกลาวเปนการกําหนดทรัพยากรในการจัดทําแผนป  และกําหนดปฏิทินการทํางานไวอยางชัดเจน 
 2.  หนวยงานที่รับผิดชอบ  แจงโครงการที่ไดรับอนุมัติใหเกี่ยวของทราบ  ไดแก คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดการแผนพัฒนาทองถ่ิน
หนวยงานภายในองคกรปกครองสวนทองหนวยงานภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และประชาชน 
  

ขั้นตอนท่ี  2  การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 
 1.  ในข้ันตอนน้ี  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา  จะสรุปยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร
การพัฒนา  พรอมทั้งขอมูลที่เกี่ยวของ  ปญหาความตองการของทองถ่ิน รวมทั้งสรุปยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด/อําเภอ  และนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน  เพื่อนําเสนอตอ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
 2.  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  จัดการประชุมระหวางคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินประชาคมทองถ่ินและสวนราชการที่เก่ียวของ  เพื่อรวมกันพิจารณา  โดยในการ
จัดทํา  แผนพัฒนาสามปในครั้งแรก    ใหเวทีการประชุมรวมกันดังกลาว  คัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา  แนวทางการพัฒนาที่สมควรนํามาเปนแนวทางการจัดทําแผนพัฒนา
สามปครั้งตอไป  (เมื่อครบรอบหน่ึงป)   ใหเวทีการประชุมรวมพิจารณาทบทวนดูวา   จากยุทธศาสตร  แนวทางการพัฒนาที่สมควรนํามาใชเปนทางการจัดการทําแผนพัฒนาสาม
ป  เพื่อกรอบในการพิจารณาจัดทําโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปตอไป 
 แตสําหรับการจัดการแผนพัฒนาสามปครั้งตอไป  (เมื่อครบรอบหน่ึงป) ใหเวทีการประชุมวารวมพิจารณาทบทวนดูวาจากยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนาที่ไดคัดเลือก
และโครงการ/กิจกรรมที่กําหนดไว ยังมีความเหมาะสมหรือไม  ซึ่งในข้ันตอนน้ีในการจัดทําแผนพัฒนาสามปในปตอไป   จะสามารถเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา  แนวทางการ
พัฒนาที่จะนํามาใชเปนกรอบการจัดทําแผนพัฒนาสามปก็ได  รวมทั้งกําหนดโครงการ/กิจกรรม  ที่เพิ่มเติมหรือตัดทอนลง 
 3. เมื่อไดแนวทางการพัฒนาแลวเวทีการประชุมรวมพิจารณาวาจะมีโครงการ/กิจกรรมอะไรบางที่จะตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแนว
ทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใชเปนกรอบในการพัฒนา 
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 4.  โครงการ/กิจกรรมที่พิจารณากําหนดอาจมีเปนจํานวนมากดังน้ัน ในข้ันตอนน้ีจะตองมีการดําเนินการดังน้ี 
 (1)  พิจารณาความเกี่ยวเน่ืองกันระหวางยุทธศาสตร  หรือแนวทางการพัฒนา  เชนใน  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพฒันาเศรษฐกิจฐานราก  ไดกําหนดแนวทางการ
พัฒนาสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ   โดยเวทีการประชุมรวมไดกําหนดโครงการพฒันาดานการตลาดฯ  ซึ่งอาจจะมีความสัมพันธกับ  ยุทธศาสตรพัฒนาดานการทองเที่ยว  ซึ่ง
ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาสถานที่ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร  ศิลปะ  วัฒนธรรม  โดยไดกําหนดโครงการปรับปรุง  สถานที่ประวัติศาสตร  ปราสาทเกา  หากพิจารณาแลว   
จะเห็นไดวาโครงการทั้งสองที่มาจากยุทธศาสตรการพัฒนา คนละยุทธศาสตรกัน แตมีความเช่ือมโยงและสนับสนุนกันไดในเชิงการเสริมสรางรายไดแกประชาชนโดยการนํา
ผลิตภัณฑมาขายใหกับนักทองเที่ยวซึ่งหากกําหนดในแผนพัฒนาสามปแลว    จะตองกําหนดหวงเวลาการดําเนินงานที่สอดรับกัน 
 (2) ใหพิจารณานําโครงการ/กิจกรรม  จากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการดําเนินการของชุมชนที่สอดคลองกับยุทธศาสตร การพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
 (3) มีการลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม  เพื่อที่จะบรรลุในแผนพัฒนาสามปไดอยางเหมาะสม  และนอกจากน้ันยังเปนการจัดลําดับโครงการไวเพื่อทํา
แผนพัฒนาสามปในชวงถัดไปดวย เน่ืองจากในการดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนา อาจจะตองใชเวลาตอเน่ืองนานกวาสามป   ดังน้ันองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจึงจําเปนตองพิจารณาแนวทางการจัดทําโครงการ/กิจกรรม  ที่ตอเน่ืองไปในระยะยาวดวย  ซึ่งอาจจะยังสามารถระบุไวในชวงสามปของการจัดทําแผนพัฒนา
สามปได  เชน  โครงการจัดการขยะมูลฝอย  อาจมีกิจกรรมหลากหลาย  ที่ตองดําเนินการตอเน่ือง 
 (4) เน่ืองจากกิจกรรมที่จะตองดําเนินการมีความหลากหลาย   ดังน้ันในข้ันของการพิจารณากําหนดกิจกรรม  องคกรปกครองสวนทองถ่ินสิ่งตาง ๆ  ดังตอไปน้ี 

-  งบประมาณรายรับ-รายจาย  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 -  ทรัพยากรบริหารอื่นๆ  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 -  ภาคีการพัฒนาที่สามารถเขารวมดําเนินการ  หรือมีภารกิจรบัผิดชอบการดําเนินการในเรื่องน้ันๆ 
 เมื่อพิจารณาดานตางๆ ดังกลาวแลว  จะตองแยกประเภทของโครงการออก  อยางนอยสามประเภท   คือ 
 1.  โครงการที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเอง   กลาวคือมีขีดความสามารถ ทั้งทางดานกําลังเงิน   กาํลังคน  วัสดุอุปกรณ   และความรูทางดานการบริการ
จัดการที่จะดําเนินการไดเอง 
 2.  โครงการที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินอุดหนุนใหหนวยงานอื่นดําเนินการ  เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน เน่ืองจากเปนงานที่อยูในอํานาจหนาที่แตองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินไมสามารถหรือไมประสงคจะดําเนินการ   จึงมอบใหหนวยงานอื่นดําเนินการแทนโดยการต้ังงบประมาณเปนเงินอุดหนุนใหตามระเบียบวิธีการของทาง
ราชการ 
 3.  โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น ทั้งราชการบริหารสวนกลาง สวนภูมิภาค  รัฐวิสากิจ  หนวยงานอื่นและภาคเอกชน   อันเน่ืองมาจากเปนโครงการ
ขนาดใหญ  หรือเปนโครงการที่หนวยงานดังกลาวเปนหนวยปฏิบัติและหนาทีจ่ัดบริการสาธารณะดังกลาวอยูแลว  ทั้งน้ีรวมถึงโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  (ซึ่งมีกรอบในการ
พิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนอยูแลว  โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะเสนอขอรับการสนับสนุนตองอยูในเงื่อนไขของการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจดังกลาว) 
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ขั้นตอนท่ี  3  การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 1.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  ดําเนินการสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลที่จําเปนตอการจัดทําแผนพัฒนาสามป   ซึ่งนอกจากจะตองเก็บรวบรวม
ขอมูลพื้นฐานทั่วไปแลว   ยังจะตองวิเคราะหวา  ยุทธศาสตรการพัฒนา  แนวทางการพัฒนาที่เลือก  ตองการขอมูลประเภทใดเปนพิเศษ  ตองการขอมูลในหวงเวลาใด  และจะ
เก็บขอมูลจากแหลงใด  เพื่อเปนขอมูลที่นํามาวิเคราะห  แนวทางการพัฒนา  โครงการ/กิจกรรม  ไดอยางถูกตอง  โดยในการเก็บรวบรวมขอมูลจะตองเก็บขอมูลทั้งขอมูลภายใน  
องคกรและขอมูลภายนอก  เพื่อสามารถนํามาวิเคราะห   SWOT   (ในการวิเคราะห  จุดแข็ง   จุดออน  โอกาส  และอุปสรรค)  ได 
 2.  การวิเคราะหขอมูล 
 ประกอบดวย  4  กิจกรรรมหลัก  คือ 
 1.  การประเมินผลการพัฒนาที่ผานมา 
 2.  การคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา 
 3.  การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา 
 4.  การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงสามป 
โดยมีรายละเอียดในแตละกิจกรรม  ดังน้ี 
 1.  การประเมินผลการพัฒนาที่ผานมา 
 คณะกรรมการ  สนับสนุนการจัดทําแผนพฒันาทองถ่ิน  สรุปผลการพัฒนาที่ผานมาและนําเสนอที่ประชุมซึ่งประกอบดวย   คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินประชาคม
ทองถ่ิน  และหนวยงานที่เกี่ยวของ  เพื่อประเมินผลการพัฒนาทองถ่ินในรอบปที่ผานมา  โดยประเมินทั้งในเชิงปริมาณคุณภาพ  (สําหรับองคการบริหารสวนตําบล  ควรจัดใหมี
การประชุมประชาคมหมูบานดวย) 
 2.  การคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา 
 หลังจากการประเมินผลการพัฒนาในรอบปที่ผานมาแลว  ใหที่ประชุมตามขอ  1.  รวมกันคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร  รวมทั้งสอดคลองกับปญหา
ความตองการของประชาคม / ชุมชน  ในหวงระยะเวลาสามป  (ในกรณีดังกลาวอาจคัดเลือกทุกยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามปได) 
 ในกรณีที่เห็นวามียุทธศาสตรการพัฒนาใดที่ยังมิไดกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา     แตมีความจําเปนเรงดวนที่จะตองกําหนดข้ึนใหมก็อาจกําหนดข้ึนไดแตทั้งน้ี
ตองแสดงใหเห็นเหตุผลและวัตถุประสงคที่มีความสอดคลองกับจุดมุงหมายของการพัฒนาที่ย่ังยืน   และวิสัยทัศน  (และนําไปปรับแผนยุทธศาสตรในการพัฒนาตอไป) 
 3.  การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา 
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 ภายใตยุทธศาสตรจะมีแนวทางการพัฒนาที่หลากหลาย  ซึ่งลวนแลวแตมีความจําเปนในการดําเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนาทั้งสิ้น  แตมี
ความสําคัญความจําเปนเรงดวนมากนอยแตกตางกัน  ที่ประชุมตามขอ   1  จะตองจัดเรียงลําดับความสําคัญของแนวทาง  การพัฒนาการจัดลําดับความสําคัญดังกลาว   ไมได
หมายความถึงวา  แนวทางการพัฒนาที่ถูกตองลําดับความสําคัญในลําดับหลังๆ  จะไมตองนํามาปฏิบัติ  เพราะการที่จะกําหนดแนวทางการพฒันาทุกแนวทางไดรับการพิจารณา
แลววาตองดําเนินการ  แตในหวงระยะเวลาสามปของแผนการพัฒนาสามป   น้ันอาจมีแนวทางที่จําเปนตองนํามาเนนการปฏิบัติ 
 วิธีการจัดลําดับความสําคัญ  มีหลายวิธี  ต้ังแตวิธีงายๆ  คือ  การประชุมตกลงกัน  หรืออาจใชวิธีการลงคะแนนคัดเลือกโดยใชบัตรลงคะแนนเพื่อนํามารวมคะแนนและ
จัดลําดับวิธีการจัดดับความสําคัญที่เปนวิทยาศาสตรอาจใช  วิธี  Rating  Scale  หรือ  Issues   Graph    หรือวิธีอื่นๆ  ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหงสามารถเลือก  
วิธีการปฏิบัติไดตามความเหมาะสม 
 4.  การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงสามป 
 หลังจากจัดลําดับแนวทางการพัฒนาแลว   ที่ประชุมตัดสินวาจะนําแนวทางการพัฒนาเหลาน้ันมาดําเนินการ  แตในการตัดสินใจเลือกน้ันควรที่จะไดวิเคราะหถึงความ
เปนไปในแนวทางปฏิบัติ  เพราะในการจัดลําดับความสําคัญอาจใชการตัดสินใจของแตละบุคคลเปนหลัก  ดังเนนเพื่อทบทวนและยืนยันการจัดลําดับวามีความเปนไปไดในทาง
ปฏิบัติจริงหรือไม   จึงควรนําแนวทางการพัฒนามาทําการวิเคราะห  จุดแข็ง   จุดออน   และอุปสรรค   (SWOT   Analysis)   อีกครั้ง 
 

 ขั้นตอนท่ี  4  การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา 
 1.  หลังจากไดแนวทางการพัฒนาในชวงสามปแลว  ใหที่ประชุมรวมกันพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการ
พัฒนา  โดยพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงคของยุทธศาสตรของยุทธศาสตรการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร  การพัฒนาที่สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในชวงสามป  โดยปรับให
ชัดเจนและสอดคลองกับสถานการณในชวงสามป 
 2.  ในข้ันตอนน้ี  ที่ประชุมจะรวมกันพิจารณากําหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะตองดําเนินการตามแนวทางที่คัดเลือกและโดยกิจกรรมที่จะดําเนินการยอมความ
หลากหลาย  ซึ่งที่ประชุมจะตองพิจารณาในประเด็นดังตอไปน้ีดวยคือ 
 (1)  พิจารณากิจกรรมที่ตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาที่กําหนดอยางรอบคอบ  เพื่อใหไดโครงการ/กิจกรรมที่ครบถวน   ซึ่งอาจจะมีทั้ง
โครงการ/กิจกรรมที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเอง   โครงการ/กิจกรรมที่รวมดําเนินการกับหนวยงานอื่นๆ  หรือโครงการ/กิจกรรมที่หนวยงานอื่นเปนผูดําเนินการ 
 (2)  พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรมควรพิจารณาทั้งภายใตแนวทางเดียวกันและระหวางแนวทางการพัฒนา 
 (3)  พิจารณาถึงความเช่ือมโยงของกิจกรรมทั้งในดานกระบวนการดําเนินงาน  และในดานผลการดําเนินการ  เพื่อบรรจกุิจกรรมลงในปตางๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม 
 (4)  พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม 
  ก.  จากความจําเปนเรงดวน 
  ข.  ขีดความสามารถทรัพยากรการบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  ค.  ความเช่ือมโยงของกิจกรรม และระยะเวลาที่ดําเนินการ 
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 ขั้นตอนท่ี  5  การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  พิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคลองกับแนวทางพัฒนาในชวงสามป มาจัดทํารายละเอียดโครงการในดาน
เปาหมาย  ผลผลิต  ผลลัพธ  งบประมาณ  ระยะเวลา  ผูรับผิดชอบ  และตัวช้ีวัดความสําเร็จ   โดยเนนการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะดําเนินการในปแรกของแผนพัฒนา
สามป  เพื่อใหสามารถนําไปจัดทํางบประมาณรายจายประจําปไดตอไป 
 
 ขั้นตอนท่ี  6  การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป 
 1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  จัดทํารางแผนพัฒนาสามป โดยมีเคาโครงประกอบดวย  7  สวนดังน้ี 
 สวนที่  1  บทนํา 
 สวนที่  2  สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 สวนที่  3  ผลการพัฒนาทองถ่ินที่ผานมา 
 สวนที่  4  วิสัยทัศน   ภารกิจ   ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 
 สวนที่  5  บัญชีโครงการพัฒนา 
 สวนที่  6  การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 2.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  จัดเวทีประชาคม  ซึ่งประกอบดวยคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  ประชาคมทองถ่ิน  และหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อเสนอรางแผนพัฒนาสามป  และรับฟงความคิดเห็น  ขอเสนอแนะ  แลวนําไปรับปรุงแผนพัฒนาสามปใหสมบูรณตอไป 
 3.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนํารางแผนพัฒนาสามปที่ปรับปรุงแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพื่อพิจารณา 

 
ขั้นตอนท่ี  7  การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป 

 1.  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเสนอรางแผนพัฒนาสามป  ที่ผานการพิจารณาใหผูบริหารทองถ่ิน  เสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน  หรอืเสนอ
คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอ  ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ  เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบโดยมีกระบวนการเชนเดียวกับข้ันตอนที่  9  ของการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
 2.  ผูบริหารทองถ่ินนํารางแผนพัฒนาสามปที่ผานมาความเห็นชอบจากคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินหรือคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับ
อําเภอในกรณีที่มีการมอบอํานาจ  เสนอขอรับอนุมัติจากสภาทองถ่ิน 
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 3.  เมื่อสภาทองถ่ินพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาสามปแลว  สภาทองถ่ินจะสงใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใชแผนพัฒนาสามป  และนําไป ปฏิบัติรวมทั้งแจงสภาทองถ่ิน
คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด  คณะกรรมการพัฒนาอําเภอ   คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน  คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินและหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของไดรับทราบโดยทั่วกัน 
 

1.4  ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
 การจัดทําแผนพัฒนา  เปนเครื่องมือที่จะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ไดพิจารณาอยางรอบคอบใหเห็นถึงความเช่ือมโยง  ระหวางแนวทางการดําเนินงานตางๆ   
ที่อาจมีความเช่ือมโยงและสงผลทั้งในเชิงสนับสนุน  และเปนอุปสรรคตอกัน  เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงานและใชทรัพยากรการ
บริหารของทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดประโยชนสาธารณะสูงสุด 
 

1.5  การวิเคราะหสภาวะแวดลอม (Swot   Analysis) 
 1.  บริบทการเปลี่ยนแปลงท่ีสงผลตอการพัฒนาตําบลปากลาง 
 จากสถานการณการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีการเคลื่อนไหว ทั้งเศรษฐกิจ  สังคม การเมือง และสภาพแวดลอม สงผลใหตําบลปากลาง มีการปรับตัวเปลี่ยนแปลง 
ทางดานเศรษฐกิจเชนการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของระบบเศรษฐกิจของประเทศ หรือของเศรษฐกิจโลก  ทําใหตําบลปากลางมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจเพื่อการตลาดมาก
ข้ึนแทนการผลิตเพื่อการยังชีพ  ประกอบกับการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดนาน ที่มีการขยายทางดานการคาการลงทุนของจังหวัด เพิ่มมากข้ึน ทั้งประเด็น การลงทุนกอสรางโรงงาน
ไฟฟาพลังถานหินที่เมืองหงสา  แขวงไชยะบุรี  สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  การลงทุนเปดหางสรรสินคาขนาดใหญ  หางเทสโก โลตัส  การขยายตัวการคาชายแดน
ไทย – ลาว ซึ่งอาจสงผลทางตรงและทางออมในการสงผลตอทางเศรษฐกิจที่จะดีข้ึน ทั้งการขายพืชผลทางการเกษตรในอนาคต  เพราะจะมีแหลงรองรับผลผลิตที่เพิ่มมากข้ึน 
การคาการลงทุน รวมถึงการจางแรงงานที่จะมีเพิ่มข้ึน จะเปนการเสริมสรางความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในอนาคตได 
 
 2.  ศักยภาพการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลปากลาง 
  1.  ตําบลปากลาง เปนตําบลที่ประชาชน ประกอบดวยประชาชน ที่เปนชนเผา  จํานวน  3  เผา  ไดแก  มง  , เมี่ยน  ,และลั๊วะ  ทําใหมีประเพณีวัฒนธรรม ที่ดี
งาม ประกอบกับภูมิปญญา ของแตละชนเผา มากมาย เหมาะแกการศึกษาและอนุรักษ สืบสานและ สามารถสงเสริมการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมได 
  2.  ตําบลปากลาง เปนแหลงที่ประชาชนผลิต ผลไมไดแก มะมวง ,ลิ้นจี่ ,ลําไย  และผลไมอื่นๆ ซึ่งสามารถที่จะทําใหมีรายไดเขาสูตําบลปากลางจํานวนมากทุกๆป 
  3.  ตําบลปากลาง เปนแหลงเครื่องประดับเงิน  ที่เปนที่รูจักของคนทั่วไป  ซึ่งสามารถทําใหนักทองเที่ยวหรือผูสนใจเครื่องประดับเงินสามารถมาเที่ยวซื้อหา
เครื่องเงินและเครื่องประดับอื่นๆได 
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  4. ตําบลปากลาง เปนแหลงผลิตภัณฑผาปกชาวเขา และผาเขียนเทียน ซึ่งมีสีสันงดงาม  สามารถทําเปนของที่ระลึกฝากญาติผูใหญ หรือทําเปนผาปูโตะรับแขก 
มีความสวยงามมาก สามารถที่จะพัฒนาไปสูการเปนตลาดของฝาก เพราะตําบลปากลาง อยูใกลแหลงทองเที่ยว เชน นํ้าตกศิลาเพชร   ,อุทยานแหงชาติดอยภูคา,ดอกชมพูภูคา 
ซึ่งนักทองเที่ยวสามารถแวะซื้อของฝากและผลิตภัณฑของตําบลปากลางได 

5. ตําบลปากลาง เปนตําบลขนาดเล็กมีพื้นที่ ประมาณ 16 ตารางกิโลเมตร  ความเปนตําบลขนาดเล็กพื้นที่คับแคบสามารถพัฒนาโดยทั่วถึงไดงาย  
  

3.  ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมและขีดความสามารถ (โอกาส – อุปสรรค – จุดแข็ง – จุดออน) ตําบลปากลาง 
(SWOT) 

- จุดแข็ง (Strengths) 
- ตําบลปากลางมีวัฒนธรรมประเพณีของชนเผารวมกันถึงสามชนเผามีความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม 
- ตําบลปากลาง เปนแหลงผลิตสินคาการเกษตรท่ีสําคัญ เชนมะมวง ,ลิ้นจ่ี และลําไย 

เปนตน 

- ตําบลปากลางเปนแหลงผลิตเคร่ืองประดับเงิน ท่ีสามารถดึงดูดนักทองเท่ียวสําหรับ
ซ้ือของประดับเงิน 

- ตําบลปากลาง เปนแหลงหัตถกรรมผาปกขาวเขาและผาเขียนเทียนซ่ึงสามารถท่ีจะ
นํามาผลิตเปนสินคาของฝากของท่ีระลึกไดเชน ผาปูโตะ ,กระเปาถือ,กระเปาสตางค
,ถุงใสโทรศัพทมือถือได 

- จุดออน (Weaknesses) 
- ประชาชนขาดความตระหนักในการอนุรักษและหวงแหนวัฒนธรรมตนเองเปนการ

ผสมผสานกับวัฒนธรรมพ้ืนราบเชนการพูดการแตงกาย 
- ประชาชนขาดความรูในการพัฒนาผลิตภัณฑใหโดดเดนหรือกอใหเกิดความเจริญ

เติบทางเศรษฐกิจได 

-  สินคาเกษตรเชนมะมวง , ลิ้นจ่ี ,และลําไย มีมากไมสามารถกระจายสูตลาดไดทัน
ทําใหเกิดการเนาเสียไดงาย 

- ประชาชนยังขาดความรูดานการตลาดทําใหไมสามารถนําผลิตภัณฑท่ีมีคุณคาใน
ชุมชนเขาถึงตลาดได 

- โอกาส (Opportunities) 

- การพัฒนาของจังหวัดนาน มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจากการเปดชายแดนไทย 
– ลาวและมีการลงทุนทําโรงไฟฟาพลังถานหินในลาวจะสงผลทําใหเศรษฐกิจใน
พ้ืนท่ีจังหวัดนานดีขึ้นได 

- ตําบลปากลางอยูใกลแหลงทองเท่ียว เชน นํ้าตกศิลาเพชร , อุทยานแหงชาติดอยภู
คามีดอกชมพูภูคาซ่ึงสามารถจะทําใหนักทองเท่ียวแวะซ้ือสินคาผลิตภัณฑตําบลปา
กลางไดงาย 

- มีระเบียบกฎหมายสงเสริมการทําวิสาหกิจชุมชนท่ีสามารถดําเนินการได 

- อุปสรรค (Threats) 

- ปญหาเศรษฐกิจตกต่ําท่ัวโลกทําใหเกิดผลกระทบตอชุมชนในภาพรวม 
- ปญหาดานขอกฎหมายท่ีกําหนดหนาท่ีขององคการบริหารตําบลไวแตไมมีระเบียบท่ี

ชัดเจนทําใหมีปญหาเม่ือมีหนวยตรวจสอบ 
- ผูมีอํานาจในการดําเนินการเพ่ือใหเกิดผลิตภัณฑมักจะไมมีความสนใจในการท่ีจะ

สงเสริมผลิตภัณฑเทาท่ีควร 
- เจาหนาท่ีๆมีสวนเก่ียวของหากไมมีความสนใจท่ีจะสงเสริมมักจะอางระเบียบตางๆ

นาๆแลวงานการสงเสริมก็ตองหยุดขาดการดําเนินการ 
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ทรัพยากรการบริหาร      โดยทั่วไปประกอบดวย 
 เงิน    ทั้งเงินงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเอง  และแหลงงบประมาณภายนอก  รวมทั้งมาตรการประหยัดงบประมาณรายจายดวย 
 คน     ซึ่งหมายถึงรวมต้ังแต  ผูบริหารทองถ่ิน   พนักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกระดับ   ซึ่งจะมีความแตกตางหลากหลายทั้งดานความรู  ทักษะ   และ
ทัศนคติ   ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองนําศักยภาพของกําลังคนเหลาน้ันมาใช   รวมทั้งตองพัฒนากําลังคนเพื่อประสิทธิภาพการทํางานใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
ถาพิจารณาในความหมายอยางกวางและอาจหมายความรวมถึงประชาชนในทองถ่ินซึ่งจะมีสวนในการพัฒนาทองถ่ินดวย 
 วัสดุอุปกรณ  หมายถึง   เครื่องจักร  เครื่องมือ  รวมทั้งอาคารสถานที่ทีจ่ะสามารถนํามาใชในการบริหารจัดการทองถ่ินใหเกิดการพัฒนาสูงสุดโดยมีการจัดหาและพัฒนา
วัสดุอุปกรณ  ใหมีความทันสมัยเพื่อรองรับความกาวหนาของสังคมโดยสวนรวมไดอยางเทาทัน  และใชวัสดุอุปกรณดังกลาวอยางเต็มศักยภาพ 
 การบริหารจัดการ   เปนสิ่งที่ชวยขับเคลือ่นทรัพยากรทั้งสามอยางขางตนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  และมีสภาพในการพัฒนาอยางย้ังยืน  การบริหารจัดการเปนทั้ง
ศาสตรและศิลปที่ตองการศึกษาและนํามาปฏิบัติอยางตอเน่ือง 
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สวนท่ี   2   สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

1.  สภาพท่ัวไป 
 

1.1  ท่ีต้ัง  (ดูแผนที่ประกอบในภาคผนวก) 
 องคการบริหารสวนตําบลปากลาง   ต้ังอยูเลขที่   242  หมูที่  3   ตําบลปากลาง  อําเภอปว  จังหวัดนาน  ไดรับการยกฐานะจัดต้ังเปน  องคการบริหารสวนตําบล   
เมื่อวันที่   23   กุมภาพันธ   2540   เปนองคการบริหารสวนตําบลช้ันที่  5  ระยะหางจากอําเภอปว   ประมาณ  5  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดตอดังน้ี 
 ทิศเหนือ         ติดตอกับ ตําบลศิลาแลง ,  วรนคร 
 ทิศใต                  ติดตอกับ   ตําบลศิลาเพชร 
 ทิศตะวันออก        ติดตอกับ    ศิลาแลง 
 ทิศตะวันตก          ติดตอกับ   เทศบาลตําบลปว  ,  ยม  ( อ.ทาวังผา ) 

1.2  เน้ือท่ี -  ตําบลปากลางมีเน้ือที่ทั้งหมดประมาณ  21.87 ตารางกิโลเมตร  ( 13,670.99   ไร  ) 
1.3  ภูมิประเทศ -  ลักษณะภูมิประเทศ  เปนที่ราบสูงเชิงเขาขาดแคลนนํ้า  ตามธรรมชาติ  รอยละ  10  ของพื้นที่เปนที่อยูอาศัย  รอยละ 90  เปนที่ดินเพื่อการเกษตร 

 -  ลักษณะภูมิอากาศ        
-  ฤดูรอน   ต้ังแตเดือน   มีนาคม  -   พฤษภาคม  อากาศรอนจัด  อุณหภูมิโดยเฉลี่ย   30  องศา 

 -  ฤดูฝน     ต้ังแตเดือน   มิถุนายน -  ตุลาคม  ปริมาณนํ้าฝนโดยเฉลี่ย  10.390  มม. / ป 
-  ฤดูหนาว  ต้ังแตเดือน  พฤศจิกายน – กุมภาพันธ  อุณหภูมิโดยเฉลี่ย  15  องศา 
1.4  จํานวนหมูบานมี  6  หมูบาน 

 -  จํานวนหมูบานในเขต อบต. เต็มทั้งหมูบาน  6  หมูบาน  ไดแก 
  -  บานนํ้าเปน     หมูที่  1 
  -  บานหวยสะนาว    หมูที่  2 
  -  บานคางฮอ     หมูที่  3 
  -  บานจูน     หมูที่  4 
  -  บานตาหลวง     หมูที่  5 
  -  บานสวนทราย    หมูที่  6 
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1.5  ประชากรมีจํานวน  ทั้งสิ้น  7,620  คน แยกเปนชาย 3,839 คน  คิดเปนรอยละ  50.30  หญิง  3,781  คน  คิดเปน  รอยละ  49.70  (**ขอมูลจากสํานักบริหาร
การทะเบียนกรมการปกครอง ณ วันที่  30  เมษายน   พ.ศ.  2555  อนุเคราะหขอมูลจาก  สํานักทะเบียน  อําเภอ ปว ) 

ตารางแจกแจงประชาชนแจกแจงรายหมูบาน 
ลําดับท่ี ชื่อหมูบาน หมูท่ี ชาย หญิง รวม จํานวนครัวเรือน 

1 นํ้าเปน 1 745 709 1,454 292 
2 หวยสะนาว 2 486 440 926 189 
3 คางฮอ 3 995 1,002 1,997 339 
4 จูน 4 324 335 659 143 
5 ตาหลวง 5 236 229 465 99 
6 สวนทราย 6 1,053 1,066 2,119 332 

รวม 3,839 3,781 7,620 1,394 
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ตารางแจงประชากรตามชวงชั้นอายุ(รวมระดับตําบล) 

ชวงชั้นอายุ 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

0 – 5  ป 447 358 805 
6 – 12 ป 476 465 941 
13 – 15 ป 244 251 495 
16 – 18  ป 240 274 514 
19 – 59 ป 2,169 2,127 4,296 
60 – 69  ป 154 185 339 
70 ปขึ้นไป 109 121 230 

รวม 3,839 3,781 7,620 
 

2.  สภาพทางเศรษฐกิจ 
 2.1  อาชีพ 
  -  การเกษตรกรรม  พื้นที่ทําการเกษตรทั้งสิ้น  9,388 ไร 
  -  ราษฎร  รอยละ  70   ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
  -  ราษฎร  รอยละ  20   ประกอบอาชีพคาขาย 
  -  ราษฎร  รอยละ  10   ประกอบอาชีพรับจาง  , รับราชการ ,และอื่นๆ 
 2.2  หนวยธุรกิจในเขต  อบต. 
  -  ปมนํ้ามันขนาดเล็ก  4  แหง 
  -  โรงงานอุตสาหกรรม – แหง 
  -  โรงสี   10  แหง 
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3.  สภาพสังคม 

3.1  การศึกษา 
  -  โรงเรียนประถมศึกษา  2  แหง 
  -  โรงเรียนมัธยม  1  แหง 
  -  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  2  แหง 
  -  ที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน  3  แหง 

3.2  สถาบันและองคการทางการศาสนา 
  -  วัด/สํานักสงฆ  1  แหง  ประชาชนถือพุทธ  รอยละ 80 
  -  โบสถคริสต  5  แหง  ประชาชนถือคริสต   รอยละ 20 

3.3  การสาธารณสุข 
  -  รพ.สต.ปากลาง  1  แหง 
  -  รานขายยาแผนปจจุบัน  2  แหง 
  -  โรงพยาบาลของรัฐ- แหง 
  -  อัตราการมีการใชสวมราดนํ้า  รอยละ  90 
  -  อัตราการมีนํ้าสะอาดด่ืมและบริโภค  รอยละ  90 

3.4  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
  -  หนวยบริการประชาชนของสถานีตํารวจภูธร อําเภอปว ประจําตําบลปากลาง  จํานวน 1  แหง 
 
4.  การบริหารพ้ืนฐาน 

4.1  การคมนาคม 
 - ตําบลปากลางมีสภาพถนนใชติดตอกับทางอําเภอสะดวกทั้งในฤดูฝนและฤดูรอน สวนการสัญจรติดตอกับตําบลศิลาเพชรในฤดูฝนไมสะดวก 
4.2  การโทรคมนาคม 

  -  ตูโทรศัพทสาธารณ  จํานวน  8  ตู 
4.3  การไฟฟา 

  -  จํานวนที่ใชไฟฟา  6  หมูบาน  ประชาชนกร  7,620 คน 
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4.4  แหลงนํ้าธรรมชาติ 
  -  หวยนํ้าหมู 

4.5  แหลงนํ้าท่ีสรางขึ้น 
 -  บอนํ้าต้ืน  จํานวน  170  แหง 

-  บอโยก  จํานวน  4  แหง (ปจจุบันใชการไมได) 
-  อางเก็บนํ้า/สระนํ้า  จํานวน  10  แหง  (อางนิวซีแลนด, อางหก ,อางหวยทรายขาว,อางตนหมื่น,อางหวยนํ้า,อางหนองทราย,สระนํ้า,กสช หมูที่  1, 4, 6 
 

5.  ขอมูลอ่ืนๆ 
 5.1  ทรัพยากรธรรมชาติ 
 -  ปาชุมชน  จํานวน  2  แหง  (บานปากลาง  45  ไร,บานจูน – บานตาหลวง25 ไร) 
 5.2  มวลชนจัดต้ัง 
 -  ลูกเสือชาวบาน  1  รุน  จํานวน 400 คน 
 -  อปพร.  2  รุน  จํานวน  150  คน 
 -  องคกรเครือขายปาไมและที่ดินปากลาง  จํานวน  270 คน 
6.  ศักยภาพในตําบล 

ก.  ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลปากลาง 
  1.  จํานวนบุคลากร  34 คน  แยกเปน 
    -  ตําแหนงในสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล  8  คน 
    -  ตําแหนงสวนการคลัง  3  คน 
    -  ตําแหนงสวนโยธา  2   คน 
    -  ตําแหนงในสวนการศึกษา  4  คน 
    -  พนักงานจางตามภารกิจ   16  คน 
- -  พนักงานจางทั่วไป   1  คน 
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2.  ระดับการศึกษา 
   -  มัธยมศึกษา  /  อาชีวศึกษา  2  คน 
   -  ปริญญาตรี  28  คน 
   -  ปริญญาโท  4  คน 
  3.  รายไดขององคการบริหารสวนตําบลปากลาง 
   -  ประจําปงบประมาณ  2554  จํานวน  26,730,259.31   บาท  แยกเปน 
   -  รายไดที่องคการบริหารสวนตําบลจัดเก็บเอง  จํานวน 173,668.79  บาท 
   -  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  จํานวน  15,106,669  บาท 
   -  รายไดที่หนวยงานราชการอื่นจัดเก็บรายให  จํานวน 11,449,921.52  บาท 

ข.  ศักยภาพของชุมชนและพ้ืนท่ี 
  1.  การรวบกลุมของประชาชน  อํานวย  กลุมทุกประเภท  แยกประเภทกลุม 
   -    กลุมอาชีพ  20  กลุม 
   -    กลุมออมทรัพย  6   กลุม 
   -    กลุมอื่นๆ  12  กลุม 
 
จุดเดนของพ้ืนท่ี  (ท่ีเอ้ือตอการพัฒนาตําบล) 
 ตําบลปากลาง  ประกอบดวยชาวไทยภูเขา  3  เผามง  เผาเมี่ยน  และเผาลั๊วะ  ทําใหมีความหลากหลายในดานวัฒนธรรมประเพณี  เชนประเพณีปใหมมงประเพณีปใหม
เมี่ยน  ประเพณีกินสะโหลดตีพิ  ในดานการประกอบอาชีพสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ตําบลปากลางถือไดวาเปนแหลงผลิตไมผลที่สําคัญของอําเภอ  ปว  ไมผลที่ปลูก  
ไดแก  มะมวง  ลิ้นจี่  มะขาม  ลําไย  นอกจากน้ี  ยังมีหัตถกรรมในครัวเรือนของชาวเขาเผามง  และเผาเมี่ยน  เชนหัตถกรรมผาปกชาวเขา  ผาเขียน  ลายข้ีผึ้ง  และหัตถกรรม
เครื่องเงิน  ซึ่งผลิตภัณฑตางๆ  เหลาน้ี  มีความประณีตและสวยงาม  ทําใหตําบลปากลางเปนที่รูจักแพรหลายในฐานะเปนแหลงผลิตเครือ่งเงินที่มีช่ือเสียง  แหลงหน่ึงของจังหวัด
นาน  ซึ่งจะพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมของอําเภอและจังหวัดตอไป 
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สวนท่ี  3  สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในปท่ีผานมา 
1.  ผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลปากลาง  ที่ผานมา 
  1.1  การดําเนินงานดานเศรษฐกิจ 
  1.1.1  โครงการ ฝกอบรมพัฒนาอาชีพกลุมสตรีแมบาน บานหวยสะนาว หมูที่ 2 
  1.1.2  โครงการ สงเสริมการปลูกยางพารา  หมูที่ 1-6 
    1.1.3 โครงการ ฝกอบรมสงเสริมอาชีพผาปกหัตถกรรม บานนํ้าเปน หมูที่ 1    
    1.1.4 โครงการ สงเสริมอาชีพการเล้ียงสุกร บานคางฮอ หมูที่ 3  หมูที่ 6 เล้ียงกบและปลาดุก หมูที่ 5  บานจูน หมูที่ 4 

 1.2  การดําเนินงานดานสังคม 
    1.2.1 สงเคราะหชวยเหลือผูดอยโอกาส 
    1.2.2 สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ,ผูพิการ, ผูติดเชื้อเอดส   
    1.2.3 จัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดตําบล ปากลาง  1 ครั้ง  
  1.2.4 อุดหนุนชมรมกํานัน-ผูใหญบาน ชมรมผูสูงอายุ ตําบลปากลาง 
  1.2.5 โครงการ สงนักกีฬาแขงขันนอกสถานที่   
  1.2.6 โครงการ สรางบานทองถิ่นไทยเทิดไทองคราชัน 2  หลัง   
  1.2.7 สงเสริมอุปกรณกีฬาใหเพียงพอ  ฝกอบรมฝกสอนการเลนกีฬาแกเยาวชนตําบล 
 1.3  การดําเนินงานดานการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม 
       1.3.1 อุดหนุนสงเสริมกิจกรรมวงโยธวาทิต  โรงเรียนมัธยมปากลาง  
       1.3.2 อุดหนุนสงเสริมทุนการศึกษาเด็กนักเรียนๆดี   
       1.3.3 โครงการ จัดซ้ืออาหารเสริม(นม)ตามภารกิจถายโอนกิจกรรมการจัดซ้ืออาหารเสริมนมสําหรับโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็ก 
           1.3.4 โครงการ จัดซ้ืออาหารกลางวัน สําหรับโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็ก ตามภารกิจถายโอน 
  1.3.5 สงเสริมประเพณีวัฒนธรรมของทองถิ่น  ไดแก  ปใหมมง , ปใหมเม่ียน, และประเพณีกินสะโหลดตีพิ, รดนํ้าดําหัวผูสูงอายุวันสงกรานต 
        1.3.6 จัดกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
        1.3.7 สงเสริมกิจกรรมการบวชเณรภาคฤดูรอน 
  1.3.8 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน (โรงเรียนปากลางมิตรภาพ ที่ 166) 
  1.3.9 จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ประจําป 
  1.3.10  สรางแหลงเรียนรูในสถานศึกษา (โรงเรียนสราษฎรบํารุง)  
  1.3.11  สงเสริมการจัดกิจกรรมวันคริสตมาส 
  1.3.12 อุดหนุนสงเสริมการจัดงานประเพณีวัฒนธรรม อําเภอปว และจังหวัดนาน 
  1.3.13 ฝกอบรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีชนเผา 
 1.4  การดําเนินงานดานสาธารณสุข 
  1.4.1  การซ้ือสารเคมีกําจัดลูกนํ้ายุงลาย   
  1.4.2 จัดซ้ือนํ้ายาพนหมอกควัน              
  1.4.3 จัดซ้ือวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา  
  1.4.4 อุดหนุนสําหรับพัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐาน 
  1.4.5 สมทบโครงการหลักประกันสุขภาพทองถิ่น 
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 1.5  การดําเนินการดานแหลงน้ํา 
  1.5.1   ซอมแซมระบบประปา  หมูที่ 6 
  1.5.2   วางทอประปา หมูที่ 3 
  1.5.3   สรางฝายตนนํ้า(ฝายแมว)  
 1.6  การดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐาน 
  1.6.1   สงเสริมการทําถนนเขาสูไรสวนการเกษตร (กิจกรรมนอกเขต / จัดซ้ือวัสดุกอสรางให) 
  1.6.2 กอสรางถนน คสล. หมู 1-6 
  1.6.3 กอสรางรางระบายนํ้า หมู 1-6 
  1.6.3   ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ หมู 1-6 
  1.6.4   ปรับปรุงซอมแซมอาคารศูนยพัฒนาเด็ก ทั้ง 2 ศูนย 
  1.6.5 ปรับปรุงหอประชุมหมูบาน 
 1.7  การดําเนินงานดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  1.7.1   คาจางเหมาจัดเก็บขยะ 
  1.7.2   คาจางเหมาฝงกลบขยะ 
 1.8  การดําเนินงานดานการเมืองการบริหาร 
  1.8.1   จัดประชุมประชาคมหมูบาน/ตําบลเพื่อทําแผนพัฒนาตําบล 
  1.8.2   จัดสงบุคคลเขารับราชการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
  1.8.3   จัดซ้ือ/ติดตั้งเครื่องกระจายเสียงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ 
 1.9  แผนการดําเนินงานอื่น 
  -  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   1.  ชวยเหลือกรณีเกิดเหตุไฟไหมบาน  2  ครั้ง  
   2.  ชวยเหลือกรณีเกิดเหตุวาตภัยพัดหลังคาบานเสียหาย 
 
 

สรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ประจําป ๒๕๕๔ 

ยุทธศาสตรและแนวทาง 

แผนป ๒๕๕๔ การตั้งงบประมาณ ๒๕๕๔ ผลการดําเนินการ ป ๒๕๕๔ 

จํานวน

โครงการ 

จํานวน

งบประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 

จํานวน

งบประมาณ 

จํานวน

โครงการ 

จํานวนงบประมาณ 

๑.  ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน       

       ๑.๑.   แนวทางการพัฒนา  พัฒนาเสนทางคมนาคมใหไดมาตรฐาน ๑๘ ๑๐,๓๒๘,๐๐๐ ๖ ๗๘๔,๓๐๐ ๒๑ ๒,๐๐๒,๘๐๐.๐๐ 

       ๑.๒.  แนวทางการพัฒนา  จัดหาและพัฒนาแหลงน้ําเพ่ืออุปโภค – บริโภคและการเกษตร ๑๕ ๑๔,๔๓๐,๐๐๐ ๓ ๑๗๒,๐๐๐ ๓ ๓๖๔,๕๐๐.๐๐ 

       ๑.๓.  แนวทางการพัฒนา ติดตั้งไฟฟาสาธารณะและขยายเขตไฟฟาใหทั่วถึง ๓ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๒ ๕๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๘๐,๖๓๕.๓๒ 

      ๑.๔  แนวทางการพัฒนา กอสราง/ ตอเติมโครงสรางพ้ืนฐาน ๙ ๘,๒๘๐,๐๐๐ ๙ ๗๒๕,๐๐๐ ๑๓ ๙๕๘,๘๐๐.๐๐ 
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ยุทธศาสตรและแนวทาง 

แผนป ๒๕๕๔ การตั้งงบประมาณ ๒๕๕๔ ผลการดําเนินการ ป ๒๕๕๔ 

จํานวน

โครงการ 

จํานวน

งบประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 

จํานวน

งบประมาณ 

จํานวน

โครงการ 

จํานวนงบประมาณ 

๒. ยุทธศาสตร การพัฒนาดาน การสงเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ       

      ๒.๑.  แนวทางการพัฒนา สงเสริมและพัฒนาอาชีพใหประชาชน ๒๕ ๑,๙๖๐,๐๐๐ ๘ ๗๒๐,๐๐๐ ๑๐ ๗๕๙,๗๐๐.๐๐ 

๓.   ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคมและความมั่นคงมนุษย       

     ๓.๑.  แนวทางการพัฒนา สงเสริมพัฒนาดานการสงเคราะหประชาชน ๑๐ ๔,๒๔๔,๐๐๐ ๕ ๒,๓๓๐,๐๐๐ ๒ ๕๐,๐๐๐.๐๐ 

     ๓.๒. แนวทางการพัฒนา สงเสริมการแกปญหาสังคม ๑๕ ๕๔๐,๐๐๐ ๓ ๘๕,๐๐๐ ๒ ๓๕,๐๐๐.๐๐ 

     ๓.๓.  แนวทางการพัฒนา สงเสริมการศึกษา ๒๓ ๕,๔๓๔,๐๐๐ ๑๓ ๔,๘๔๑,๓๑๐ ๑๐ ๔,๔๐๑,๕๒๑.๐๐ 

     ๓.๔.  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมกิจการดานสาธารณสุข ๒๐ ๙๙๐,๐๐๐ ๗ ๒๖๗,๐๐๐ ๕ ๒๕๐,๗๕๖.๐๐ 

     ๓.๕.  แนวทางการพัฒนา สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนและประชาชน ๖ ๒๕๐,๐๐๐ ๔ ๑๔๐,๐๐๐ ๔ ๑๓๔,๒๙๐.๐๐ 

     ๓.๖.   แนวทางการพัฒนา  สงเสริมการเลนกีฬา , การออกกําลังกาย , และการนันทนาการ ๑๓ ๘๕๐,๐๐๐ ๕ ๓๕๕,๐๐๐ ๖ ๓๙๘,๐๙๐.๐๐ 

๔.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี  และภูมิปญญาทองถิ่น       

     ๔.๑.  แนวทางการพัฒนา สงเสริมการจัดงานตามประเพณีและสงเสริมกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา ๑๒ ๔๓๕,๐๐๐ ๑๐ ๒๕๕,๐๐๐ ๑๒ ๓๐๓,๘๙๐.๐๐ 

    ๔.๒.  แนวทางการพัฒนา กอสรางและปรับปรุงสถานที่ประกอบพิธีกรรม/ศูนยวัฒนธรรมตําบลและชนเผา - - - - - - 

    ๔.๓.  แนวทางการพัฒนา ฝกสอนอบรมใหความรูเก่ียวกับประเพณีวัฒนธรรม ๔ ๑๖๐,๐๐๐ - - ๑ ๘,๔๒๐.๐๐ 

๕.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม       

      ๕.๑.  แนวทางการพัฒนา  บริหารจัดการขยะและส่ิงปฏิกูล ๕ ๗๐๕,๐๐๐ ๒ ๑๒๕,๐๐๐ ๒ ๑๒๖,๖๘๐.๐๐ 

      ๕.๒.  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมสนับสนุนการสรางจิตสํานึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ๒ ๘๐,๐๐๐ ๑ ๖,๐๐๐ - - 

     ๕.๓.  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมและพัฒนาการจัดระบบน้ําเสีย ๗ ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๔ ๔๖๔,๐๐๐ ๒ ๙๗๕,๕๘๐.๐๐ 

     ๕.๔.  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมการปองกันและแกปญหาธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ๔ ๑๒๐,๐๐๐ - - - - 

๖.  ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการบริหารจัดการและการบริการ       

     ๖.๑.  แนวทางการพัฒนา สนับสนุนสงเสริมการพัฒนารวม องคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมกับชุมชน ๕ ๑๕๐,๐๐๐ ๔ ๗๖,๐๐๐ ๓ ๕๔,๑๐๔.๐๐ 

     ๖.๒.  แนวทางการพัฒนา สนับสนุนสงเสริมงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพ ๓ ๙๖๐,๐๐๐ - - - - 

    ๖.๓.   แนวทางการพัฒนา  สงเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ๑๘ ๙,๓๖๒,๙๒๐ ๓๔ ๖,๗๕๐,๕๙๐ ๓๑ ๖,๓๖๙,๔๘๕.๑๙ 

   ๖.๔.  แนวทางการพัฒนา จัดหา / จัดซ้ือ / ซอมแซมวัสดุครุภัณฑและเคร่ืองจักรกลที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน และ

พัฒนาขีดความสามารถในการจัดการบริการสาธารณะตางๆ 

๑๐ ๑,๐๙๐,๐๐๐ ๒๔ ๑,๓๓๙,๘๐๐ ๒๑ ๑,๐๑๙,๔๙๖.๓๕ 

รวมทั้งส้ิน ๒๒๗ ๖๓,๑๖๘,๙๒๐ ๑๔๔ ๑๙,๙๐๐,๐๐๐ ๑๖๓ ๑๘,๐๕๗,๒๕๙.๘๖ 

คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๖๓.๔๔ ๓๑.๕๐ ๗๑ ๒๘.๐๘ 
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สวนท่ี  4  วิสัยทัศน  ภารกิจ  ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป  
4.1  วิสัยทัศนในการพัฒนา 
 “ตําบล ปากลาง  นาอยู  เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเขมแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี  อนุรักษวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน  และพัฒนาคนสูโลกาภิวัฒน” 
4.2  พันธกิจหลักการพัฒนา 

  1.   จัดใหมีการบํารุงรักษาทางบก  พัฒนาแหลงนํ้า  จัดหาแหลงนํ้า  ใหมีนํ้ากินนํ้า ใชและนํ้าเพื่อการเกษตรอยางเพียงพอ 
  2.   จัดใหมีการสงเสริมอาชีพแกประชาชน  และมีตลาดแลกเปลี่ยนซื้อขายสินคา ของชุมชน 
  3.    พัฒนาสงเสริมดานคุณภาพชีวิต  ดานสังคม  การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปญญาทองถ่ิน การกีฬาและนันทนาการ 
  4.    ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองคการบริหารสวนตําบล 
  5.    การสังคมสงเคราะห และแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี  คนชรา และผูดอยโอกาส 
  6.    การสงเสริมและสนับสนุนการปองกนัและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพยสิน 
  7.    ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ/สงเสริมสุขภาพประชาชน 
  8.    จัดใหมีและบํารุงรักษา  การกีฬา  การพักผอนหยอนใจ และสวนสาธารณะ 
  9.    การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
  10.   จัดใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางเพียงพอ 
  11.  คุมครองดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

4.3  จุดมุงหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
  1.    เพื่อใหมีการคมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย 
  2.    เพื่อใหมีไฟฟาสาธารณะสวางเพียงพอและมีการขยายเขตไฟฟาทั่วถึง 
  3.    เพื่อใหมีแหลงนํ้าในการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตรอยางเพียงพอ 
  4.    เพื่อใหประชาชนมีอาชีพและรายไดพอเพียง  มีความมั่นคงในการดํารงชีวิต 
  5.    เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน  สงเสริมสังคมสงเคราะห และแผนพัฒนา คุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี  คนชรา และผูดอยโอกาส 
  6.    เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพยสิน 
  7.    เพื่อปองกันโรคและระงับโรคติดตอ/สงเสริมสุขภาพประชาชน 
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  8.    เพื่อจัดใหมีและบํารุงรักษา  การกีฬา  การพักผอนหยอนใจ และสวนสาธารณะ 
  9.    เพื่อคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
  10.   เพื่อคุมครองดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  11.   เพื่อปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองคการบริหารสวนตําบล 

4.4  ยุทธศาสตรการพัฒนาในชวงสามป 
  1.   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

  2.   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและการพัฒนาเศรษฐกิจ 
  3.   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและความมั่นคงมนุษย 

  4.   ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
  5.   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  6.   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการบริการ 
4.5   แนวทางการพัฒนาทองถ่ิน 

1. พัฒนาเสนทางคมนาคมใหไดมาตรฐาน 
2. จัดหาและพัฒนาแหลงนํ้าเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร 
3. ติดต้ังไฟฟาสาธารณะและขยายเขตไฟฟาใหทั่วถึง 
4. สงเสริมและพัฒนาอาชีพใหประชาชน 
5. สงเสริมการแกปญหาสังคม 
6. สงเสริมการศึกษา 
7. สงเสริมพัฒนากิจการดานสาธารณสุข 
8. สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนและประชาชน 
9. สงเสริมสนับสนุนการเลนกีฬา, การออกกําลังกาย, และการนันทนาการ 
10. สงเสริมการจัดงานตามประเพณี 
11. กอสรางและปรับปรุงสถานที่ประกอบพิธีกรรม/ศูนยวัฒนธรรมตําบลและชนเผา 
12. ฝกสอนอบรมใหความรูเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม 
13. บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 
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14. สงเสริมและสนับสนุนการสรางจิตสํานึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
15. สงเสริมและพัฒนาการจัดระบบนํ้าเสีย 
16. สงเสริมการปองกันและแกไขปญหาธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
17. สนับสนุนสงเสริมการพัฒนารวมบูรณาการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมกับชุมชน 
18. สนับสนุนสงเสริม งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพ 
19. พัฒนาสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
20. จัดหา/จัดซื้อ/ซอมแซมวัสดุครุภัณฑและเครื่องจักรกลที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานและพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการบริการสาธารณะ 

 
4.6   ยุทธศาสตรการพัฒนาของกลุมจังหวัด 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  1 สรางฐานเศรษฐกิจใหมที่มีศักยภาพและโอกาสการแขงขันในระดับนานาชาติ 
เปาประสงค  พัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวร  ธุรกิจบริการสุขภาพและการศึกษานานาชาติ ใหแหลงสรางงานและรายไดใหมใหกับกลุมจังหวัด 
 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  2   พัฒนาใหเปนประตูการคา  การลงทุนและศูนยกลางการคมนาคมขนสงเช่ือมโยงกลุมประเทศ GMS และ BLMSTEC และประเทศอื่นๆ 
เปาประสงค  สรางฐานการคาและการลงทุนเช่ือมโยงภูมิภาค GMSและBLMSTEC และประเทศอื่นๆ 
 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  3  สรางความเขมแข็งใหกับภาคการเกษตร  อุตสาหกรรมและการทองเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลคาใหกับฐานเศรษฐกิจเดิมได อยางย่ังยืน 
เปาประสงค  เพิ่มมูลคาภาคเกษตร  อุตสาหกรรม หตัถอุตสาหกรรมและการทองเที่ยวเพื่อลดปญหาความยากจนและใหผลประโยชนตกแกประชาชนภายใน กลุมจังหวัดมาก
ที่สุด 
 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  4   พัฒนาทรัพยากรมนุษยคุณภาพชีวิต   ดํารงฐานวัฒนธรรมและทุนทางสังคมของลานนา 
เปาประสงค  ใหคนมีความรูสามารถปรับตัว คิดเปน  ทําเปน มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสืบทอด วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  5   ดํารงความเปนฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ และจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี 
เปาประสงค  ความสมบูรณของทรัพยากรดิน  นํ้า  ปาไม  และสภาพแวดลอมในเมือง/ ชุมชนดีข้ึน 
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4.7 ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนาน 
วิสัยทัศน จังหวัดนาน 

 “ ถ่ินสงบงาม  ล้ําเลิศดวยธรรมชาติ   วิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรม  นําคุณคาสูสากล” 
สงบ -   มั่นคงปลอดภัยและสันติสุข  ประชาชนมีอาชีพและรายได  มีเศรษฐกิจพอเพียง  เปนพื้นฐานไมมีปญหาความเดือดรอน ฯลฯ 
งาม -   สังคมมีระเบียบวินัย  มีความสะอาดงดงามมีชีวิตชีวาเปนที่รื่นรมย  ผูคนมีจิตใจเอื้อเฟอสมานฉันทเปนความงามในมิติทั้งรูปธรรมและนามธรรม 
ล้ําเลิศดวย -  ปกปกรักษาดูแลฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอมใหคงคุณคา   ความสมบูรณ อยาง ย่ังยืน   ทั้ง นํ้า ดิน ปา อากาศ และภูมิทัศนโดยรวม 
 
ธรรมชาติ 
 

วิถีชีวิต -   สืบทอดวิถีชีวิตที่มีคุณคา  และสงเสริมคุณภาพชีวิตใหดีย่ิงข้ึน  ชาวนานโชคดีที่ไดรับโครงการ พระราชทานจํานวนมาก ฯลฯ 
ศิลปะ -  ฟนฟูรักษาศิลปะนานา จากอดีตจวบจนปจจุบันเพื่อเปนศูนยกลาง การเรียนรู ศิลปะลานนาตะวันออกหลากหลายดาน ทั้งจิตรกรรม  ประติมากรรม   
 
สถาปตยกรรม   การวางผังเมือง  และงานฝมือ ภูมิปญญาตางๆ 
วัฒนธรรม  -  รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีกลุมชาติพันธที่หลากหลาย  เปนวัฒนธรรมอันล้ําคาของชาวนาน  ที่มีคุณคาย่ิง 
นําคุณคาสู  - เสริมสรางคุณคา   เกียรติภูมิ การบริหารจัดการ  การคา  การลงทุน  การบริการ และการทองเที่ยว  ตลอดจนโอกาส ของจังหวัดนาน สู ระดับกวาง   
 
สากล   และสากล   การประชาสัมพันธ ความดีงามความโดดเดน  ในลักษณะหลากหลาย  การตางประเทศและอื่นๆ  รวมทั้งการนํา จังหวัดนานสูมรดกโลก 
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4.8  กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
 

   ยุทธศาสตรที่  1  :  การบริหารจัดการและการบริการ 
   ยุทธศาสตรที่  2  :  การพัฒนาเศรษฐกิจ 
   ยุทธศาสตรที่  3  :  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   ยุทธศาสตรที่  4  :  การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
   ยุทธศาสตรที่  5  :  ความมั่นคงและความสงบเรียบรอย  

  
เปาประสงคหลัก 
 

 1.  พัฒนาองคกรภาครัฐใหมีคุณภาพและย่ังยืน  โดยยึดหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับการบริการ พัฒนาเพือ่ประโยชนสุขของ
ประชาชน 
 2.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีการพัฒนาการทางเศรษฐกิจ  พิชิตความยากจน  ชุมชนเขมแข็ง 
 3.  ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมที่สอดคลองกับวิถีชีวิตใหเปนเมืองนานนาอยูกาวสูมรดกโลก  
 4.  เกิดความรวมมือกับภาคีทุกภาคสวน  ในการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยในจังหวัด  มีความมั่นคงในการดํารงชีวิต  สามารถชวยเหลือพัฒนาตนเอง  
ครอบครัว และชุมชนใหเปนสังคมสันติสุข  นาอยู และย่ังยืน 
 5.  เปนเมืองที่มีความสงบสุข  ชุมชนเขมแข็ง  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 
ยุทธศาสตรท่ี  1 การบริหารจัดการและการบริการ  ประกอบดวยกลยุทธ  ดังน้ี 
   1.   การพัฒนาองคกรและบุคลากรใหไดมาตรฐาน 
   2.  มีการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
   3.   การใหบริการมีคุณภาพ 
   4.      ใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ 
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ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ  ประกอบดวยกลยุทธ   ดังน้ี 
   1.   พัฒนาการทองเที่ยวใหมีการขยายตัวเพิ่มข้ึน 
   2.   พัฒนาระบบการคา   การคาชายแดน   การลงทุน   การทองเที่ยว  ใหมีการขยายตัวเพิ่มข้ึน 
   3.   พัฒนาระบบคมนาคมขนสงใหมีความสมบูรณย่ิงข้ึน 
   4.   พัฒนาฝมือแรงงานใหมีขีดความสามารถสูงย่ิงข้ึน 
   5.   พัฒนาระบบการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   6.   พัฒนาผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) ใหมีศักยภาพสูงย่ิงข้ึน 
   7.   สรางรายได  ลดรายจาย  ขยายโอกาส ใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีย่ิงข้ึน 
 

ยุทธศาสตรที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ประกอบดวยกลยุทธ  ดังน้ี 
   1.  พัฒนา  อนุรักษ และฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   2.  ประชาชน  ชุมชน  มีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
   3.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีมาตรฐาน 

 
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  ประกอบดวยกลยุทธ   ดังน้ี 
   1.  การสรางาความมั่นคงและพัฒนาสังคมใหมีสันติสุข 
   2.  คุณภาพชีวิตของประชาชน  ชุมชน  สังคม  มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
   3.  พัฒนาระบบการศึกษาทุกระดับใหมีคุณภาพย่ิงข้ึน 
   4.  ลดการแพรระบาดของยาเสพติดทุกชนิด 
   5.  บริการดานสาธารณสุขมีคุณภาพและไดมาตรฐาน HR 
   6.  พัฒนาการเรียนรูและการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม นําคุณคาสูสากล 
   7.   ภาคีเครือขายมีสวนรวมการพัฒนา 
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ยุทธศาสตรที่ 5 ความมั่นคงและความสงบเรียบรอย  ประกอบดวยกลยุทธ  ดังน้ี 
   1.  ประชาชนบริเวณชายแดนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
   2.  การจัดการความมั่นคงชายแดน 
   3.  มีการปองกัน ปราบปราม และแกไขการแพรระบาดของยาเสพติดทุกชนิด 

   4.  มีภาคีเครือขาย  ในการสรางความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบรอย 
   5.  สงเสริม  พัฒนาสังคมท่ีมีความสันติสุขและความปลอดภัยสูง
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4.9 วิสัยทัศนการพัฒนาอําเภอปว 
 “  เปนเมืองแบบอยางในการพัฒนาที่ย่ังยืน  ดานพิทักษปา  รักษาสิ่งแวดลอมพรอมมีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง  ดวยการเกษตรกรรมและหัตถกรรมพื้นบานรวมสืบ
สานวัฒนธรรมอารยะธรรมอันล้ําคา  ภูมิปญญาทองถ่ิน   มีประชาคมเขมแข็ง  รวมแรงพัฒนาสังคม  สงเสริมคุณภาพชีวิต  และเปนเมืองศูนยกลางการคากับประเทศเพื่อนบาน  
การคมนาคม  การศึกษา การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  พรอมสงเสริมประชาธิปไตย” 
 เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายพัฒนาจังหวัด   อําเภอ ปว  จึงมี นโยบายและแนวทางการพัฒนา  ดังน้ี 
 1.  พัฒนาอําเภอปว  โดยพัฒนาปรับปรุงแหลงทองเที่ยวในพื้นที่อําเภอปว ใหเปนแหลงทองเที่ยวของจังหวัดนาน อีกแหงหน่ึง 
 2.  พัฒนาอําเภอปว   ใหเปนแหลงพืชผลทางการเกษตรใหทันสมัยย่ิงข้ึน 
 3.  พัฒนาอําเภอปว   ใหเปนแหลงรองรับการคาชายแดนเปนทางผานสูประตูอินโดจีน 
 4.  พัฒนาอําเภอปว   โดยการกระจายสาธารณูปกรณตางๆ ใหประชาชนไดรับบริการอยางทั่วถึงทั้งอําเภอ 
 5.  พัฒนาอําเภอปว   โดยการพัฒนาประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 
4.10  นโยบายผูบริหารทองถ่ิน นายสุรเดช  ยังแสง  นายกองคการบริหารสวนตําบลปากลาง 
 4.10.1 นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐาน  

            1.1  ถนน ภายในตําบลจะไดรับการกอสราง การพัฒนา และปรับปรุง ใหประชาชนสามารถใชสัญจรไปมาไดอยางสะดวก ปลอดภัย โดยจัดลําดับความสําคัญของ
การแกปญหาไวในแผนปฏิบัติการตามความตองการของประชาคมและภายใตงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล และจะประสานขอความ รวมมือขอรับการสนับสนุนจาก
หนวยงานอื่นดวยความรวดเร็วตามแตโอกาส 
            1.2  ไฟฟา ดําเนินการสํารวจ ชวยเหลือผูที่ไมมีไฟฟาใช โดยขอขยายเขตเพิ่มเติม หรือจัดหาใหไดใชอยางทั่วถึงปรับปรุงไฟฟาสาธารณะและขยายเขตเพิ่มเติมตาม
ถนน ซอย ใหไดรับแสงสวางมากกวาในปจจุบันภายใตงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล และตามที่กฎหมายกําหนด 
            1.3  แหลงนํ้า  
                          -  นํ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค จะดําเนินการปรับแหลงนํ้า ระบบประปา ทีม่ีอยูปจจุบันใหสามารถสนองตอบ ตอความตองการของประชาชน ใหสามรถ
นํามาใชดวยความปลอดภัยและวางแผนบริการนํ้าใชแกประชาชนในฤดูแลงอยางทั่วถึง 
                           -  นํ้าเพื่อการเกษตร จะดําเนินการ จัดหาแหลงนํ้าใชใหเพียงพอแกความตองการของประชาชนในการทําการเกษตร ไมวาเกษตรกรจะมีพื้นที่ทาง
การเกษตร  ณ ที่ใด โดยจะประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ จัดทําระบบรวมเพื่อใหเกษตรกรมีนํ้าใชในการดูแลพืชผลทางการเกษตรอยางเพียงพอ 
            1.4  การสื่อสาร จะดําเนินการประสานงานหรือสนับสนุนงบประมาณ กับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อจัดต้ังโทรศัพทพื้นฐาน(โทรศัพทในบาน) ใหครอบคลุมทุกหมูบาน 
อยางเทาเทียมกัน 
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4.10.2 นโยบายดานการศึกษา 
          2.1 ใหการสนับสนุนการศึกษาระดับกอนปฐมวัยและปฐมวัย ทั้งทางดานอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) วัสดุอุปกรณที่สงเสริมการเรียนรูกับเด็ก เปนการ 

สงเสริมการสเรียนการสอน พรอมจัดหาและพัฒนาบุคลากรผูดูแลเด็กระดับกอนปฐมวัย เพื่อเปนพื้นฐานในการจัดการศึกษาระดับสูงตอไป อยางเทาเทียมกันทุกหมูบาน 
            2.2 สนับสนุนการเรียนรูนอกสถานที่ นอกหลักสูตรทุกรูปแบบ เพื่อเสริมสรางศักยภาพของ นักเรียนและประชาชนทั่วไป โดยใหนักเรียนหรือประชาชนทั่วไปในพื้นที่
จัดทําแผนและโครงการตามความตองการของตนเอง 
            2.3 สงเสริมการเรียนรูของกลุมตาง  ๆที่จัดต้ังข้ึนไมวาจะเปนการเรียนรูทางดานวิชาชีพดานวิชาการ ดานภูมิปญญาทอองถ่ิน และดานทักษะของกลุมตาง ๆ  
            2.4 สงเสริมฟนฟู ใหมีที่อานหนังสือประจําหมูบานตามความเหมาะสมของหมูบาน 
            2.5 จัดหาทุนการศึกษาใหแกผูที่อยูในวัยเรียนในตําบลโดยกระจายตามหมูบานตาม ความเหมาะสมและเทาเทียมกันอยางเสมอภาค 
            2.7 สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ สื่อการเรียนการสอนเพื่อการศึกษาใหแกโรงเรียนในเขตพื้นที ่ตามวิธีการและหลักเกณฑที่ทางราชการกําหนด 
 

 4.10.3 นโยบายดานการเมืองการปกครอง 
            3.1 เนนการทํางานแบบมีสวนรวม โดยผานความเห็นชอบจากประชาคมระดับหมูบานหรือระดับตําบลแลวแตกรณี 
            3.2 สงเสริมประชาคมเขมแข็ง โดยการสนับสนุนในการทํากิจกรรมของประชาคมสนับสนุนสงเสริมการแกปญหาบนพื้นฐานของประชาคม 
            3.3 สงเสริมสรางความสามัคคี ความปรองดองในหมูคณะทํางานในรูปแบบการบูรณาการทั้งฝายปกครอง ผูนําชุมชน ผูนํา หมูบาน ผูนํากลุมตระกูลแซ ชนเผา  และ
สวนราชการ ตางๆ 
            3.4 สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูทางดานการเมือง การปกครอง การบริหารงาน แกสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล ผูนําชุมชนและประชาชนทั่วไปตาม
โอกาสอันควร 
            3.5 สงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของ อปพร. ใหสามารถปฏิบัติหนาที่ดวยความสะดวกปลอดภัย โดยการจัดหาวัสดุอุปกรณเพื่อการกูภัย  ทุกหมูบานอยาง
ทั่วถึง เทาเทียมกัน และทันตอเหตุการณ ใหประชาชนในตําบลไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
            3.6  สงเสริมสนับสนุนการปกครอง  ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข   มุงเนนใหประชาชน  มีสวนรวมในทุก ๆ ดาน  ไดแก  การ
สนับสนุนกระบวนการประชาคมของประชาชน ในทุกดาน โดยการ  “ รวมคิด  รวมทํา  รวมปฏิบัติ   และรวมรับประโยชน  เพื่อประชาชนชาวตําบล”  
            3.7   เพิ่มประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธแบบบูรณาการ  เพื่อเปนการสรางภาพพจน  สถาบันองคการบริหารสวนตําบล  ใหประชาชนยอมรับและใหความ
เช่ือถือ 
            3.8  ปรับเปลี่ยนกระบวนการ   หรือวิธีการทํางาน   เชน  งานบริหารงานบุคคลโดยวิธีการบริหารกิจการบานเมือง   และสังคมที่ดี  เพื่อตอบสนองความตองการของ
ประชาชนดวยความรวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ 
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            3.9 สรางระบบงานบริหารงานบุคคล  และคาตอบแทนแนวใหม  โดยยึดหลักการจายคาตอบแทนตามผลงานโดยดําเนิน  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการปฏิบัติงาน 
  3.10 เนนการบริหารราชการแบบเปดโดยเปดโอกาส  ใหประชาชนเขามามีสวนรวม  ในการบริหารกิจการบานเมืองมากข้ึน  โดยเปดโอกาสใหประชาชนเสนอแนะ 
และแสดงความคิดเห็นตอแนวทางการปฏิบัติงาน และตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานดวย 
  3.11  สรางแรงจูงใจและเพิ่มขวัญ   และกําลังใจใหพนักงานสวนตําบลและผูปฏิบัติงานใหแกองคการบริหารสวนตําบล  ใหปฏิบัติงาน ดวยความทุมเท ซื่อสัตย   
วิริยะ  เสียสละ    มีผลการปฏิบัติงานดีเดน  เปนธรรม และประชาชนสวนใหญยอมรับ  
  3.12 มุงเนนพัฒนา ฝกอบรม ใหพนักงานไดเพิ่มพูนความรูทักษะ และมีประสบการณในการทํางานมากย่ิงข้ึน 
  3.13  บริหารการคลังอยางมีเสถียรภาพและย่ังยืนโดยเฉพาะการรักษาวินัยทางการคลังโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปรงใสเปนธรรมตรวจสอบได ตลอดเวลา 
  3.13 จัดซื้อวัสดุอุปกรณครุภัณฑที่จําเปนตอการปฏิบัติงานของพนักงานและเจาหนาที่ อันเปนการสงเสริมศักยภาพใหกบัพนักงานสามารถปฏิบัติหนาที่ใหการบริการ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
            3.14 ปรับปรุงอาคารสํานักงาน ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน สถานที่ต้ังขององคการบริหารสวนตําบล ใหเหมาะสม รมรื่น สะอาด สวยงาม เพื่อรองรับประชาชนที่เขามา
ติดตอราชการหรือมาใชบริการขององคการบริหารสวนตําบล 
            

 4.10.4 นโยบายดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 
            4.1 สงเสริมสนับสนุนพัฒนาใหกลุมอาชีพที่มีอยูแลวอยางครบวงจร เปนตนวา ทุน การผลิตอยางมีคุณภาพ การตลาด ของกลุมอาชีพตาง ๆ อยางมีศักยภาพให
กิจกรรมของกลุมดําเนินตอไปได  
            4.2   สนับสนุนกลุมอาชีพทางเลือกใหมใหเหมาะสมกับความถนัด ความเปลี่ยนแปลงของประกอบอาชีพ ความตองการของตลาด  การลดใชพื้นที่ประกอบอาชีพ 
การประกอบอาชีพที่เสี่ยงตอของสุขภาพ  การประกอบอาชีพที่ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เปนตนวา การสรางแรงงานรองรับการกรีดยางพารา การประกอบอาชีพการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม และการจัดสรรอาชีพสมดุลยระหวางประชากรกับพื้นที่  สิ่งแวดลอม การบริโภคที่เปนพื้นฐานของการดํารงชีพของตําบล 
            4.3 จัดใหมีศึกษาดูงาน เสริมสรางกิจกรรมความรูแกกลุมอาชีพ เพื่อเสริมทักษะพัฒนาในการทํางานใหเขมแข็ง 
            4.4 ประสานงาน กับหนวยงานที่มีความรูชํานาญการ ในการเสริมสรางความรู ใหความชวยเหลือกลุมอาชีพตาง ๆ  
            4.5 จัดทํา โครงการหรือหากิจกรรม เพื่อเสริมรายไดใหกับครอบครัวที่ตกเกณฑ จปฐ. เปนการเพิ่มรายได และแกไขปญหาความยากจน 
            4.6 สํารวจผูวางงาน ผูมีรายไดนอย เพื่อข้ึนทะเบียนไว และสงใหกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อจัดหางานใหตรงตามความตองการของผูวางงานตอไป โดยเฉพาะผู
ที่จบการศึกษาแตยังไมมีงานทํา 
            4.7  สนับสนุนสงเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม  โดยสรางระบบเศรษฐกิจที่ดีมั่นคงสงเสริมการคาจัดใหมีศูนยกลางการจําหนายสินคาผลิตภัณฑพื้นบาน การลงทุน
อุตสาหกรรมในครัวเรือนหรืออุตสาหกรรมขนาดยอม 
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            4.8  สงเสริมอาชีพและพัฒนาฝมือแรงงาน     และเพิ่มรายไดใหกับประชาชนโดยยึดหลกัเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
  4.9  สนับสนุนการทองเที่ยวรูปแบบตาง ๆ นําการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ การทองเที่ยวเพื่อสุขภาพ การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รวมทั้งการทองเที่ยวเชิงเกษตรกรรม 
โดยสงเสริมพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหม และใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยวมากข้ึน 
  4.10 จัดใหมีระบบขอมูลดานการทองเที่ยวครอบคลุม ทั้งตําบลและพื้นที่ที่ตอเน่ืองพรอมจัดทําเอกสารเผยแพรประชาสัมพันธ ทั้งในตลาดอินเตอรเน็ต 
  4.11 จัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวและประชาสัมพันธใหทั่วถึง  
  

 4.10.5 นโยบายดานสาธารณสุข 
            5.1 สนับสนุนกิจกรรมของ อสม.ระดับหมูบาน ตําบล   จัดทําโครงการสงเสริมสุขภาพแกประชาชนทุกระดับ  และสงเสริมใหมีการตรวจสุขภาพประจําป  ตาม
แนวทางนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข    
            5.2 สนับสนุนการเฝาระวัง  การแกไขปญหา และปองกันโรคระบาดตาง ๆ.ในรอบป ตามประกาศของทางราชการอยางสม่ําเสมอและรวดเร็ว 
            5.3 สนับสนุนดานงบประมาณตามโครงการดานสาธารณสุข อยางเทาเทียมกันทุกหมูบาน 
            5.4 สนับสนุนงบประมาณในการแกปญหายาเสพติดทุกรูปแบบ โดยเฉพาะกลุมพลังมวลชน  
            5.6 สนับสนุนการตรวจสารเคมีตกคางในเลือดของชุมชน 
 

 4.10.6  นโยบายดานการกีฬาศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี 
            6.1 จัดกิจกรรมและสนับสนุนงบประมาณ ในการแขงขันกีฬาระหวางหมูบานทุกป 
            6.2 สงเสริมการออกกําลังกายแกเด็ก , เยาวชน , ผูสูงอายุ โดยจัดหาอุปกรณกีฬาสนามกีฬา ผูฝกสอนที่มีความชํานาญ  ตามความตองการแกผูเลน และตามสภาพ
พื้นที่ของหมูบาน 
            6.3 รวมกับประชาชน ผูนําหมูบาน จัดงานประเพณีตาง  ๆหรือสนับสนุนงบประมาณอยางตอเน่ืองและเพียงพอ 
            6.4 สงเสรมิสนับสนุนงบประมาณในกิจกรรทางศาสนาทุกศาสนา ทุกลัทธิความเช่ือ ในพื้นที่ตําบล โดยเทาเทียมกัน และมุงเนนใหเยาวชนเขามามีสวนรวม  
            6.5 สงเสริมกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาและกิจกรรมวันสําคัญทางราชการอยางสม่ําเสมอ 

 

4.10.7 นโยบายดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
     7.1 จัดใหมีการบํารุงรักษาแหลงนํ้าตามธรรมชาติ แหลงนํ้าที่สรางข้ึน เพื่อใหสามารถใชประโยชนจากแหลงนํ้าอยางคุมคา 

            7.2 รณรงคเลือกกําจัดขยะและการบริหาร การจัดเก็บ การทิ้งขยะ โดยรวมกับประชาคมหมูบานและสาธารณสุขประจําตําบล  
           7.3 สนับสนุนการรักษาความสะอาดถนน ทางเดิน ภายในหมูบาน 
            7.4 สนับสนุนการปลูกตนไมทุกหมูบาน คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อยางทั่วถึง เพื่อลดภาวะโลกรอน 
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            7.5 สงเสริมสนับสนุนงบประมาณใหกับกลุมเกษตรกรในการพัฒนาพืชผลทางการเกษตรตางๆ โดยมุงเนนการจัดกิจกรรมในลักษณะเกษตรอินทรียชีวภาพ 
            7.6 สงเสริมสนับสนุนงบประมาณ ใหแกกลุมเกษตรกร เพื่อรักษาสภาพแวดลอมทางชีวภาพ โดยเฉพาะ การนําหญาแฝกมาใชในการปองกันการพังทลายของหนาดิน 
            7.7 สงเสริม สนับสนุนการทําเกษตรกรรมแบบผสมผสานเกษตรทางเลือกและเกษตรอินทรียรวมทั้งสงเสริมกระบวนการเรียนรูแกเกษตรกร 
 

 4.10.8 นโยบายดานสวัสดิการสังคมสงเคราะห 
            8.1 สํารวจจํานวนผูสูงอายุที่ยังมิไดรับการสงเคราะห จัดทําบัญชี เพื่อจัดหางบประมาณในการชวยเหลือใหครอบคลุม  
            8.2 สํารวจผูพิการ ผูดอยโอกาสที่ไมไดรับการสงเคราะห เพื่อจัดหางบประมาณชวยเหลือใหทั่วถึง 
            8.3 จัดต้ังงบประมาณชวยเหลือในกรณีเกิดอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัยใหทันตอเหตุการณ 
            8.4 สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส และผูพิการ 
            8.5 สานตอการการเบิกจายเบี้ยผูสูงอายุ ผูพิการ เยาวชน แ เด็ก สตรี และผูดอยโอกาส  
            8.6 จัดหารถยนตพรอมอุปกรณการกูภัย เพื่อใหบริการสงผูปวยไปโรงพยาบาล ในกรณีฉุกเฉินเรงดวน 

       8.7 จัดหารถดับเพลิงเพื่อบรรเทาสาธารณภัย 
 
4.10.9 เรื่องอ่ืน ๆ  
      9.1 จัดกิจกรรมตาง ๆ และโครงการตาง ๆ ที่อาจจัดทําข้ึนตามความประสงคของประชาคมโดยมุงเนนยึดผลประโยชนของสวนรวมเปนหลัก 
      9.2 เรงรัด จัดทําโครงการตาง ๆ ที่เกิดข้ึนตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อประโยชนของประชาชนในตําบลดวยความรวดเร็วทันตอเวลา และเหตุการณ 

            9.3 จัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อบูรณาการ รวมกับหนวยงานอื่น ๆ เพื่อความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน เพื่อผลสัมฤทธ์ิของการทํางานรวมกัน สงผลใหประชาชนไดรับ
ประโยชนสูงสุด 
            9.4 สงเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพ การทํางานของบุคราลากรในองคการบริหารสวนตําบล โดยเนนการใหการบริการความรวดเร็วถูกตองโปรงใสตรวจสอบได 

9.5 ประสานงานความรวมมือกับหนวยที่เกี่ยวของทุกระดับทั้งระบบราชการและเอกชนเพื่อนํามาเพื่อการ 
พัฒนาทุกดานของตําบล     การกําหนดยุทธศาสตรและนโยบายที่กลาวมา ไดวางอยูบนพื้นฐานความเปนจริงของทุก ๆ ดาน เพื่อใหดําเนินการบรรลุเปาหมายตามกรอบนโยบาย
ที่กําหนดและอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล 
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สวนท่ี 5  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

ยุทธศาสตร/ แนวทางการพัฒนา 
ป 2556 ป 2557 ป 2558 รวม  3  ป 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน โครงสรางพื้นฐาน         
       1.1  พัฒนาเสนทางคมนาคมใหไดมาตรฐาน 7 4,458,000 30 12,414,000 5 3,950,000 42 20,822,000 
       1.2  จัดหาและพัฒนาแหลงนํ้าเพื่ออุปโภค  บริโภค  และการเกษตร 7 18,355,400 13 8,680,000 4 2,900,000 24 29,935,400 
       1.3  ติดตั้งไฟฟาสาธารณะและขยายเขตไฟฟาใหทั่วถึง 3 600,000 7 2,000,000 3 600,000 13 3,200,000 
      1.4.  แนวทางการพัฒนา กอสราง / ตอเติมโครงสรางพื้นฐาน 5 6,700,000 13 5,475,000 3 1,400,000 21 13,575,000 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ         
       2.1  สงเสริมและพัฒนาอาชีพใหประชาชน 25 2,120,000 26 2,160,000 25 2,120,000 76 6,400,000 
3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและความม่ันคงมนุษย         
      3.1  สงเสริมพัฒนาดานการสงเคราะหประชาชน 4 336,000 4 336,000 4 336,000 12 1,008,000 
      3.2  สงเสริมการแกปญหาสังคม 19 1,585,000 18 585,000 18 585,000 55 2,755,000 
      3.3  สงเสริมการศึกษา 42 6,432,040 30 5,921,900 28 5,981,900 100 18,335,840 
      3.4  สงเสริมพัฒนากิจการดานสาธารณะสุข 15 630,000 14 610,000 14 610,000 43 1,850,000 
      3.5  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนและประชาชน 5 174,000 5 174,000 5 174,000 15 522,000 
      3.6  สงเสริมสนับสนุนการเลนกีฬา,การออกกําลังกายและการนันทนาการ 10 760,000 10 3,870,000 7 490,000 27 5,120,000 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น         
     4.1   สงเสริมการจัดงานตามประเพณี 12 560,000 11 495,000 11 495,000 34 1,550,000 
     4.2   กอสรางและปรับปรุงสถานที่ประกอบพิธีกรรม/ศูนยวัฒนธรรมตําบล 
และชนเผา 

- - 1 300,000 - - 1 300,000 

     4.3   ฝกสอนอบรมใหความรูเก่ียวกับประเพณีวัฒนธรรม 15 531,760 15 531,760 15 531,760 45 1,595,280 
5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม         
     5.1  บริหารจัดการขยะและส่ิงปฏิกูล  14 807,800 12 710,000 12 710,000 38 2,227,800 
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ยุทธศาสตร/ แนวทางการพัฒนา 
ป 2556 ป 2557 ป 2558 รวม  3  ป 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

5.2  สงเสริมและสนับสนุนการสรางจิตสํานึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 
            ส่ิงแวดลอม 

2 80,000 2 80,000 2 80,000 6 240,000 

    5.3  สงเสริมและพัฒนาการจัดระบบนํ้าเสีย 4 1,000,000 8 2,050,000 14 4,000,000 26 7,050,000 
    5.4  สงเสริมการปองกันและแกไขปญหาธรรมชาต ิ 4 120,000 4 120,000 4 120,000 12 360,000 
6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการบริการ         
    6.1  สนับสนุนสงเสริมการพัฒนารวมบูรณาการองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับชุมชน 9 200,000 9 200,000 9 200,000 27 600,000 
    6.2  สนับสนุนสงเสริม งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพ 5 745,000 3 115,000 3 115,000 11 975,000 

6.3 พัฒนาสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักการบริหาร 
          กิจการบานเมืองที่ดี 

30 11,654,000 29 11,874,000 29 12,124,000 88 35,652,000 

6.4 จัดหา/จัดซ้ือ/ซอมแซมวัสดุครุภัณฑและเครื่องจักรกลที่จําเปนสําหรับการ 
          ปฏิบัติงาน และพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการบริการสาธารณะ 

15 1,525,000 9 1,280,000 9 1,280,000 33 4,085,000 

รวม 252 59,374,000 273 59,981,660 224 38,802,660 749 158,158,320 
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สวนที่ 6 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2558 
1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดาน โครงสรางพ้ืนฐาน 
          1.1  แนวทางการพัฒนา พัฒนาเสนทางคมนาคมใหไดมาตรฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ/ที่มา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ ป 2556 ป 2557 ป 2558 

1 ปรับปรุงขยายถนนและฟุตบาท 
จากโรงเรียนปากลางมิตรภาพ 
ถึงเขตตําบลศิลาแลง 

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคมสัญจรแกปญหา
ถนนขับแคบสรางความสะดวก
แกประชาชน 

ขยายถนนปกถนน  
ขยายกวาง 2.00 เมตร  
ยาว 1,500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

700,000 - - สามารถสรางความสะดวก
ในการคมนาคมสัญจรแก
ประชาชนแกปญหาถนน
คับแคบได 
 

สวนโยธา  
 อบต.ปากลาง 

2 กอสรางถนน คสล. เขาสูศาลา
พิธีกรรม หมูที่ 1 

เพื่อเพิ่มความสะดวกแก
ประชาชนในการเขาประกอบ
พิธีกรรมแกปญหาถนนเปนหลุม
เปนบอของถนนทางเขาสูศาลา
ประกอบพิธีกรรม 
 

กอสรางถนน  คสล.  จํานวน 1 
สาย ขนาดกวาง   5  เมตร  ยาว 
120  เมตร  หนา  0.15  เมตร  
หรือพื้นที่ไมนอยกวา  600 ตาราง
เมตร 

- 240,000 - ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทางเขาสูที่
ประกอบพิธีกรรม 

สวนโยธา  
 อบต.ปากลาง 

3 สรางถนน คสล.สายโบสถ- บาน
วางจง บานคางฮอ  หมูที่ 3 

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคมสัญจรแกปญหา
ถนนเปนหลุมเปนบอสรางความ
สะดวกแกประชาชน 

กอสรางถนน  คสล.  จํานวน 1 
สาย ขนาดกวาง  5 เมตร  ยาว  
200 เมตร หนา   0.15 เมตร  หรือ
พื้นที่ไมนอยกวา  1,500  ตาราง
เมตร  
 
 

- 400,000 - สามารถสรางความสะดวก
ในการคมนาคมสัญจรแก
ประชาชนแกปญหาถนน
เปนหลุมเปนบอได 
 

สวนโยธา 
อบต.ปากลาง 

4 ถนน คสล. บานคางฮอ  หมูที่ 3 
สายเขาบานผูใหญไปบานนาย
ประสงค 

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคมสัญจรแกปญหา
ถนนเปนหลุมเปนบอสรางความ
สะดวกแกประชาชน 

กอสรางถนน  คสล.  จํานวน 1 
สาย ขนาดกวาง  5 เมตร  ยาว  
200 เมตร หนา   0.15 เมตร  หรือ
พื้นที่ไมนอยกวา  1,500  ตาราง
เมตร  
 

- 400,000 - สามารถสรางความสะดวก
ในการคมนาคมสัญจรแก
ประชาชนแกปญหาถนน
เปนหลุมเปนบอได 
 

สวนโยธา 
อบต.ปากลาง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ/ที่มา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ ป 2556 ป 2557 ป 2558 

5 สรางถนน  คสล.เขาปาสุสาน  
หมูที่ 1-6   

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคมการเดินทางเขา
รวมประกอบพิธีกรรมงานศพ
สามารถไปสูปาสุสานไดสะดวก
ขึ้น 

กอสรางถนน  คสล.  จํานวน 1 
สาย ขนาดกวาง  4  เมตร  ยาว  
200 เมตร หนา   0.15 เมตร  หรือ
พื้นที่ไมนอยกวา  1,200  ตาราง
เมตร จํานวน 6 หมูบาน 

400,000 400,000 400,000 สามารถสรางความสะดวก
ในการคมนาคมสัญจรแก
ประชาชนแกปญหาถนน
เปนหลุมเปนบอได 
 

สวนโยธา 
อบต.ปากลาง 

6 สรางถนน คสล.บานตาหลวง  
หมูที่ 5  ลงสูอางหวยทรายขาว 

เพื่อแกปญหาถนนเปนหลุมเปน
บอแกปญหาฝุนละอองในชุมชน 

กอสรางถนน  คสล.  จํานวน 1 
สาย ขนาดกวาง  4  เมตร  ยาว  
100 เมตร หนา   0.15 เมตร  หรือ
พื้นที่ไมนอยกวา  1,200  ตาราง
เมตร  

- 200,000 - สามารถสรางความสะดวก
ในการคมนาคมสัญจรแก
ประชาชนแกปญหาถนน
เปนหลุมเปนบอได 
 

สวนโยธา 
อบต.ปากลาง 

7 สรางถนน  คสล. บานตาหลวง  
หมูที่ 5  ลงอางหก 

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคมสัญจรแกปญหา
ถนนเปนหลุมเปนบอสรางความ
สะดวกแกประชาชน 

กอสรางถนน  คสล.  จํานวน 1 
สาย ขนาดกวาง  5 เมตร  ยาว  
200  เมตร หนา   0.15 เมตร  
หรือพื้นที่ไมนอยกวา  1,000 
ตารางเมตร  
 

450,000 - - สามารถสรางความสะดวก
ในการคมนาคมสัญจรแก
ประชาชนแกปญหาถนน
เปนหลุมเปนบอได 
 

สวนโยธา 
อบต.ปากลาง 

8 สรางถนน  คสล. บานสวนทราย 
หมูที่ 6 ทางโคงหลังบานนายพิภพ 

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคมสัญจรแกปญหา
ถนนเปนหลุมเปนบอสรางความ
สะดวกแกประชาชน 

กอสรางถนน  คสล.  จํานวน 1 
สาย ขนาดกวาง  5 เมตร  ยาว  
200  เมตร หนา   0.15 เมตร  
หรือพื้นที่ไมนอยกวา  1,000 
ตารางเมตร  
 

- 450,000 - สามารถสรางความสะดวก
ในการคมนาคมสัญจรแก
ประชาชนแกปญหาถนน
เปนหลุมเปนบอได 
 

สวนโยธา 
อบต.ปากลาง 

9 สรางถนน  คสล. บานหวยสะนาว 
เขต 5  ภูคา  

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคมสัญจรแกปญหา
ถนนเปนหลุมเปนบอสรางความ
สะดวกแกประชาชน 

กอสรางถนน  คสล.  จํานวน 1 
สาย ขนาดกวาง  4  เมตร  ยาว  
60 เมตร หนา   0.15 เมตร  หรือ
พื้นที่ไมนอยกวา  240 ตารางเมตร  
 
 

108,000 - - สามารถสรางความสะดวก
ในการคมนาคมสัญจรแก
ประชาชนแกปญหาถนน
เปนหลุมเปนบอได 

สวนโยธา 
อบต.ปากลาง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ/ที่มา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ ป 2556 ป 2557 ป 2558 

10 สรางถนน คสล. บานคางฮอ   
หมูที่ 3  สายหนาบานนายบุญมาก  
ศิลปทาว 

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคมสัญจรแกปญหา
ถนนเปนหลุมเปนบอสรางความ
สะดวกแกประชาชน 

กอสรางถนน  คสล.  จํานวน 1 
สาย ขนาดกวาง  5 เมตร  ยาว  
200 เมตร หนา   0.15 เมตร  หรือ
พื้นที่ไมนอยกวา  1,500  ตาราง
เมตร  
 

- 400,000 - สามารถสรางความสะดวก
ในการคมนาคมสัญจรแก
ประชาชนแกปญหาถนน
เปนหลุมเปนบอได 
 

สวนโยธา 
อบต.ปากลาง 

11 สรางถนน  คสล. บานจูน หมูที่ 4 
สายหลังบานผูใหญกัณศักดิ์   

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคมสัญจรแกปญหา
ถนนเปนหลุมเปนบอสรางความ
สะดวกแกประชาชน 

กอสรางถนน  คสล.  จํานวน 1 
สาย ขนาดกวาง  4  เมตร  ยาว  
200 เมตร หนา   0.15 เมตร  หรือ
พื้นที่ไมนอยกวา  1,200  ตาราง
เมตร  

- 400,000 - สามารถสรางความสะดวก
ในการคมนาคมสัญจรแก
ประชาชนแกปญหาถนน
เปนหลุมเปนบอได 
 

สวนโยธา 
อบต.ปากลาง 

12 สรางถนน คสล.บานตาหลวง  
หมูที่ 5  จุดบานนายแกน 

เพื่อแกปญหาถนนเปนหลุมเปน
บอแกปญหาฝุนละอองในชุมชน 

กอสรางถนน  คสล.  จํานวน 1 
สาย ขนาดกวาง  4  เมตร  ยาว  
50 เมตร หนา   0.15 เมตร  หรือ
พื้นที่ไมนอยกวา  200  ตารางเมตร  

- 100,000 - สามารถสรางความสะดวก
ในการคมนาคมสัญจรแก
ประชาชนแกปญหาถนน
เปนหลุมเปนบอได 

สวนโยธา 
อบต.ปากลาง 

13 สรางถนน  คสล. บานสวนทราย 
หมูที่ 6  สายหนาหอประชุมทิศ
ตะวันออก 

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคมสัญจรแกปญหา
ถนนเปนหลุมเปนบอสรางความ
สะดวกแกประชาชน 

กอสรางถนน  คสล.  จํานวน 1 
สาย ขนาดกวาง  5 เมตร  ยาว  
200  เมตร หนา   0.15 เมตร  
หรือพื้นที่ไมนอยกวา  1,000 
ตารางเมตร  
 

- 450,000 - สามารถสรางความสะดวก
ในการคมนาคมสัญจรแก
ประชาชนแกปญหาถนน
เปนหลุมเปนบอได 
 

สวนโยธา 
อบต.ปากลาง 

14 สรางถนน คสล.เขาสูที่ทํากิน 
(หมอน 4)  
บานหวยสะนาว หมูที่ 2  
จากหมูบานถึงเขตพื้นที่ทํากิน 

เพื่อสรางความสะดวกใน
เดินทางไปสูไรสวนการเกษตร 
และการขนถายผลิตภัณฑ
การเกษตรออกสูตลาดสราง
รายได 

กอสรางถนน  คสล.  จํานวน 1 
สาย ขนาดกวาง  5 เมตร  ยาว  
200 เมตร หนา   0.15 เมตร  หรือ
พื้นที่ไมนอยกวา  1,500  ตาราง
เมตร  
 
 

450,000 - - สามารถสรางความสะดวก
ในเดินทางไปสูไรสวน
การเกษตร และการขน
ถายผลิตภัณฑการเกษตร
ออกสูตลาดสรางรายได 

สวนโยธา  
 อบต.ปากลาง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ/ที่มา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ ป 2556 ป 2557 ป 2558 

15 สรางถนน  คสล. บานจูน หมูที่ 4 
สายมุมอางรถไถ   

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคมสัญจรแกปญหา
ถนนเปนหลุมเปนบอสรางความ
สะดวกแกประชาชน 

กอสรางถนน  คสล.  จํานวน 1 
สาย ขนาดกวาง  4  เมตร  ยาว  
30 เมตร หนา   0.15 เมตร  หรือ
พื้นที่ไมนอยกวา  120  ตารางเมตร  

- 54,000 - สามารถสรางความสะดวก
ในการคมนาคมสัญจรแก
ประชาชนแกปญหาถนน
เปนหลุมเปนบอได 

สวนโยธา 
อบต.ปากลาง 

16 สรางถนน  คสล. บานสวนทราย 
หมูที่ 6  สายหนาบานนายยิ่งขาย
ผา (เล้ียวขวา) 

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคมสัญจรแกปญหา
ถนนเปนหลุมเปนบอสรางความ
สะดวกแกประชาชน 

กอสรางถนน  คสล.  จํานวน 1 
สาย ขนาดกวาง  5 เมตร  ยาว  
200  เมตร หนา   0.15 เมตร  
หรือพื้นที่ไมนอยกวา  1,000 
ตารางเมตร  
 

- 450,000 - สามารถสรางความสะดวก
ในการคมนาคมสัญจรแก
ประชาชนแกปญหาถนน
เปนหลุมเปนบอได 
 

สวนโยธา 
อบต.ปากลาง 

 
 

17 กอสรางถนน คสล. บานสวนทราย 
หมูที่ 6 ส่ีแยกหนาบานนายยิ่ง ถึง
บานนางไหม (เล้ียวซาย) 

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคมสัญจรแกปญหา
ถนนเปนหลุมเปนบอสรางความ
สะดวกแกประชาชน 

กอสรางถนน  คสล.  จํานวน 1 
สาย ขนาดกวาง  5 เมตร  ยาว  
200  เมตร หนา   0.15 เมตร  
หรือพื้นที่ไมนอยกวา  1,000 
ตารางเมตร  
 

- 450,000 - สามารถสรางความสะดวก
ในการคมนาคมสัญจรแก
ประชาชนแกปญหาถนน
เปนหลุมเปนบอได 
 

สวนโยธา 
อบต.ปากลาง 

 
 

18 กอสรางถนน คสล.ขางโบสถคริส
จักร ถึงบานรองนายกสุพศิลป 

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคมสัญจรแกปญหา
ถนนเปนหลุมเปนบอสรางความ
สะดวกแกประชาชน 

กอสรางถนน  คสล.  จํานวน 1 
สาย ขนาดกวาง  5 เมตร  ยาว  
200  เมตร หนา   0.15 เมตร  
หรือพื้นที่ไมนอยกวา  1,000 
ตารางเมตร  
 

- 450,000 - สามารถสรางความสะดวก
ในการคมนาคมสัญจรแก
ประชาชนแกปญหาถนน
เปนหลุมเปนบอได 
 

สวนโยธา 
อบต.ปากลาง 

 
 

19 กอสรางถนน คสล.หนาบานนาย
จายิ  แสนทาว หมู 1 บานนํ้าเปน 

เพื่อแกปญหาถนนเปนหลุมเปน
บอแกปญหาฝุนละอองในชุมชน 

กอสรางถนน  คสล.  จํานวน 1 
สาย ขนาดกวาง  4  เมตร  ยาว  
50 เมตร หนา   0.15 เมตร  หรือ
พื้นที่ไมนอยกวา  1,200  ตาราง
เมตร  
 

- 100,000 - สามารถสรางความสะดวก
ในการคมนาคมสัญจรแก
ประชาชนแกปญหาถนน
เปนหลุมเปนบอได 

สวนโยธา 
อบต.ปากลาง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ/ที่มา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ ป 2556 ป 2557 ป 2558 

20 กอสรางถนน คสล.จากบานนาย
พาณิชย หมู 1 บานนํ้าเปน 

เพื่อแกปญหาถนนเปนหลุมเปน
บอแกปญหาฝุนละอองในชุมชน 

กอสรางถนน  คสล.  จํานวน 1 
สาย ขนาดกวาง  4  เมตร  ยาว  
30 เมตร หนา   0.15 เมตร  หรือ
พื้นที่ไมนอยกวา  1,200  ตาราง
เมตร  

- 100,000 - สามารถสรางความสะดวก
ในการคมนาคมสัญจรแก
ประชาชนแกปญหาถนน
เปนฝุนและเปนหลุมเปน
บอได 

สวนโยธา 
อบต.ปากลาง 

21 กอสรางถนน คสล.สายบานวางจง 
ไปบานหมอสวาง ไปบานนายไท 
เปนรูปตัว L หมู 3 บานคางฮอ 

เพื่อแกปญหาถนนเปนหลุมเปน
บอแกปญหาฝุนละอองในชุมชน 

กอสรางถนน  คสล.  จํานวน 1 
สาย ขนาดกวาง  4  เมตร  ยาว  
200 เมตร หนา   0.15 เมตร  หรือ
พื้นที่ไมนอยกวา  1,200  ตาราง
เมตร  

900,000 - - สามารถสรางความสะดวก
ในการคมนาคมสัญจรแก
ประชาชนแกปญหาถนน
เปนฝุนและเปนหลุมเปน
บอได 

สวนโยธา 
อบต.ปากลาง 

22 กอสรางถนน คสล. หนาบานผูชวย
วาที ถึงเขตตําบลศิลาแลง  
(กิจการนอกเขต) 

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคมสัญจรแกปญหา
ถนนเปนหลุมเปนบอสรางความ
สะดวกแกประชาชน 

กอสรางถนน  คสล.  จํานวน 1 
สาย ขนาดกวาง  5 เมตร  ยาว  
200  เมตร หนา   0.15 เมตร  
หรือพื้นที่ไมนอยกวา  1,000 
ตารางเมตร  
 

- 450,000 - สามารถสรางความสะดวก
ในการคมนาคมสัญจรแก
ประชาชนแกปญหาถนน
เปนหลุมเปนบอได 
 

สวนโยธา 
อบต.ปากลาง 

 
 

23 สรางถนน  คสล. บานฟาใหม เขต
ตําบลศิลาเพชร (กิจการนอกเขต) 
 

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคมสัญจรแกปญหา
ถนนเปนหลุมเปนบอสรางความ
สะดวกแกประชาชน 
 

กอสรางถนน  คสล.  จํานวน 1 
สาย ขนาดกวาง  5 เมตร  ยาว  
200  เมตร หนา   0.15 เมตร  
หรือพื้นที่ไมนอยกวา  1,000 
ตารางเมตร  

- - 450,000 สามารถสรางความสะดวก
ในการคมนาคมสัญจรแก
ประชาชนแกปญหาถนน
เปนหลุมเปนบอได 
 

สวนโยธา 
อบต.ปากลาง 

24 สรางถนน  คสล. เชื่อมระหวาง
ตําบล จาก บานจูน  หมูที่  4  
ต.ปากลาง  - บานเก็ต  หมูที่ 2  
ต.วรนคร (กิจการนอกเขต) 

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคมสัญจรแกปญหา
ถนนเปนหลุมเปนบอสรางความ
สะดวกแกประชาชน 

กอสรางถนน  คสล.  จํานวน 1 
สาย ขนาดกวาง  5 เมตร  ยาว  
1,000 เมตร หนา   0.15 เมตร  
หรือพื้นที่ไมนอยกวา  5,000  
ตารางเมตร . 
 

- 2,000,000 - สามารถสรางความสะดวก
ในการคมนาคมสัญจรแก
ประชาชนแกปญหาถนน
เปนหลุมเปนบอได 

สวนโยธา 
อบต.ปากลาง 

และ 
อบจ.นาน 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ/ที่มา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ ป 2556 ป 2557 ป 2558 

25 กอสรางถนนลาดยาง ถนนสาย
หลัก ตําบล ปากลาง จากบานนํ้า
เปน – เชื่อมระหวางบานหัวดอย 
ตําบลศิลาแลง  (กิจการนอกเขต) 

เพื่อใหมีถนนที่ปลอดภัยใช
สัญจรของประชาชนตําบล ปา
กลาง ที่จะออกสู อําเภอ ปว  
และออกสูพื้นที่ตําบลอ่ืนๆให
สะดวกขึ้นและแกปญหาถนน
คอนกรีตเดิมที่ชํารุดเปนหลุม
เปนบอ  ใหประชาชนใชเดิน
สัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น 

กอสรางถนน ลาดยาง ขนาดกวาง  
5  เมตร , ยาว 2,150 เมตร หนา 
0.04  เมตร จากบานหัวดอย หมูที่ 
6  ตําบล ศิลาแลง ถึง บานนํ้าเปน 
หมูที่ 1 ตําบล ปากลาง 

1,950,000  - - มีถนนที่ปลอดภัยใชสัญจร
ของประชาชนตําบล ปา
กลาง ทีจ่ะออกสู อําเภอ 
ปว  และออกสูพื้นที่ตําบล
อ่ืนๆใหสะดวกขึ้นและ
แกปญหาถนนคอนกรีต
เดิมที่ชํารุดเปนหลุมเปน
บอ  ใหประชาชนใชเดิน
สัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น 

อบจ.นาน 
และหนวยงาน

ที่เก่ียวของ 
 
 
 
 
 

 
26 กอสรางถนนลาดยางภายใน

หมูบาน หมู 1 บานนํ้าเปน 
เพื่อสงเสริมการปรับปรุงถนน
เสนทางคมนาคม ใหการ
เดินทางสะดวกขึ้น เพื่อ
แกปญหาถนนเปนหลุมเปนบอ 

ถนนลาดยางเอสฟาสติกคอนกรีต  
ขนาดกวาง 9.00 เมตร ยาว 800 
เมตร หนา 0.05 เมตร 

- - 1,000,000 สามารถทําใหถนนเสนทาง
คมนาคม ใหการเดินทาง
สะดวกขึ้น แกปญหาถนน
เปนหลุมเปนบอได 

สวนโยธา  
อบต.ปากลาง 

อบจ.นาน 

27 ปรับปรุงถนนลูกรังเขต ตําบลภูคา 
(กิจการนอกเขต) 
 

เพื่อสงเสริมใหประชาชน 
สามารถมีเสนทางคมนาคมที่
สะดวกใชสําหรับลําเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรออกสูตลาดให
สะดวกขึ้น 

สรางถนน ลูกรัง กวาง 4 เมตร ยาว 
280 เมตร หนา 0.10 เมตร 

- 400,000 - เพื่อสงเสริมใหประชาชน
สามา รถมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวกใช
สําหรับลําเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู
ตลาดใหสะดวกขึ้น 

สวนโยธา 
อบต.ปากลาง 

28 กอสรางถนนลูกรังจากอางหกเขา
พื้นที่ทํากิน  

เพื่อสงเสริมใหประชาชนสามา 
รถมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก
ใชสําหรับลําเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรออกสูตลาดให
สะดวกขึ้น 

สรางถนน ลูกรัง กวาง 4 เมตร ยาว 
280 เมตร หนา 0.20 เมตร 

- 400,000 - เพื่อสงเสริมใหประชาชน
สามา รถมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวกใช
สําหรับลําเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู
ตลาดใหสะดวกขึ้น 
 
 

สวนโยธา  
อบต.ปากลาง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ/ที่มา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ ป 2556 ป 2557 ป 2558 

29 กอสรางถนนลูกรังเขาสูที่ทํากิน 
หมู 1-6 ทางไปปาชุมชน 

เพื่อสงเสริมการปรับปรุงถนน
เสนทางคมนาคม ใหการ
เดินทางสะดวกขึ้นโดยการลง
หินกรวด ทราย เพื่อแกปญหา
ถนนเปนหลุมเปนบอ 

สรางถนนลูกรังขนาดกวาง 3  เมตร 
ยาว 3,150 เมตร หนา 0.20  เมตร 
ปรับถนน กวาง 6  เมตร พื้นที่ลง
หินกรวดทราย  ไมนอยกวา 9,450  
ตารางเมตร  

- 900,000 - สามารถทําใหถนนเสนทาง
คมนาคม ใหการเดินทาง
สะดวกขึ้นโดยการลงหิน
กรวด ทราย แกปญหา
ถนนเปนหลุมเปนบอได 

สวนโยธา  
อบต.ปากลาง 

30 กอสรางถนนหินกรวดทราย 
หวยแสง หมู 5 บานตาหลวง 

เพื่อสงเสริมใหประชาชน 
สามารถมีเสนทางคมนาคมที่
สะดวกใชสําหรับลําเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรออกสูตลาดให
สะดวกขึ้น 

สรางถนนถมหินกรวดทราย ขนาด
กวาง  4  เมตร  ยาว  800 เมตร 
หนา 0.07 เมตร หรือพื้นที่ถมหิน
กรวดทรายไมนอยกวา  3,200 
เมตร (ปรับถนนกวาง เฉล่ีย  6  ม.) 

- 400,000 - ประชาชนสามา รถมี
เสนทางคมนาคมที่สะดวก
ใชสําหรับลําเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู
ตลาดใหสะดวกขึ้น 

สวนโยธา 
อบต.ปากลาง 

31 สรางถนนหินกรวดทราย   
สายศูนยพัฒนาเด็กบานตาหลวง 
ไปบานนํ้าฮาว 

เพื่อสงเสริมใหประชาชน 
สามารถมีเสนทางคมนาคมที่
สะดวกใชสําหรับลําเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรออกสูตลาดให
สะดวกขึ้น 

สรางถนนถมหินกรวดทราย ขนาด
กวาง  4  เมตร  ยาว  800 เมตร 
หนา 0.07 เมตร หรือพื้นที่ถมหิน
กรวดทรายไมนอยกวา  3,200 
เมตร (ปรับถนนกวาง เฉล่ีย  6  ม.) 

- 400,000 - ประชาชนสามา รถมี
เสนทางคมนาคมที่สะดวก
ใชสําหรับลําเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู
ตลาดใหสะดวกขึ้น 

สวนโยธา 
อบต.ปากลาง 

32 สรางถนนเขาสูพื้นที่ทําการเกษตร 
หมูที่ 2  บาน หวยสะนาว  
ต.ปากลาง – บานนาคํา หมูที่ 1 
ต.ศิลาเพชร 

เพื่อสงเสริมใหประชาชน 
สามารถมีเสนทางคมนาคมที่
สะดวกใชสําหรับลําเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรออกสูตลาดให
สะดวกขึ้น 

สรางถนนถมหินกรวดทราย ขนาด
กวาง  4  เมตร  ยาว  2,000 เมตร 
หนา 0.07 เมตร หรือพื้นที่ถมหิน
กรวดทรายไมนอยกวา  8,000
ตารางเมตร (ปรับถนนกวาง เฉล่ีย  
6  เมตร) 

- 800,000 - ประชาชนสามา รถมี
เสนทางคมนาคมที่สะดวก
ใชสําหรับลําเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู
ตลาดใหสะดวกขึ้น 

สวนโยธา 
อบต.ปากลาง 

 

33 กอสรางถนนหินกรวดทราย 
หมูที่ 6 บานสวนทราย เสนบาน
นายวีระ กิตตเิจริญเนตร 

เพื่อสงเสริมการปรับปรุงถนน
เสนทางคมนาคม ใหการ
เดินทางสะดวกขึ้นโดยการลง
หินกรวด ทราย เพื่อแกปญหา
ถนนเปนหลุมเปนบอ 

สรางถนน ลงหินกรวดทราย ขนาด
กวาง 4  เมตร ยาว 4,000 เมตร หนา 
0.07  เมตร ปรับถนน กวาง 6  เมตร 
พ้ืนท่ีลงหินกรวดทราย  ไมนอยกวา 
16,000  ตารางเมตร พ้ืนท่ีถนน
ท้ังหมดไมนอยกวา  24,000  เมตร 

- - 300,000 สามารถทําใหถนนเสนทาง
คมนาคม ใหการเดินทาง
สะดวกขึ้นโดยการลงหิน
กรวด ทราย แกปญหา
ถนนเปนหลุมเปนบอได 

สวนโยธา  
อบต.ปากลาง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ/ที่มา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ ป 2556 ป 2557 ป 2558 

34 สราง/ปรับปรุงถนนหินกรวดทราย  
บานจูน หมูที่ 4 – บานหวยเสือ 
(บานปรางค) ปล้ัมเชลล 

เพื่อสงเสริมใหประชาชนสามา 
รถมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก
ใชสําหรับลําเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรออกสูตลาดให
สะดวกขึ้น 

สรางถนนถมหินกรวดทราย ขนาด
กวาง  4  เมตร  ยาว  800 เมตร 
หนา 0.07 เมตร หรือพื้นที่ถมหิน
กรวดทรายไมนอยกวา  3,200 
เมตร (ปรับถนนกวาง เฉล่ีย  6  ม.) 

- 400,000 - ประชาชนสามา รถมี
เสนทางคมนาคมที่สะดวก
ใชสําหรับลําเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู
ตลาดใหสะดวกขึ้น 

สวนโยธา 
อบต.ปากลาง 

35 สรางถนนหินกรวดทราย   
บานคางฮอ หมูที่ 3  
ทางเขาบานนายชัยยุทธ 

เพื่อสงเสริมใหประชาชนสามา 
รถมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก
ใชเดินทางสัญจร 

สรางถนนถมหินกรวดทราย ขนาด
กวาง  4  เมตร  ยาว 200 เมตร 
หนา 0.07 เมตร หรือพื้นที่ถมหิน
กรวดทรายไมนอยกวา  800 เมตร 
(ปรับถนนกวาง เฉล่ีย  6  ม.) 

- 100,000 - ประชาชนสามารถมี
เสนทางคมนาคมที่สะดวก
ใชเดินทางสัญจร 

สวนโยธา 
อบต.ปากลาง 

36 สรางถนนหินกรวยทราย  
บานคางฮอ หมูที่ 3 
เขาบานนายสุชาติ  
นายทรงพล  คีรีธีรกุล 
 

เพื่อสงเสริมใหประชาชนสามา 
รถมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก
ใชเดินทางสัญจร 

สรางถนนถมหินกรวดทราย ขนาด
กวาง  4  เมตร  ยาว 200 เมตร 
หนา 0.07 เมตร หรือพื้นที่ถมหิน
กรวดทรายไมนอยกวา  800 เมตร 
(ปรับถนนกวาง เฉล่ีย  6  ม.) 

- 100,000 - ประชาชนสามารถมี
เสนทางคมนาคมที่สะดวก
ใชเดินทางสัญจร 

สวนโยธา 
อบต.ปากลาง 

37 สรางถนนหินกรวดทราย  
บานสวนทราย  หมูที่ 6 ถึง 
บานหวยสะนาว หมูที่ 2 

เพื่อสงเสริมการปรับปรุงถนน
เสนทางคมนาคม ใหการ
เดินทางสะดวกขึ้นโดยการลง
หินกรวด ทราย เพื่อแกปญหา
ถนนเปนหลุมเปนบอ 

สรางถนน ลงหินกรวดทราย ขนาด
กวาง 4  เมตร ยาว 620 เมตร หนา 
0.07  เมตร ปรับถนน กวาง 6  เมตร 
พ้ืนท่ีลงหินกรวดทราย  ไมนอยกวา 
2,480 ตารางเมตร พ้ืนท่ีถนนท้ังหมด
ไมนอยกวา  3,720  เมตร 

- 320,000 - สามารถทําใหถนนเสนทาง
คมนาคม ใหการเดินทาง
สะดวกขึ้นโดยการลงหิน
กรวด ทราย แกปญหา
ถนนเปนหลุมเปนบอได 

สวนโยธา  
อบต.ปากลาง 

38 ปรับปรุงถนนหินกรวดทราย  
หมูที่ 2  สายแยกสวนยางพารา 
นายวิทยา – เขตบริการ  
ตําบลศิลาเพชร  
(ถนนเชื่อมระหวางตําบล )    

เพื่อสงเสริมการปรับปรุงถนน
เสนทางคมนาคม ใหการ
เดินทางสะดวกขึ้นโดยการลง
หินกรวด ทราย เพื่อแกปญหา
ถนนเปนหลุมเปนบอ 

สรางถนน ลงหินกรวดทราย ขนาด
กวาง 4  เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 
0.07  เมตร ปรับถนน กวาง 6  เมตร 
พ้ืนท่ีลงหินกรวดทราย  ไมนอยกวา 
8,000  ตารางเมตร พ้ืนท่ีถนนท้ังหมด
ไมนอยกวา  12,000  เมตร 

- 600,000 - สามารถทําใหถนนเสนทาง
คมนาคม ใหการเดินทาง
สะดวกขึ้นโดยการลงหิน
กรวด ทราย แกปญหา
ถนนเปนหลุมเปนบอได 

สวนโยธา  
อบต.ปากลาง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ/ที่มา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ ป 2556 ป 2557 ป 2558 

39 กอสรางถนนรอบอางนิวซีแลนด 
พรอมราวก้ันและรางระบายนํ้า 

เพื่อสงเสริมการปรับปรุงถนน
เสนทางคมนาคม ใหการ
เดินทางสะดวกขึ้นและเปนการ
ปรับปรุงภูมิทัศนใหสวยงามเปน
สถานที่ทองเที่ยวแหงใหม 

สรางถนน คอนกรีต ขนาดกวาง 
4.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พรอมราวกันแส
ตนเลสขนาด สูง 1.00 เมตร ยาว 
1.500 เมตร รางระบายนํ้าตัว u 
ขนาดกวาง 0.60 เมตร ลึก 0.60 
เมตร ยาว 15.00 เมตร  

- - 1,800,000 สามารถทําใหถนนเสนทาง
คมนาคม ใหการเดินทาง

สะดวกขึ้นและเปน
สถานที่ทองเที่ยวแหง
ใหมของตําบลปากลาง 

สวนโยธา 
อบต.ปากลาง 

และ 
อบจ.นาน 

40 ถนนหินกรวดทรายเปดเสนทาง
ใหม ระหวางสนามบินฟารม
บางระจันทร ถึง หมู 4 บานจูน 

เพื่อสงเสริมใหประชาชนสามา 
รถมีเสนทางคมนาคมที่สะดวก
ใชสําหรับลําเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรออกสูตลาดให
สะดวกขึ้น 

สรางถนน หินกรวดทราย กวาง 4 
เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.07 
เมตร 

- 100,000 - เพื่อสงเสริมใหประชาชน
สามา รถมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวกใช
สําหรับลําเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู
ตลาดใหสะดวกขึ้น 

สวนโยธา  
อบต.ปากลาง 
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1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดาน โครงสรางพ้ืนฐาน 
          1.2  แนวทางการพัฒนา จัดหาและพัฒนาแหลงนํ้าเพ่ืออุปโภคบริโภคและการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ/ที่มา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ ป 2556 ป 2557 ป 2558 

41 ขยายเขตประปา และซอมแซม
ปรับปรุงประปา และ ปรับปรุง
คุณภาพนํ้า หมูที่  1 -6 

เพื่อประชาชนมีนํ้าประปาใชอยาง
ทั่วถึงมีนํ้าสะอาดสําหรับอุปโภค
บริโภคอยางทั่วถึงและเพียงพอ 

ขยายเขตประปา และ
ซอมแซมปรับปรุงประปา 
ปรับปรุงคุณภาพนํ้า หมูที่  
1 -6 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมีนํ้าสะอาดสําหรับ
อุปโภคบริโภคในชีวิตประจําวัน
ไดอยางเพียงพอ 
 

สวนโยธา 
อบต.ปากลาง 

42 กอสรางประปาผิวดินขนาดใหญ 
บานหวยสะนาว  หมูที่ 2 

เพื่อแกปญหาการขาดแคลนนํ้า
และใหประชาชนมีนํ้าสะอาด
สําหรับใชอุปโภคบริโภค  ให
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีนํ้า
เพียงพอแกการอุปโภคบริโภคใน
แตละวัน 

กอสรางประปาผิวดิน
ขนาดใหญ  จํานวน  1  
แหง  สําหรับประชาชน 
จํานวน 170  ครัวเรือน 

3,000,000 - - สามารถแกปญหาการขาดแคลน
นํ้าและใหประชาชนมีนํ้าสะอาด
สําหรับใชอุปโภคบริโภค  ให
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีนํ้า
เพียงพอแกการอุปโภคบริโภคใน
แตละวัน 

สวนโยธา 
อบต.ปากลาง 

และหนวยงานที่
เก่ียวของ 

กรมทรัพยากรนํ้า 

43 สราง/จัดหาแทงกนํ้าเพื่อ
แกปญหาภัยแลง หมูที่ 1 - 6 

เพื่อใหมีแทงกนํ้าไวสําหรับรองรับ
นํ้าฝนและนํ้าประปาแกปญหาการ
ขาดแคลนนํ้าในฤดูแลง 

กอสรางแทงกนํ้า คสล.
หรือจัดซ้ือแทงกนํ้า
พลาสติกสําหรับใชรองรับ
นํ้าฝนและรองรับ
นํ้าประปาแกปญหาภัย
แลง จํานวน 20  แทงก 
 

- 500,000 500,000 มีแทงนํ้ารองรับนํ้าฝนและรองรับ
นํ้าประปาสามรถแกปญหาภัย
แลงไดและประชาชนมีนํ้า
อุปโภค-บริโภคเพียงพอในแตละ
วัน 

สวนโยธา 
อบต.ปากลาง 

44 กอสรางประปาผิวดินขนาดใหญ 
หมูที่  4 - 5 

เพื่อแกปญหาการขาดแคลนนํ้า
และใหประชาชนมีนํ้าสะอาด
สําหรับใชอุปโภคบริโภค  ให
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีนํ้า
เพียงพอแกการอุปโภคบริโภคใน
แตละวัน 
 

กอสรางประปาผิวดิน
ขนาดใหญ  จํานวน  1  
แหง  สําหรับประชาชน 
จํานวน  233  ครัวเรือน 

3,000,000 3,000,000 - สามารถแกปญหาการขาดแคลน
นํ้าและใหประชาชนมีนํ้าสะอาด
สําหรับใชอุปโภคบริโภค  ให
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีนํ้า
เพียงพอแกการอุปโภคบริโภคใน
แตละวัน 

สวนโยธา 
อบต.ปากลาง 

และหนวยงานที่
เก่ียวของ 

กรมทรัพยากรนํ้า 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ/ที่มา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ ป 2556 ป 2557 ป 2558 

45 ขุดลอกอางเก็บนํ้า –หนองนํ้า
และแหลงนํ้าสาธารณะเพื่อ
การเกษตร  หมูที่ 1- 6 

เพื่อใหมีแหลงนํ้าสําหรับรองรับนํ้า
ไวใชในฤดูแลงและแกปญหานํ้า
หลากในฤดูฝน 

ขุดลอกอางเก็บนํ้าและ
หนองนํ้า แหลงนํ้า
สาธารณะ จํานวน   
6 แหง 

600,000 600,000 600,000 มีแหลงนํ้าสําหรับรองรับนํ้าไวใช
ในฤดูแลงและแกปญหานํ้าหลาก
ในฤดูฝน 

สวนโยธา 
อบต.ปากลาง 
และอบจ.นาน 

 
46 สรางดาดลําเหมืองคอนกรีต

เสริมเหล็ก เขาสูนา อางหวย
ปลาก้ัง บานตาหลวง  หมูที่  5 

เพื่อสงเสริมใหเกษตรกรมีนํ้าใช
สําหรับการทํานาปลูกขาวอยาง
เพียงพอและสามารถใชนํ้าใหเกิด
ประโยชนในการเกษตรอยาง
เพียงพอ 

สรางดาดลําเหมือง  
เขาสูที่นา  ยาว 200  
เมตร  

- 100,000 - เกษตรกรมีนํ้าใชสําหรับการทํา
นาปลูกขาวอยางเพียงพอและ
สามารถใชนํ้าใหเกิดประโยชนใน
การเกษตรอยางเพียงพอ 

สวนโยธา 
อบต.ปากลาง 

47 ขุดลอกอางเก็บนํ้าฟารม
บางระจัน บานนํ้าเปน หมูที่ 1 

เพื่อใหอางเก็บนํ้ามีความจุเก็บกัก
นํ้าใหไดมากขึ้น สามารถรักษานํ้า
เพื่อการเกษตรไดตลอดป 

ขุดลอกอางเก็บน้ําขนาดกวาง 
41 เมตร ยาว 145 เมตร ลึก
โดยเฉล่ีย 2 เมตร  หรือมีพ้ืน
ที่ดินขุดไมนอยกวา 13,050 
ลบ.ม.  

455,400 - - มีอางเก็บนํ้าที่ขุดลอกสรางความ
จุนํ้าสําหรับใชการเกษตรไดมาก
ขึ้น 

สวนโยธา 
อบต.ปากลาง 
และอบจ.นาน 

 

48 กอสรางอางเก็บนํ้าเพื่อ
การเกษตร อางหวยหินแดงบาน
หวยสะนาว  หมูที่ 2   

เพื่อใหมีแหลงนํ้าสําหรับการ
อุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร
อยางเพียงพอสามารถบรรเทา
ปญหาภัยแลงในพื้นที่ได 

ขุดลอก/กอสรางอางเก็บ
นํ้าเพื่อการเกษตร ขนาด
กวาง 20  เมตร ยาว  35  
เมตร ลึก โดยประมาณ 4   
เมตร  

- 300,000 - มีแหลงนํ้าสําหรับการอุปโภค
บริโภคและเพื่อการเกษตรอยาง
เพียงพอสามารถบรรเทาปญหา
ภัยแลงในพื้นที่ได 

สวนโยธา 
อบต.ปากลาง 

49 
 

ขุดลอก/กอสรางอางเก็บนํ้าเพื่อ
การเกษตร บานคางฮอ หมูที่ 3  
ติดที่ประปา 

เพื่อใหมีแหลงนํ้าสําหรับการ
อุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร
อยางเพียงพอสามารถบรรเทา
ปญหาภัยแลงในพื้นที่ได 

ขุดลอก/กอสรางอางเก็บ
นํ้าเพื่อการเกษตร ขนาด
กวาง 20 เมตร ยาว  35 
เมตร ลึก โดยประมาณ 4 
เมตร  
 
 
 

- 250,000 - มีแหลงนํ้าสําหรับการอุปโภค
บริโภคและเพื่อการเกษตรอยาง
เพียงพอสามารถบรรเทาปญหา
ภัยแลงในพื้นที่ได 

สวนโยธา 
อบต.ปากลาง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ/ที่มา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ ป 2556 ป 2557 ป 2558 

50 จัดหาแทงคนํ้าเพื่อการเกษตร 
นอกพื้นที่ (กิจการนอกเขต)  
 

เพื่อใหมีแหลงนํ้าสําหรับการ
อุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร
อยางเพียงพอสามารถบรรเทา
ปญหาภัยแลงในพื้นที่ได 

ขุดลอก/กอสรางอางเก็บ
นํ้าเพื่อการเกษตร ขนาด
กวาง 30  เมตร ยาว  45 
เมตร ลึก โดยประมาณ 4 
เมตร  

- 450,000 - มีแหลงนํ้าสําหรับการอุปโภค
บริโภคและเพื่อการเกษตรอยาง
เพียงพอสามารถบรรเทาปญหา
ภัยแลงในพื้นที่ได 

สวนโยธา 
อบต.ปากลาง 

51 ขุดเจาะบอนํ้าตื้นเพื่อการ
อุปโภคและบริโภคของ
ประชาชน หมูที่ 1 - 6 

เพื่อใหประชาชนมีแหลงนํ้าสําหรับ
การอุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ
ตลอดทั้งป 

ขุดเจาะบอนํ้าตื้นจํานวน 
12  บอ  

- 180,000 - ประชาชนมีแหลงนํ้าสําหรับการ
อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ
ตลอดทั้งป 

สวนโยธา 
อบต.ปากลาง 

52 ขุดลอกอางเก็บนํ้านิวซีแลนด
และปรับภูมิทัศนโดยรอบ 

เพื่อใหมีแหลงนํ้าสําหรับการ
อุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร
อยางเพียงพอสามารถบรรเทา
ปญหาภัยแลงในพื้นที่ไดและเปน
สถานที่ทองเที่ยว พักผอนหยนใจ 

ขุดลอกอางเก็บนํ้า 
ขนาดกวาง 200 เมตร 
ยาว 700 เมตร 
ลึก 3 เมตร 

10,000,000 - - มีแหลงนํ้าสําหรับการอุปโภค
บริโภคและเพื่อการเกษตรอยาง
เพียงพอสามารถบรรเทาปญหา
ภัยแลงในพื้นที่ไดและเปนสถานที่
ทองเที่ยว พักผอนหยนใจ 

อบต.ปากลางและ
อบจ.นาน 

53 ซอมแซมระบบระบายนํ้าอาง
นิวซีแลนด 

เพื่อใหมีแหลงนํ้าสําหรับรองรับนํ้า
ไวใชในฤดูแลงและแกปญหานํ้า
หลากในฤดูฝน 

ทํารางระบายนํ้าอุโมงค
ระบบ  ขนาดกวาง 4.00 
เมตร ยาว 10.00 เมตร 
หนา 0.20 เมตร 

- - 800,000 มีแหลงนํ้าสําหรับรองรับนํ้าไวใช
ในฤดูแลงและแกปญหานํ้าหลาก
ในฤดูฝน 

สวนโยธา 
อบต.ปากลาง 

และหนวยงานที่
เก่ียวของ 

54 ขุดสระนํ้า (หมอน 4) หมูที่ 2 
บานหวยสะนาว 

เพื่อใหมีแหลงนํ้าสําหรับการ
อุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร
อยางเพียงพอสามารถบรรเทา
ปญหาภัยแลงในพื้นที่ได 

ขุดสระ ขนาดกวาง 50 
เมตร ยาว 50 เมตร ลึก 2 
เมตร 

- 500,000 - มีแหลงนํ้าสําหรับการอุปโภค
บริโภคและเพื่อการเกษตรอยาง
เพียงพอสามารถบรรเทาปญหา
ภัยแลงในพื้นที่ได 

สวนโยธา 
อบต.ปากลาง 

55 โครงการปรับปรุงคุณภาพนํ้า
อางนิวซีแลนด เพื่อใชในการ
อุปโภคบริโภค 

เพื่อใหมีแหลงนํ้าสําหรับการ
อุปโภคบริโภคที่สะอาดปลอดภัย 

ปรับปรุงคุณภาพนํ้าใน
อางนิวซีแลนด 

- 1,000,000 - มีแหลงนํ้าสําหรับการอุปโภค
บริโภคที่สะอาดปลอดภัย 

สวนโยธา 
อบต.ปากลาง 

และหนวยงานที่
เก่ียวของ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ/ที่มา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ ป 2556 ป 2557 ป 2558 

56 ขุดลอกอางเก็บนํ้าหวยหมู  
บานคางฮอ หมูที่ 3  

เพื่อสงเสริมอาชีพเล้ียงปลาและ
เปนสถานที่ทองเที่ยว 

ขุดลอกสระ ขนาดกวาง 
45 เมตร ยาว 59 เมตร 
ลึก 3.00 เมตร 

300,000 300,000 - มีแหลงนํ้าสําหรับการอุปโภค
บริโภคและเพื่อการเกษตรอยาง
เพียงพอสามารถบรรเทาปญหาภัย
แลงในพื้นที่ได 

สวนโยธา 
อบต.ปากลาง 

57 ขุดลอกสระ กสช. หมู 6 
เพิ่มเติม  

เพื่อใหมีแหลงนํ้าสําหรับการ
อุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร
อยางเพียงพอสามารถบรรเทา
ปญหาภัยแลงในพื้นที่ได 

ขุดสระ ขนาดกวาง 50 
เมตร ยาว 50 เมตร ลึก 2 
เมตร 

- 500,000 - มีแหลงนํ้าสําหรับการอุปโภค
บริโภคและเพื่อการเกษตรอยาง
เพียงพอสามารถบรรเทาปญหา
ภัยแลงในพื้นที่ได 

อบต.ปากลางและ
อบจ.นาน 
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1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดาน โครงสรางพ้ืนฐาน 
    1.3   แนวทางการพัฒนา ติดต้ังไฟฟาสาธารณะ,ขยายเขตไฟฟาใหท่ัวถึง และติดต้ังสัญญาณไฟจราจรและติดต้ังกระจกนูนตามทางโคงทางแยก 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ/ที่มา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ ป 2556 ป 2557 ป 2558 

58 ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ (ไฟก่ิง) 
หมูที่ 1– 6 
 
 

เพื่อเพิ่มแสงสวางใหเพียงพอ
และเปนการเพิ่มความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินให
ประชาชนมากขึ้น 

ติดตั้งไฟฟาสาธารณะในจุดที่
มืดและจุดเส่ียงอันตรายตอ
ชีวิตและทรัพยสินประชาชน
จํานวน  48  จุด 

200,000 
 
 
 

200,000 
 
 
 

200,000 
 
 
 

มีแสงไฟสวางเพียงพอ
สามารถปองกันชีวิตและ
ทรัพยสินประชาชนจาก
ปญหาความมืดได 

สวนโยธา 
อบต.ปากลาง 

การไฟฟา 
 

59 ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ ถนนสาย
ใหม -ถนนสายเกาทางเขาสู
ตําบล 
 

เพื่อเพิ่มแสงสวางใหเพียงพอ
และเปนการเพิ่มความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินให
ประชาชนมากขึ้น 

ติดตั้งไฟฟาสาธารณะในจุดที่
มืดและจุดเส่ียงอันตรายตอ
ชีวิตและทรัพยสินประชาชน
จํานวน  48  จุด 

200,000 
 
 
 

200,000 
 
 
 

200,000 
 
 
 

มีแสงไฟสวางเพียงพอ
สามารถปองกันชีวิตและ
ทรัพยสินประชาชนจาก
ปญหาความมืดได 

สวนโยธา 
อบต.ปากลาง 

การไฟฟา 
 

60 ขยายเขตไฟฟาเขาประปา  
หมู 3 บานคางฮอ 

เพื่อใหมีไฟฟาใชในการดูด
นํ้าประปาเพื่ออุปโภคบริโภค
สะดวกขึ้น 

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําเขา
ประปา หมู 3 บานคางฮอ 

- 400,000 - ประชาชนมีประปาใชจาก
โครงการขยายเขตไฟฟา
และจัดซ้ือเครื่องสูบนํ้า
ดังกลาว 

สวนโยธา 
อบต.ปากลาง 

การไฟฟา 
 

61 ขยายเขตไฟฟา  
บานจูน หมูที่ 4  

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง และสามารถสงเสริม
คุณภาพชีวิตประชาชนเปนการ
แกปญหาพื้นฐานแกประชาชน
ได 

ขยายเขตไฟฟาใหประชาชนที่
อยูนอกเขตไฟฟาไดมีไฟฟาใช
อยางทั่วถึงจํานวน 3 จุด 

- 200,000 - ประชาชนมีไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึงและมีแสงสวางอยาง
เพียงพอในการดําเนินชีวิต 

สวนโยธา 
อบต.ปากลาง 

การไฟฟา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ/ที่มา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ ป 2556 ป 2557 ป 2558 

62 ขยายเขตไฟฟา หมูที่ 5   
ไปสูบานไรรวงทอง  

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช
รองรับการขยายตัวของ
บานเรือนประชาชนที่กระจาย
ออกไป 

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําจาก
บานตาหลวง หมูที่ 5 ไปสู
บานไรรวงทอง 

- 400,000 - ประชาชนมีประปาใชจาก
โครงการขยายเขตไฟฟา
และจัดซ้ือเครื่องสูบนํ้า
ดังกลาว 

สวนโยธา 
อบต.ปากลาง 

การไฟฟา 
 

63 เพิ่มแรงสงไฟฟาแรงต่ํา  
หมู 4, 5 

เพื่อแกไขปญหาไฟไมเพียงพอ
กับการใชในหมูบาน 

เพิ่มแรงสงไฟฟาแรงต่ํา - 400,000 - ประชาชนมีไฟฟาใช
เพียงพอ 

สวนโยธา 
อบต.ปากลาง 

การไฟฟา 
 

64 ขยายเขตไฟฟาในตําบลปากลาง 
ม. 1 – 6 

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง และสามารถสงเสริม
คุณภาพชีวิตประชาชนเปนการ
แกปญหาพื้นฐานแกประชาชน
ได 

ขยายเขตไฟฟาใหประชาชนที่
อยูนอกเขตไฟฟาไดมีไฟฟาใช
อยางทั่วถึง 

200,000 
 
 
 

200,000 
 
 
 

200,000 
 
 
 

ประชาชนมีไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึงและมีแสงสวางอยาง
เพียงพอในการดําเนินชีวิต 

สวนโยธา 
อบต.ปากลาง 

การไฟฟา 
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1.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดาน โครงสรางพ้ืนฐาน 
    1.4  แนวทางการพัฒนา กอสราง / ตอเติมโครงสรางพ้ืนฐาน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ/ที่มา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ ป 2556 ป 2557 ป 2558 

65 ตอเติมศาลาศูนยวัฒนธรรม  
บานหวยสะนาว  หมูที่ 2 

เพื่อตอเติมศาลาศูนยวัฒนธรรม 
สรางหองครัว ,หองนํ้า,ลอมรั้วและเท
รองระบายนํ้า รอบอาคาร 

สรางหองครัว ,หองนํ้า,
ลอมรั้วและเทรอง
ระบายนํ้า รอบอาคาร 
จํานวน 1  แหง 

- 500,000 - มีหองครัว ,หองนํ้า,ลอมรั้วและเท
รองระบายนํ้า รอบอาคารศูนย
วัฒนธรรม สามารถสรางความ
สะดวกในการรวมพิธีหรือ
ดําเนินการในศูนยวัฒนธรรม 

สวนโยธา 
อบต.ปากลาง 

 

66 กอสราง/ปรับปรุงซอมแซม
ศาลาพิธีกรรม หมูที่ 1-6 

เพื่อใหมีศาลาพิธีกรรมที่สามารถ
บรรจุคนที่เขารวมพิธีกรรมมากขึ้น
แกปญหาฝนรั่วซึมเวลาฝนตกได 

กอสราง/ปรับปรุง
ซอมแซมศาลาพิธีกรรม  
หมูที่ 1-6 จํานวน 6 
แหง 
 

- 900,000 900,000 มีศาลาพิธีกรรมที่สามารถบรรจุคน
ที่เขารวมพิธีกรรมมากขึ้น
แกปญหาฝนรั่วซึมเวลาฝนตกได 

สวนโยธา 
อบต.ปากลาง 

 

67 ทํารั้วก้ันอางทุงครู เพื่อปองกันอันตรายไมใหรถหรือเด็ก
พลัดตกหรืออุบัติเหตุอ่ืนใดที่จะทําให
มีการตกลงอางทุงครูได 

ทํารั้วก้ันอางทุงครู  
บานจูน  หมูที่ 4  
จํานวน 1 แหง 

- 30,000 - สามารถปองกันอันตรายไมใหรถ
หรือเด็กพลัดตกหรืออุบัติเหตุอ่ืน
ใดที่จะทําใหมีการตกลงอางทุงครู
ได 

สวนโยธา 
อบต.ปากลาง 

 

68 สรางรานคาชุมชน/ 
รีสอรท ชุมชน  
บานนํ้าเปน หมูที่ 1  

เพื่อใหมีรานคาขายผลิตภัณฑชุมชน
และเปนสถานที่ทองเที่ยวสําหรับการ
เยี่ยมชมผลิตภัณฑของชุมชน 

สรางรานคาชุมชน/ 
รีสอรท ชุมชน  
บริเวณอางนิวซีแลนด 
จํานวน 1 แหง 
 

- - 200,000 มีรานคาขายผลิตภัณฑชุมชนและ
เปนสถานที่ทองเที่ยวสําหรับการ
เยี่ยมชมผลิตภัณฑของชุมชน 

สวนโยธา 
อบต.ปากลาง 

69 กอสรางอาคารจุดรับซ้ือ
พืชผลทางการเกษตรของ
ตําบล 

เพื่อใหมีจุดรับซ้ือพืชผลทางการ
เกษตรของตําบล 

สรางอาคารจุดรับซ้ือ
พืชผลทางการเกษตร
ของตําบล  
จํานวน 1แหง 
 

- 300,000 - มีอาคารรับซ้ือพืชผลทางการ
เกษตรของตําบล 

สวนโยธา 
อบต.ปากลาง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ/ที่มา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ ป 2556 ป 2557 ป 2558 

70 สรางอาคารสํานักงาน 
อบต.หลังใหม  
 

เพื่อใหไดอาคารสํานักงานที่สามารถ
รองรับบุคลากรและงานภารกิจถาย
โอนตางๆที่มากขึ้น รวมถึงผูมาติดตอ
ที่เพิ่มมากขึ้นสามารถบริการไดทุก
ภาคสวนรองรับผูรับบริการทุก
ประเภทได 

กอสรางอาคารสํานัก 
งาน อบต. 1  หลัง 
ขนาด  2  ชั้น  7 หอง
ทํางาน  3 หองนํ้าชาย
หญิงและผูพิการ  
สามารถบริการไดทุก
ภาคสวนฯ 

5,000,000 - - มีอาคารสํานักงานที่สามารถ
รองรับบุคลากรและงานภารกิจ
ถายโอนตางที่มากขึ้น รวมถึงผูมา
ติดตอที่เพิ่มมากขึ้นสามารถ
สามารถบริการไดทุกภาคสวน
รองรับผูรับบริการทุกประเภทได 
 

สวนโยธา 
อบต.ปากลาง 

71 สรางศูนยอปพร.หลังใหม เพื่อรองรับการปฏิบัติงานเก่ียวกับ
การปองกันและบรรเทาสารณภัยใหมี
ความสะดวกรวดเร็วขึ้น 

กอสรางอาคารศูนย 
อปพร. จํานวน 1 หลัง 
พรอมที่จอดรถดับเพลิง 

500,000 - - มีอาคารศูนย อปพร. และมีที่จอด
รถดับเพลิง ไวปฏิบัติหนาที่ได
คลองตัว รวดเร็ว ทันตอเหตุการณ 

สวนโยธา 
อบต.ปากลาง 

72 สรางที่ลางวัสดุงานบาน
งานครัวขององคการ
บริหารสวนตําบล 

เพื่อใหมีสถานที่ลางวัสดุงานบานงาน
ครัวของ อบต.ที่ถูกสุขลักษณะมี
หลังคากันแดดกันฝนสะดวกในการ
ปฏิบัติหนาที่ในทุกฤดูกาล 

สรางโรงเรือนที่ลางวัสดุ
งานบานงานครัวของ
องคการบริหารสวน
ตําบล ขนาดกวาง 4 
เมตร ยาว 4 เมตรสูง 3 
เมตร พรอมมุงหลังคา
และเทพื้นคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

- 100,000 - มีสถานที่ลางวัสดุงานบานงานครัว
ของ อบต.ที่ถูกสุขลักษณะมี
หลังคากันแดดกันฝนสะดวกใน
การปฏิบัติหนาที่ในทุกฤดูกาล 

สวนโยธา 
อบต.ปากลาง 

73 สรางราวกันภัยถนนสาย
ใหม 

เพื่อความปลอดภัยในการใชรถใช
ถนนสามรถปองกันอุบัติเหตุอัน
เกิดขึ้นได 

สรางราวกันภัยถนนสาย
ใหมพื้นที่เส่ียงตอการ
เกิดอุบัติเหตุระยะทาง  
80 เมตร 

- 150,000 - สามรถปองกันอุบัติเหตุอันเกิดขึ้น
ไดในการใชรถใชถนน 

สวนโยธา 
อบต.ปากลาง 

 
 

74 สรางราวกันภัยถนนสาย 
อบจ. ปากลาง บานไรรวง
ทอง  ตรงมุมอางรถไถ 

เพื่อความปลอดภัยในการใชรถใช
ถนนสามรถปองกันอุบัติเหตุอัน
เกิดขึ้นได 

สรางราวกันภัยถนนสาย
ใหมพื้นที่เส่ียงตอการ
เกิดอุบัติเหตุระยะทาง  
40 เมตร 

- 75,000 - สามรถปองกันอุบัติเหตุอันเกิดขึ้น
ไดในการใชรถใชถนน 

สวนโยธา 
อบต.ปากลาง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ/ที่มา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ ป 2556 ป 2557 ป 2558 

75 สราง/ติดตั้งกระจกนูนเพื่อ
เพื่อความปลอดภัย ถนน
ทางเขาสูตําบลสามแยก
ถนนสายเกากับสายใหม  

เพื่อเปนการปองกันอุบัติเหตุทางทอง
ถนนใหรถที่ออกจากทางแยก
สามารถมองเห็นรถที่มาจากทางอ่ืน
ไดรถอุบัติเหติทางถนนได 

ติดตั้งกระจกนูนจํานวน 
2  จุด 

- 40,000 - ปองกันอุบัติเหตุทางทองถนนให
รถที่ออกจากทางแยกสามารถ
มองเห็นรถที่มาจากทางอ่ืนไดรถ
อุบัติเหติทางถนนได 

สวนโยธา 
อบต.ปากลาง 

 

76 เทลานคอนกรีตที่
สาธารณะพรอมสรางราง
ระบายนํ้าตัว U  ขางโรง
หนังสือพิมพ บานจูน   
หมูที่ 4 

เพื่อแกปญหาพื้นที่เปนหลุมเปนบอ
ปองกันอุบัติเหตุจากการใชพื้นที่
ดังกลาวกลับรถและแกปญหานํ้าขัง
และดินโคลนเวลาฝนตกได 

เทลานคอนกรีตกวาง 
12 เมตร ยาว 15 เมตร
และสรางรางระบายนํ้า
ยาว 18 เมตร  1 แหง 

- 80,000 - แกปญหาพื้นที่เปนหลุมเปนบอ
ปองกันอุบัติเหตุจากการใชพื้นที่
ดังกลาวกลับรถและแกปญหานํ้า
ขังและดินโคลนเวลาฝนตกได 

สวนโยธา 
อบต.ปากลาง 

77 กอสรางหอกระจายขาว 
พรอมเสียงตามสาย  
หมูที่ 1-6 

เพื่อใหมีหอกระจายขาวพรอมเสียง
ตามสายไวประชาสัมพันธ ให
ประชาชนในหมูบานทราบขาวสาร 
ตางๆ 

กอสรางหอกระจายขาว 
พรอมเสียงตามสาย  
หมูที่ 1-6 

600,000 - - ประชาชนบานหวยสะนาว หมูที่ 2 
สามารถรับฟงขอมูล ขาวสารจาก
การประกาศหอกระจายขาวพรอม
เสียงตามสาย 

สวนโยธา 
อบต.ปากลาง 

78 กอสรางศูนยประสานงาน
กองทุนหมูบาน ม.1-6 

เพื่อใหประชาชนมีสถานที่ดําเนินงาน
กองทุนหมูบานสะดวกสบาย 

กอสรางศูนย
ประสานงานกองทุน
หมูบาน 

- 900,000 - ประชาชน มีสถานที่ดําเนินงาน
กองทุนหมูบาน  

สวนโยธา 
อบต.ปากลาง 

79 สรางตลาดสดตําบล เพื่อใหมีตลาดสําหรับแลกเปล่ียน
สินคาใหประชาชนสามารถนําสินคา
ตางๆออกมาจําหนายแลกเปล่ียนกัน
ได 

กอสรางตลาดสดตําบล 
จํานวน  1  แหง 

300,000 - - มีตลาดสําหรับแลกเปล่ียนสินคา
ใหประชาชนสามารถนําสินคา
ตางๆออกมาจําหนายแลกเปล่ียน
กันได 

สวนโยธา 
อบต.ปากลาง 

80 ตอเติมหอประชุม หมู 6 
บานสวนทราย 

เพื่อขยายหอประชุมใหกวางขึ้นเพื่อ
รองรับประชาชนที่เพิ่มขึ้นอยาง
รวดเร็ว 

ตอเติมหอประชุม 
กวาง 5.00 เมตร  
ยาว 18.00 เมตร  
สูง 3.50 เมตร 
 
 

300,000 - - มีหอประชุมสําหรับใหในกิจกรรม
ตางๆของหมูบาน 

สวนโยธา 
อบต.ปากลาง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ/ที่มา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ ป 2556 ป 2557 ป 2558 

81 ปรับปรุงลานคาชุมชน
ตําบลปากลาง 

เพื่อเปนสถานที่ใหประชาชนสามารถ
คาขาย สรางรายได 

ขนาดกวาง 10 เมตร 
ยาว 20 เมตร  
สูง 4.20 เมตร 

- 300,000 300,000 มีสถานที่สําหรับใหประชาชนขาย
สินคา 

สวนโยธา 
อบต.ปากลาง 

82 สรางศูนยสงเสริมอาชีพ
และที่จําหนายผลิตภัณฑ 
รานคาชุมชน และอ่ืน ฯลฯ 

เพื่อใหประชาชนมีอาชีพและรายได
เพิ่มขึ้น และยังเปนสถานที่ทองเที่ยว 

อาคารกวาง 10.00 
เมตร ยาว 20 เมตร  
สูง 3.50 เมตร 

- 1,500,000 - มีสถานที่สําหรับใหประชาชนขาย
สินคา และเปนที่ทองเที่ยว 

สวนโยธา 
อบต.ปากลาง 

83 กอสรางสํานักงานกลุม
ออมทรัพย ม.1-6 

เพื่อใหประชาชนมีสถานที่ดําเนินงาน
กลุมออมทรัพย ม.1-6 สะดวกสบาย 

กอสรางสํานักงานกลุม
ออมทรัพย ม.1-6 

- 600,000 - ประชาชน มีสถานที่ดําเนินงาน
กลุมออมทรัพย ม.1-6 
สะดวกสบาย 

สวนโยธา 
อบต.ปากลาง 
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2.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาดาน การสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ 

          2.1   แนวทางการพัฒนา สงเสริมและพัฒนาอาชีพใหประชาชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ/ที่มา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ ป 2556 ป 2557 ป 2558 

84 ฝกอบรมพัฒนาอาชีพกลุมสตรี
แมบาน หมูที่ 1-6 

เพื่อสงเสริมการพัฒนาอาชีพของ
กลุมสตรีแมบานใหมีรายไดเสริมจุน
เจือแกครอบครัวสรางความสุข
ความพอเพียงแกครัวเรือนได 

จัดฝกอบรมสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพแกกลุมสตรี
แมบาน หมูที่ 1-6   

180,000 180,000 180,000 สามารถสรางรายไดจุนเจือ
ครอบครัวของสตรีแมบานดวยการ
มีอาชีพเสริมได 

สํานักปลัด  
อบต.ปากลาง 

 

85 สนับสนุนเมล็ดพันธุพืชแก
เกษตรกร หมูที่ 1-6 

เพื่อสงเสริมอาชพีการประกอบ
อาชีพของประชาชนในดาน
การเกษตรที่เปนทางเลือกของ
อาชีพทดแทนการทําไรขาวโพด
และการทําไรเล่ือนลอย 

สงเสริมสนับสนุนเมล็ดพันธุ
พืชแกเกษตรกร  
(ยกเวนขาวโพด)  
จํานวน 1 ครั้ง 

10,000 10,000 10,000 ประชาชน มีพันธุพืชที่เปน
ทางเลือกของอาชีพทดแทนการทํา
ไรขาวโพดและการทําไรเล่ือนลอย 
 

สํานักปลัด  
อบต.ปากลาง 

 

86 สงเสริมอาชีพ การเกษตร 
ประมง ปศุสัตว เชน  การเล้ียง
กบและปลาดุก หมู เพาะเห็ด  
ปลูกมะมวง ปลูกยางพารา 
กาแฟ ฯลฯ  หมูที่  1-6 

เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหประชาชน
มีอาชีพเสริม  มีการประกอบอาชีพ
การเพาะเห็ด  ใหมีอาหารและ
สามารถขายสรางรายไดใหแก
ครอบครัวได 

สนับสนุนสงเสริมการเกษตร 
หมูที่ 1-6    

180,000 180,000 180,000 ประชาชนมีอาชีพเสริม  มีการ
ประกอบอาชีพการเกษตร ใหมี
อาหารและสามารถขายสราง
รายไดใหแกครอบครัวได 

สํานักปลัด  
อบต.ปากลาง 

 

87 ฝกอบรมสงเสริมอาชีพการตัด
เย็บเส้ือผา กลุมสตรีแมบาน 
หมูที่ 1-6 

เพื่อสงเสริมการพัฒนาอาชีพของ
กลุมสตรีแมบานใหมีรายไดเสริมจุน
เจือแกครอบครัวสรางความสุข
ความพอเพียงแกครัวเรือนได 

จัดฝกอบรมการตัดเย็บเส้ือผา
กลุมสตรีแมบาน หมูที่ 1-6  
จํานวน  1  ครั้ง 

30,000 30,000 30,000 สามารถสรางรายไดจุนเจือ
ครอบครัวของสตรีแมบานดวยการ
มีอาชีพเสริมได 

สํานักปลัด  
อบต.ปากลาง 

 

88 อบรมการติดตายางพารา เพื่อใหเกษตรกรสามารถขยายพันธุ
ยางพาราปลูกเองไดสามารถลด
คาใชจายในการซ้ือกลายางพารา
ปลูกได 
 
 

จัดอบรมการติดตายางพารา 
จํานวน 1 รุนๆละ 50 คน 

50,000 50,000 50,000 เกษตรกรสามารถขยายพันธุ
ยางพาราปลูกเองไดสามารถลด
คาใชจายในการซ้ือกลายางพารา
ปลูกได 

อบต.ปากลาง 
รวมกับ 

สํานักงาน
สงเสริมการทํา
สวนยาง นาน 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ/ที่มา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ ป 2556 ป 2557 ป 2558 

89 ฝกอบรมสงเสริมอาชีพการกรีด
ยางพารามืออาชีพ 

เพื่อพัฒนาสงเสริมประชาชนใหมี
ฝมือและทักษะในการกรีดยาง
สามารถประกอบอาชีพในการ
รับจางกรีดยางพาราสรางรายไดที่
ม่ันคงได 

จัดการฝกอบรมการีด
ยางพารามืออาชีพ  
จํานวน 1 ครั้ง   

120,000 120,000 120,000 ประชาชนใหมีฝมือและทักษะใน
การกรีดยางสามารถประกอบ
อาชีพในการรับจางกรีดยางพารา
สรางรายไดที่ม่ันคงได 
 

อบต.ปากลาง 
รวมกับ 

สํานักงาน
สงเสริมการทํา
สวนยาง นาน 

90 ศึกษาดูงานพัฒนากลุมแมบาน  
และกลุมอาชีพ หมูที่  1 - 6  

เพื่อสงเสริมใหกลุมสตรีแมบานใหมี
การศึกษาดูงานสําหรับเสริมสราง
งานพัฒนาอาชีพ เชนการแปรรูป
ผลไมการผลิตภัณฑสามารถ
เสริมสรางผลิตภัณฑในชุมชนได 

สงเสริมการศึกษาดูงานของ
กลุมสตรีแมบานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพและเสริมสรางงาน
อาชีพเสริมในชุมชนจํานวน 1  
ครั้ง 

150,000 150,000 150,000 กลุมสตรีแมบานใหมีการศึกษาดู
งานสําหรับเสริมสรางงานพัฒนา
อาชีพ เชนการแปรรูปผลไมการ
ผลิตภัณฑสามารถเสริมสราง
ผลิตภัณฑในชุมชนได 

สํานักปลัด  
อบต.ปากลาง 

 

91 สงเสริมอาชีพ ฝกอบรมการตัด
เย็บเส้ือผา, เสริมสวย, 
ทําอาหาร หมู 1-6 

เพื่อใหประชาชนมีอาชีพเสริมสราง
งานสรางรายไดในชุมชน   

สงเสริมอาชีพ ฝกอบรมการ
ตัดเย็บเส้ือผา, เสริมสวย, 
ทําอาหาร หมู 1-6  
จํานวน 1  ครั้ง   

60,000 60,000 60,000 ประชาชนมีอาชีพเสริมสรางงาน
สรางรายไดในชุมชน   

สํานักปลัด  
อบต.ปากลาง 

 

92 อบรมสงเสริมการผลิตและการ
ใชสมุนไพรพื้นบาน   
หมูที่ 1-6 

เพื่อใหประชาชน สามารถผลิตและ
ใชสมุนไพรพื้นบานใหสามารถสราง
ประโยชนจากสมุนไพรนําออกขาย
สรางรายใหแกเกษตรกรได 

จัดการฝกอบรมใหความรูการ
ผลิตและใชสมุนไพรพื้นบาน
แกประชาชนหมูที่ 1-6  
จํานวน 1  ครั้ง 

20,000 20,000 20,000 ประชาชน สามารถผลิตและใช
สมุนไพรพื้นบานใหสามารถสราง
ประโยชนจากสมุนไพรนําออกขาย
สรางรายใหแกเกษตรกรได 

สํานักปลัด  
อบต.ปากลาง 

 

93 ฝกอบรมอาชีพอิสระแก
ผูสูงอาย ุ

เพื่อสงเสริมและพัฒนาอาชีพใหแก
ผูสูงอายุใหสามารถมีอาชีพมีอาชีพ
เสริมได 

สงเสริมอาชีพใหแกผูสูงอายุ 
ตําบล ปากลาง จํานวน 50 
คน 

30,000 30,000 30,000 ผูสูงอายุที่ยังสามารถประกอบ
อาชีพไดมีอาชีพเสริมตามความ
ถนัดของแตละบุคคลมีอาชีพเสริม 

สํานักปลัด  
อบต.ปากลาง 

 
94 จัดซ้ือหมอน่ึงความดันและตู

เขี่ยเชื้อเห็ด 
เพื่อสงเสริมใหประชาชนสามารถ
ประกอบอาชีพการเพาะเห็ดอยาง
ครบวงจรตั้งแตการเขี่ยเชื้อและการ
ผลิตอาหารของเชื้อเห็ดได 

จัดซ้ือหมอน่ึงความดัน 
จํานวน 1  หมอ และตูเขี่ย
เชื้อเห็ด  จํานวน  1 ตู 

- 40,000 - ประชาชนหรือเกษตรกรที่สนใจ
การประกอบอาชีพเพาะเห็ดเปน
อาชีพเสริมสามารถสรางรายได
และกอเกิดอาชีพเสริมรายไดแก
เกษตรกรได 

สํานักปลัด  
อบต.ปากลาง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ/ที่มา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ ป 2556 ป 2557 ป 2558 

95 ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบล 

เพื่อใหมีการศึกษาดูงานและนํา
ประสบการณที่ไดมาปรับใชในการ
บริหารจัดการสามารถพัฒนาอบต.
และชุมชนได 

จัดโครงการทัศนะศึกษาดูงาน  
จํานวน  1  ครั้ง 

200,000 200,000 200,000 การศึกษาดูงานและนํา
ประสบการณที่ไดมาปรับใชในการ
บริหารจัดการสามารถพัฒนาอบต.
และชุมชนได 

สํานักปลัด  
อบต.ปากลาง 

 

96 อบรมสงเสริมการใชชีวิตตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อสงเสริมใหประชาชนไดดําเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามแนวพระราชดําริ  
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
เพื่อสรางฐานรากเศรษฐกิจให
ม่ันคง สรางเสริมความอยูดีมีสุขแก
ประชาชน 

จัดการอบรมและศึกษาดูงาน 
เกี่ยวกับการนําเอาหลักคิดตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง มาใชใน
การดําเนินชีวิต  จํานวน  1  
คร้ัง จํานวนประชาชนรวม
โครงการ  60  คน 

30,000 30,000 30,000 ประชาชน ที่เขารวมโครงการ
สามารถนําเอาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชสามารถ
สรางความม่ันคงในการดําเนินชีวิต
ได 

สํานักปลัด  
อบต.ปากลาง 

 
 
 
 
 

97 ศึกษาดูงานพัฒนากลุมผูสูงอายุ
ตําบลปากลาง 

เพื่อใหมีการศึกษาดูงานและนํา
ประสบการณที่ไดมาปรับใชในการ
บริหารจัดการสามารถพัฒนากลุม
ผูสูงอายุในการสรางเครือขายความ
รวมมือความสามัคคีในชุมชน 

จัดโครงการทัศนะศึกษาดูงาน
ของกลุมผูสูงอายุ  จํานวน  1  
ครั้ง 

150,000 150,000 150,000 มีการศึกษาดูงานและนํา
ประสบการณท่ีไดมาปรับใชในการ
บริหารจัดการสามารถพัฒนากลุม
ผูสูงอายุในการสรางเครือขายความ
รวมมือความสามัคคีในชุมชนและ
เสริมสรางงานประเพณีวัฒนธรรม 

สํานักปลัด  
อบต.ปากลาง 

 

98 ศึกษาดูงานพัฒนากลุม
เกษตรกรปลูกมะมวง  
ตําบลปากลาง 

เพื่อใหมีการศึกษาดูงานและนํา
ประสบการณที่ไดมาปรับใชในการ
บริหารจัดการสามารถพัฒนา
ผลผลิตใหมีคุณภาพสามารถสราง
รายไดและอาชีพที่ม่ันคงได 

จัดโครงการทัศนะศึกษาดูงาน
ของกลุมเกษตรกรปลูก
มะมวง   จํานวน  1  ครั้ง 

150,000 150,000 150,000 มีการศึกษาดูงานและนํา
ประสบการณที่ไดมาปรับใชในการ
พัฒนาผลผลิตสรางรายไดและ
อาชีพที่ม่ันคงได 

สํานักปลัด  
อบต.ปากลาง 

 

99 ศึกษาดูงานพัฒนากลุม
เกษตรกรปลูกยางพารา  
ตําบลปากลาง 
 
 

เพ่ือใหมีการศึกษาดูงานและนํา
ประสบการณท่ีไดมาปรับใชในการ
บริหารจัดการสามารถพัฒนาผลผลิต
ใหมีคุณภาพสามารถสรางรายไดและ
อาชีพท่ีมั่นคงได 

จัดโครงการทัศนะศึกษาดูงาน
ของกลุมเกษตรกรปลูกยา
พารา   จํานวน  1  ครั้ง 

150,000 150,000 150,000 มีการศึกษาดูงานและนํา
ประสบการณที่ไดมาปรับใชในการ
พัฒนาผลผลิตสรางรายไดและ
อาชีพที่ม่ันคงได 

สํานักปลัด  
อบต.ปากลาง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ/ที่มา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ ป 2556 ป 2557 ป 2558 

100 ศึกษาดูงานเครือขายสตรีชน
เผามง, เผาเม่ียน, เผาล๊ัวะ 
 
 
 

เพื่อใหกลุมสตรีชนเผามงไดมี
การศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองสามารถนําความรูและ
ประสบการณที่ไดจากการศึกษาดู
งานมาพัฒนาหมูบานและชุมชนได 

จัดโครงการทัศนะศึกษาดูงาน
ของกลุมสตรีชนเผามง   
จํานวน  1  ครั้ง 

100,000 100,000 100,000 กลุมสตรีชนเผามงไดมีการศึกษาดู
งานพัฒนาศักยภาพของตนเอง
สามารถนําความรูและ
ประสบการณที่ไดจากการศึกษาดู
งานมาพัฒนาหมูบานและชุมชนได 

สํานักปลัด  
อบต.ปากลาง 

 

101 ดุแลรักษาบํารุงแปลงเพาะพันธุ
ยางพาราของตําบล 

เพื่อใหมีการบํารุงรักษาแปลง
เพาะพันธุยางพาราใหมีความอุดม
สมบูรณสามารถใชเปนแหลง
ฝกอบรมการขยายพันธุยาง การติด
ตายางพารา การฝกอบรมการกรีด
ยางพารามืออาชีพของตําบลได
อยางตอเน่ือง 

จัดใหมีงบประมาณสําหรับใช
ในการซ้ือปุยบํารุงพันธุ
ยางพาราและจัดซ้ือยาปราบ
ศัตรูพืช(ฆาหญา)ในพื้นที่
แปลงเพาะพันธุยางพารา 

20,000 20,000 20,000 มีการบํารุงรักษาแปลงเพาะพันธุ
ยางพาราใหมีความอุดมสมบูรณ
สามารถใชเปนแหลงฝกอบรมการ
ขยายพันธุยาง การติดตายางพารา 
การฝกอบรมการกรีดยางพารามือ
อาชีพของตําบลไดอยางตอเน่ือง 

สํานักปลัด  
อบต.ปากลาง 

 

102 จัดซ้ือถุงคารบอน หมู 1-6 เพื่อสงเสริมการเพาะกลาไมผล  
เปนการสรางรายไดใหแกกลุม
อาชีพเกษตรกร 

สงเสริมสนับสนุนถุงคารบอน 40,000 40,000 40,000 มีการเพาะกลาไมผลเพื่อขยาย
พื้นที่เพาะปลูก 

สํานักปลัด  
อบต.ปากลาง 

 
103 สงเสริมกลุมหัตถกรรมเครื่อง

ทองขาว และเครื่องเงิน 
เพื่อสงเสริมใหกลุมหัตถกรรมมี
อาชีพและรายไดที่ม่ันคง สามารถ
พัฒนาอาชีพการทําเครื่องทองขาว
และเครื่องเงินใหสามารถสราง
ความรุงเรืองในอาชีพได 

จัดงบสนับสนุนสงเสริมใหกลุม
หัตถกรรมมีอาชีพและรายไดท่ี
มั่นคง สามารถพัฒนาอาชีพการ
ทําเคร่ืองทองขาวใหสามารถ
สรางความรุงเรืองในอาชีพได 

150,000 150,000 150,000 มีการสงเสริมกลุมหัตถกรรมการ
ทําเครื่องทองขาวและเครื่องเงิน 

สํานักปลัด  
อบต.ปากลาง 

 

104 โครงการลดความเหล่ือมลํ้า
ดานรายไดดวยการขจัดความ
ยากจนในชนบท 

แกไขปญหาความยากจน ครัวเรือน
ที่มีรายไดต่ํากวาเกณฑ จปฐ.ใหมี
รายไดผานเกณฑ 

ครัวเรือนยากจนตกเกณฑ 
จปฐ. ในหมูบาน 

50,000 50,000 50,000 ครัวเรือนที่มีรายไดต่ํากวาเกณฑ 
จปฐ.ใหมีรายไดผานเกณฑ 

พัฒนาชุมชน/ 
สํานักงานปลัด 
อบต.ปากลาง 

105 การขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

สงเสริมใหครัวเรือนนอมนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ครัวเรือนยากจน 50,000 50,000 50,000 ครัวเรือนสามารถนอมนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

พัฒนาชุมชน/ 
สํานักงานปลัด 
อบต.ปากลาง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ/ที่มา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ ป 2556 ป 2557 ป 2558 

106 สงเสริมการเล้ียงปลาในกระชัง 
หมู 1-6 

เพื่อสงเสริมใหประชาชนสามารถ
ประกอบอาชีพการเล้ียงปลาใน
กระชัง 

จัดซ้ือพันธุปลา 80,000 80,000 80,000 ประชาชนหรือเกษตรกรที่สนใจ
การประกอบอาชีพเพาะเห็ดเปน
อาชีพเสริมสามารถสรางรายได
และกอเกิดอาชีพเสริมรายไดแก
เกษตรกรได 

สํานักปลัด  
อบต.ปากลาง 

 

107 ซ้ือพันธุปลาปลอยอางเก็บนํ้า
สาธารณะ หมู 1-6 

เพื่อสงเสริมสนับสนุนพันธุปลา
ปลอยในอางเก็บนํ้าทุกแหง เพื่อ
ขยายพันธุปลา และเปนแหลง
อาหารของตําบลปากลาง 

จัดซ้ือพันธุปลา 50,000 50,000 50,000 มีพันธุปลาในอางเก็บนํ้าทุกแหง สํานักปลัด  
อบต.ปากลาง 

 

108 สงเสริมอาชีพตีมีด หมู 1-6 เพื่อสงเสริมอาชีพตีมีดใหประชาชน
สามารถประกอบอาชีพสรางรายได
ใหกับครอบครัวมากขึ้น 

สงเสริมอาชพีตีมีด 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีอาชีพและรายไดมาก
ขึ้น 

สํานักปลัด  
อบต.ปากลาง 

 
109 สงเสริมกลากาแฟ หมู 1-6 เพ่ือสงเสริมใหประชาชนปลูกกาแฟ

สามารถสรางรายไดใหกับครอบครัว 
จัดซ้ือกลากาแฟ 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีอาชีพและรายไดมาก

ขึ้น 
สํานักปลัด  

อบต.ปากลาง 
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3. ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

          3.1   แนวทางการพัฒนา สงเสริมพัฒนาดานการสงเคราะหประชาชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ/ที่มา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ ป 2556 ป 2557 ป 2558 

110 สงเสริมการสงเคราะห
เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 

เพื่อสงเคราะหเบี้ยยังชีพแก ผูปวยเอดส สงเสริมเบี้ยยังชีพแก 
ผูปวยเอดส  

6,000 6,000 6,000 ผูปวยเอดสมีเบี้ยยังชีพมี
ทุน ในการดําเนินชีวิตได 

สํานักงานปลัด 
อบต.ปากลาง 

111 สงเคราะหเครื่องยังชีพ 
ผูยากจน, ผูดอยโอกาส, 
และเด็กกําพรา 

เพื่อจัดซ้ือเครื่องอุปโภคบริโภค
สงเคราะหแกผูยากจน,ผูดอยโอกาส
,และเด็กกําพราใหมีเครื่องอุปโภค
บริโภคสําหรับยังชีพเปนการชั่วคราว 

จัดซ้ือเครื่องอุปโภคบริโภค
แกผูยากจน,ผูดอยโอกาส
,เด็กกําพรา ปละ 1 ครั้ง  
 

50,000 50,000 50,000 ผูยากจน,ผูดอยโอกาส
,และเด็กกําพรา มีเครื่อง
ยังชีพในการดํารงชีวิตเปน
การครั้งคราวในการดําเนิน
ชีวิตได 

สํานักงานปลัด 
อบต.ปากลาง 

112 สรางและซอมแซมบาน
คนจน 

เพื่อสรางและซอมแซมบานใหคน
ยากจนใหมีที่อยูอาศัยที่ม่ันคงมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ดําเนินโครงการสรางและ
ซอมแซมบานคนจน อยาง
นอย ปละ 1 ครั้ง 
 

200,000 200,000 200,000 คนยากจนมีโอกาสไดอยู
บานที่ม่ันคงมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นได 

สวนโยธา 
อบต.ปากลาง 

 

113 สงเคราะหผาหมเครื่อง
กันหนาวแกประชาชน 

เพื่อใหประชาชนผูยากจนผูดอยโอกาส
สามารถมีผาหมสูภัยหนาวได 

จัดซ้ือผาหมแจกประชาชน 
ยากจน จํานวน 300 ผืน/
300 คน 

80,000 80,000 80,000 ประชาชนผูยากจน
ผูดอยโอกาสสามารถมีผา
หมสูภัยหนาวได 

สํานักงานปลัด 
อบต.ปากลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-58- 
 

3.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานสังคมและความมั่นคงมนุษย 
          3.2   แนวทางการพัฒนา สงเสริมการแกปญหาสังคม 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ/ที่มา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ ป 2556 ป 2557 ป 2558 

114 อบรมปองกันและแกปญหา
ยาเสพติด 

เพื่อใหมีการอบรมในการปอง
ปรามแกไขปญหาเด็กและเยาวชน
ตําบลปากลางและเพื่อปองกันและ
แกปญหายาเสพติดตําบลปากลาง
ใหหมดส้ินไปในระยะยาว 

จัดการฝกอบรมดาน
โทษและพิษภัยของยา
เสพติดในเด็กและ
เยาวชนตําบลปากลาง  
จํานวน  1 ครั้ง 

175,000 175,000 175,000 ตําบลปากลาง ปลอดจากยาเสพ
ติดและปญหาเด็กและเยาวชน
ตําบลปากลางปญหาการทะเลาะ
วิวาทในกลุมเด็กและเยาวชนหมด
ไปอยางยั่งยืน 

สํานักงานปลัด 
อบต.ปากลาง 

 

115 ติดตั้งกลอง CCTV เพื่อคอยปองกันและสอดสองดูแล
ผูเก่ียวของกับยาเสพติดและ
ผูกระทําผิดในดานตางๆ ตลอดจน
สามารถนําตัวผูกระทําผิดที่เปนภัย
ตอสังคมมารับโทษตามกฎหมาย
ไดอยางทันทวงที 

จํานวน 16 จุด 
6 หมูบาน 

1,000,000 - - ประชาชนภายในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลปากลาง
ปลอดภัยจากปญหายาเสพติดและ
สามารถติดตามผูกระทําผิดมา
ลงโทษได 

อบต.ปากลาง 

116 สงเสริมการอบรมโทษและ
พิษภัยของยาเสพติดใน
โรงเรียน 

เพื่อสงเสริมใหโรงเรียนฝกอบรม
เรื่องโทษและพิษภัยของยาเสพติด
ใหแกเด็กนักเรียนเพื่อลดปญหายา
เสพติดในโรงเรียนและในสังคม
ตําบลปากลางอยางยั่งยืน 

สงเสริมการจัดฝกอบรม
ตานยาเสพติด ตาม
โครงการ โรงเรียนสีขาว 
เพื่อแกปญหายาเสพติด
ในโรงเรียนและสังคม 
จํานวน 1 ครั้ง 

50,000 50,000 50,000 สามารถแกปญหายาเสพติดใน
โรงเรียนและสังคมตําบลปากลาง
ไดอยางยั่งยืน 

สํานักงานปลัด 
อบต.ปากลาง 

117 อุดหนุนสงเสริมคณะกรรมการ 
หมูบาน  ในการบริหาร
จัดการ ออกตรวจและเขาเวร
ยามเพื่อแกปญหาสังคม 

เพื่อสงเสริมใหคณะกรรมการ
หมูบานในการบริหารจัดการเพื่อ
แกปญหาชุมชนและสังคมเชนการ
เขาเวรยามและออกตรวจของชุด 
รักษาความสงบเรียบรอยหมูบาน
(ชรบ.)  
 

สงเสริมสนับสนุน
คณะกรรมการหมูบาน
ในการปองกันและแกไข
ปญหาสังคมอยางนอยป
ละ  1  ครั้ง 

30,000 30,000 30,000 ชมรมกํานันผูใหญบานมี
งบประมาณในการบริหารจัดการ
แกปญหาของชุมชนและสังคม
สามารถแกปญหาของชุมชนและ
สังคมไดอยางยั่งยืน 

สํานักงานปลัด 
อบต.ปากลาง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ/ที่มา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ ป 2556 ป 2557 ป 2558 

118 อุดหนุนคณะกรรมการ
ผูสูงอายุ ตําบลปากลาง 

เพื่อใหคณะกรรมการผูสูงอายุไดมี
งบประมาณสวัสดิการสําหรับ
ดําเนินการเยี่ยมเยียนเวลาสมาชิก
ปวยไข และงบประมาณสนับสนุน
การรวมกิจกรรมวันผูสูงอายุระดับ
อําเภอ 

สนับสนุนสงเสริม
คณะกรรมการผูสูงอายุ
ตําบลปากลางดานการ
เสริมสรางงานสวัสดิการ
และการรวมกิจกรรม
ผูสูงอายุ ปละ  1  ครั้ง 

30,000 30,000 30,000 ชมรมผูสูงอายุตําบลปากลางไดมี
งบประมาณสวัสดิการสําหรับ
ดําเนินการเยี่ยมเยียนเวลาสมาชิก
ปวยไข และงบประมาณสนับสนุน
การรวมกิจกรรมวันผูสูงอายุระดับ
อําเภอ 
 

สํานักงานปลัด 
อบต.ปากลาง 

119 อบรมรวมเชิงปฏิบัติการ
ระหวางฝายปกครองทองที่
(กํานัน/ผูใหญบาน/สารวัตร
กํานัน/ผูชวยผูใหญบาน)และ
ฝายทองถิ่น(ผูบริหารทองถิ่น/
สมาชิกสภาทองถิ่น) 

เพื่อสงเสริมใหมีการอบรมรวม
ทองถิ่นทองที่เพื่อบูรณาการงานใน
สังคมรวมกันสรางความเขาใจใน
บทบาทหนาที่ของแตละฝายที่มีตอ
สังคม 

อบรมรวมระหวาง
กํานัน/ผูใหญบานและ
สมาชิกสภาทองถิ่น /
ผูบริหารทองถิ่นจํานวน  
1  ครั้ง จํานวน 36  คน 

30,000 30,000 30,000 มีการอบรมรวมทองถิ่นทองที่เพื่อ
บูรณาการงานในสังคมรวมกัน
สรางความเขาใจในบทบาทหนาที่
ของแตละฝายที่มีตอสังคมสามารถ
ดําเนินงานรวมกันอยางมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักงานปลัด 
อบต.ปากลาง 

120 จัดตั้งและอบรม และสงเสริม
อาชีพ แก กลุมเยาวชน 
ตําบลปากลาง 

เพื่อสงเสริมการรวมกลุมและ
อบรมใหความรูแกเยาวชนในการ
รวมกลุมเพื่อรวมกิจกรรมที่
สรางสรรค สงเสริมใหสังคมมี
ความปกติสุขในระยะยาว 

สงเสริมการจัดตั้งกลุม
เยาวชนตําบล ปากลาง 
และอบรมใหความรู ใน
การรวมกลุมทํา
กิจกรรม/การประกอบ
อาชีพ เพื่อสรางสรรค
สังคม  จํานวน  1  ครั้ง 

50,000 50,000 50,000 มีการรวมกลุมจัดตั้งเปนกลุม
เยาวชนระดับตําบล ขึ้น  และ
เยาวชนสามารถทํากิจกรรม 
รวมกลุมประกอบอาชีพ รวมกัน
เปนส่ิงที่ควรดําเนินการในสังคมได 
 
 

สํานักงานปลัด 
อบต.ปากลาง 

121 อบรมและศึกษาดูงานเรื่อง
สารเสพติดอยางครบวงจร 

ใหเด็กเยาวชนรูโทษภัยของสาร
เสพติดดวยการศึกษาจาก 

ประสบการณจริง 

อบรมและศึกษาดูงาน
เด็กและเยาวชน  
จํานวน 60 คน 

20,000 20,000 20,000 เด็กเยาวชนตระหนักถึงพิษภัยยา
เสพติด 

อบต.ปากลาง 

โรงเรียนในตําบล 

122 อบรมใหความรูเรื่อง 

การขับขี่ยวดยานพาหนะ 

ใหเด็กและเยาวชนมีความรูในการ
ขับขี่ยวดยานพาหนะและสามารถ
ปองกันตนเองเบื้องตนได 

เด็กและเยาวชนอบรม  
จํานวน 60  คน 

10,000 10,000 10,000 เด็กสามารถใชยวดยานพาหนะได
ถูกตอง ขับขี่ไมประมาท 

อบต.ปากลาง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ/ที่มา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ ป 2556 ป 2557 ป 2558 

123 อบรมปองกันปญหาการ
ทะเลาะวิวาท 

ใหเยาวชนมีสวนรวมในการแกไข
ปญหาการทะเลาะวิวาทดวย
ตนเอง 

อบรมเยาวชนแกนนํา 
จํานวน 60 คน 

10,000 10,000 10,000 เด็กแกไขปญหาทะเลาวิวาทได
ดวยพลังเยาวชน 

อบต.ปากลาง 

หมูบานทุกหมู 

124 อบรมจริยธรรมในวัยรุน ใหเยาวชนมีการฝกฝนจิตใจให
เขมแข็งและมีจริยธรรม 

อบรมเยาวชน  
จํานวน 60 คน 

10,000 10,000 10,000 วัยรุนรูความจริงของชีวิตแกไข
ปญหาดวยหลักธรรมได 

อบต.ปากลาง 

โรงเรียนในตําบล 
125 อบรมเยาวชนไมสูบบุหรี่ ใหรูพิษภัยบุหรี่และไมสูบบุหรี่ อบรมเยาวชน  

จํานวน 60 คน 

10,000 10,000 10,000 เยาวชนตระหนักถึงพิษภัยบุหรี่ อบต.ปากลาง 

โรงเรียนในตําบล 
126 อบรมสุขภาพจิตในเด็กวัยรุน ใหเด็กเยาวชนรูจักวิธีคลายเครียด

และเขาใจปญหาในชีวิต 

อบรมเยาวชน  
จํานวน 60  คน 

10,000 10,000 10,000 เด็กและเยาวชนมีสุขภาพจิตที่ดี
แกปญหาในชีวิตได 

อบต.ปากลาง 

รพ.สต.ปากลาง 
127 อบรมความรูในการวางแผน

ครอบครัวแกเด็กวัยรุน 

ใหเด็กเยาวชนมีความรูในการ
วางแผนครอบครัวอยางถูกตอง 

อบรมเยาวชน  
จํานวน 60  คน 

10,000 10,000 10,000 เยาวชนมีความรูการวางแผน 

ครอบครัวอยางถูกตอง 

อบต.ปากลาง 

รพ.สต.ปากลาง 

โรงเรียนในตําบล 
128 อบรมใหความรูเรื่อง

เพศศึกษาอยางถูกตอง 

ใหเด็กเยาวชนรูเรื่องเพศศึกษา
อยางถูกตอง 

อบรมเยาวชน   
จํานวน 60  คน 

10,000 10,000 10,000 เยาวชนมีความรูเรื่องเพศอยาง
ถูกตอง 

อบต.ปากลาง 

รพ.สต.ปากลาง 

โรงเรียนในตําบล 
129 อบรมเยาวชนเฝาระวังปญหา

ยาเสพติด 
เพื่อสงเสริมใหเยาวชนรับรูถึง
ปญหาและพิษภัยของยาเสพติด
และรวมกันเฝาระวังปญหายาเสพ
ติดของตําบลเพื่อใหกาวไปสูการ
เปนตําบลปลอดยาเสพติดอยาง
แทจริง 

ฝกอบรมเด็กและ
เยาวชนเฝาระวังปญหา
ยาเสพติด อยางนอย ป
ละ  1  ครั้ง 

30,000 30,000 30,000 เยาวชนรับรูถึงปญหาและพิษภัย
ของยาเสพติดและรวมกันเฝาระวัง
ปญหายาเสพติดของตําบลเพื่อให
กาวไปสูการเปนตําบลปลอดยา
เสพติดอยางแทจริง 

อบต.ปากลาง 

รพ.สต.ปากลาง 

โรงเรียนในตําบล 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ/ที่มา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ ป 2556 ป 2557 ป 2558 

130 กาวสูวันใหม  
(โรงเรียนมัธยมปากลาง) 

เพื่อใหนักเรียนกลุมเส่ียงที่มี 
พฤติกรรมเก่ียวของกับปญหายา
เสพติด ปญหาชูสาว หนีเรียน และ
ผูมีพฤติกรรมกาวราว  ไดแรก
เปล่ียนเรียนรูเรียนรูประสบการ 
มาปรับใชในชีวิตประจําวันมี
พฤติกรรมดีขึ้น ได 

จัดการอบรมเขาคาย 
“กาวสูวันใหม”  ณ กอง
พันทหารมา ที่ 15  
จํานวน  1  ครั้ง 
นักเรียนกลุมเส่ียง   
100  คน 

60,000 60,000 60,000 นักเรียนกลุมเส่ียงที่มี พฤติกรรม
เก่ียวของกับปญหายาเสพติด 
ปญหาชูสาว หนีเรียน และผูมี
พฤติกรรมกาวราว  ไดแรกเปล่ียน
เรียนรูเรียนรูประสบการ มาปรับ
ใชในชีวิตประจําวันมีพฤติกรรมดี
ขึ้น ได 

อบต.ปากลาง 

รวมกับ 

โรงเรียนมัธยม 

ปากลาง 
 
 
 

 
131 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณตรวจสาร

เสพติด เฝาระวังปญหายา
เสพติด 

เพื่อใหสามารถสุมตรวจกลุมเส่ียง
ปองปรามควบคุมการแพรระบาด
ของยาเสพติดในชุมชนตําบล 

ปากลางได 

จัดซ้ือวัสด/ุอุปกรณ 
สําหรับตรวจสารเสพติด
ปองกันการแพรนะบาด
ของสารเสพติด ปละ 1 
ครั้ง 

 

10,000 10,000 10,000 สามารถสุมตรวจกลุมเส่ียงปอง
ปรามควบคุมการแพรระบาดของ
ยาเสพติดในชุมชนตําบล 

ปากลางได 

อบต.ปากลาง 

รวมกับ 

กลุมตอตานยาเสพ
ติดแซรีแซทาว 
ตําบลปากลาง 

132 ประชุมสัมมนาพัฒนาจิตใจ
รวมญาติเผามงแตละตระกูล 

เพื่อใหเกิดการเสนอแนะแนวทาง
และแกไขปญหาของชนเผามงได
เกิดการพัฒนาอยางตอเน่ือง 

จัดประชุมสัมมนา รวม
ญาติเผามงแตละตระกูล 

30,000 30,000 30,000 สามารถทราบปญหาและแนว
ทางแกไขตางๆ ของชนเผามง 

อบต.ปากลาง 

รวมกับ 

ตระกูลแซรีแซทาว
ตําบลปากลาง 
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 3.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานสังคมและความมั่นคงมนุษย 

          3.3   แนวทางการพัฒนา สงเสริมการศึกษา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ/ที่มา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ ป 2556 ป 2557 ป 2558 

133 สงเสริมทุนดําเนินชีวิตแก
เด็กนักเรียนๆ ดีแตยากจน
และเด็กดอยโอกาส (ระดับ
ประถมศึกษา,มัธยม,และ
ระดับอุดมศึกษา) 

เพื่อใหเด็กนักเรียนเรียนดีและมี
ฐานะยากจนไดมีทุนสําหรับดําเนิน
ชีวิตเพื่อเปนการสงเสริมการศึกษา
ใหเด็กนักเรียนนักศึกษามีกําลังใจ
ในการศึกษาเลาเรียนตอไป 

สงเสริมทุนดําเนินชีวิตแก
เด็กนักเรียนเรียนดีแต
ยากจนและเด็กดอยโอกาส 
ในระดับประ ถมศึกษา ,
ระดับมัธยมศึกษา,และ
ระดับอุดมศึกษา 
 

400,000 400,000 400,000 เด็กนักเรียนเรียนดีและมีฐานะ
ยากจนไดมีทุนสําหรับดําเนิน
ชีวิตเพื่อเปนการสงเสริม
การศึกษาใหเด็กนักเรียน
นักศึกษามีกําลังใจในการศึกษา
เลาเรียนตอไป 

สวนการศึกษา 
อบต.ปากลาง 

 

134 อุดหนุนสงเสริมโครงการ
อาหารกลางวัน  โรงเรียน
ประถมในพื้นที่ จํานวน 2 
โรงเรียน 

เพื่อใหเด็กนักเรียนไดรับประทาน
อาหารกลางวัน ครบหลัก 5 หมู 
และมีอาหารกลางวันทานทุกวัน
สามารถสรางความเจริญเติบโต
และมีกําลังสมองในการพัฒนา 
การเรียนรูตามวัยอันสมควรแก
การศึกษาเลาเรียน 
 

สงเสริมอาหารกลางวัน
โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา 
ในพื้นที่จํานวน  2 โรงเรียน  
จํานวน  นักเรียน   870  
คน 

2,200,000 2,200,000 2,200,000 เด็กนักเรียนไดรับประทาน
อาหารกลางวัน ครบหลัก 5 หมู 
และมีอาหารกลางวันทานทุกวัน
สามารถสรางความเจริญเติบ โต
และมีกําลังสมองในการพัฒนา 
การเรียนรูตามวัยอันสมควรแก
การศึกษาเลาเรียน 

สวนการศึกษา 
อบต.ปากลาง 

135 สงเสริมโครงการอาหาร
กลางวัน  ศูนยพัฒนาเด็ก  
ทั้ง  2  ศูนย 

เพื่อใหเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กได
รับประทานอาหารกลางวัน ครบ
หลัก 5 หมูและมีอาหารกลาง วัน
ทานทุกวันสามารถสรางความ
เจริญเติบโตและมีกําลังสมองใน1
การพัฒนา การเรียนรูตามวัยอัน
สมควรแกการศึกษาเลาเรียน 
 

สงเสริมอาหารกลางวัน
ศูนยพัฒนาเด็กจํานวน  2  
ศูนย  จํานวน  นักเรียน   
215   คน 

550,000 550,000 550,000 เด็กนักเรียนไดรับประทาน
อาหารกลางวัน ครบหลัก 5 หมู 
และมีอาหารกลางวันทานทุกวัน
สามารถสรางความเจริญเติบโต
และมีกําลังสมองในการพัฒนา 
การเรียนรูตามวัยอันสมควรแก
การศึกษาเลาเรียน 

สวนการศึกษา 
อบต.ปากลาง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ/ที่มา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ ป 2556 ป 2557 ป 2558 

136 สงเสริมอาหารเสริม (นม)
โรงเรียน  ประถมในพื้นที่ 
จํานวน  2 โรงเรียน 

เพื่อใหเด็กนักเรียนตั้งแตระดับ
กอนวัยเรียนจนถึงระดับชั้น
ประถมศึกษา ปที่ 4  ไดดื่มนมทุก
วัน 

จัดซ้ืออาหารเสริมนม
สําหรับเด็กนักเรียนกอน
ประถม ถึงระดับ ชั้น
ประถมปที่ 4  จํานวน    
2  โรงเรียน   

1,000,000 1,000,000 1,000,000 เด็กนักเรียนตั้งแตระดับกอนวัย
เรียนจนถึงระดับชั้น
ประถมศึกษา ปที่ 4  ไดดื่มนม
ทุกวันและมีสุขภาพสมบูรณ
แข็งแรงขึ้น 

สวนการศึกษา 
อบต.ปากลาง 

137 สงเสริมอาหารเสริม (นม)
ศูนยพัฒนาเด็กในพื้นที่
รับผิดชอบ จํานวน  2 ศูนย 

เพื่อใหเด็กในศูนยพัฒนาเด็กไดดื่ม
นมทุกวันมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง
สามารถพัฒนาการไดตามวัยได 

จัดซ้ืออาหารเสริมนม
สําหรับเด็กในศูนยพัฒนา
เด็ก  จํานวน   2  ศูนย   

335,400 335,400 335,400 เด็กในศูนยพัฒนาเด็กไดดื่มนม
ทุกวันมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง
สามารถพัฒนาการไดตามวัยได 

สวนการศึกษา 
อบต.ปากลาง 

138 สนับสนุนการจัดกิจกรรม
ดานวิชาการ คายวิชาการ
(โรงเรียนปากลางมิตรภาพที่ 
166) 

เพื่อใหนักเรียนไดรับความรูใหม 
ทักษะใหม ตามสาระการเรียนรูทั้ง 
4 สาระการเรียนรู และมีตัดสินใจ
อยางมีวิจารณญาณ 

จัดกิจกรรมวิชาการสงเสริม
การเรียนรูแกเด็กนักเรียน 
จํานวน 150  คน 

20,000 20,000 20,000 เพื่อใหนักเรียนไดเขารวมกิจการ
คายวิชาการและสามารถทํางาน
กับผูอ่ืนได 
 

สวนการศึกษา 
อบต.ปากลาง

รวมกับ 
โรงเรียนปากลาง
มิตรภาพที่ 166 

139 ศึกษาแหลงเรียนรู 
(โรงเรียนปากลางมิตรภาพที่ 
166) 

เพื่อสงเสริมใหผูเรียน เรียนรูดวย
ตนเองไดรับประสบการณตรง 
นักเรียนมีสุขภาพจิตแจมใส 
คุณลักษณะนิสัย อนุรักษธรรมชาติ 
มีวิสัยทัศน รับขาวสารสนเทศ 
และเทคโนโลยีตางๆ 
 

นักเรียนชั้น ป.4-ป.6 30,000 30,000 30,000 นักเรียนมีความสุขเปนคนเกง 
และอยูรวมกับสังคมได 

สวนการศึกษา 
อบต.ปากลาง

รวมกับ 
โรงเรียนปากลาง
มิตรภาพที่ 166 

140 เขาคายยกผลสัมฤทธ์ิ 5 
สาระหลัก  
(โรงเรียนสหราษฎรบํารุง) 

เพื่อวิเคราะห ขอมูลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ
การประกันคุณภาพผูเรียนป
การศึกษา 2555 ในภาพรวมของ
โรงเรียนสหราษฎรบํารุง 

บุคลากรครู ทุกคนและ
นักเรียน จํานวน125 คน 

25,000 25,000 25,000 ครูไดรับการอบรมเรื่องแนวทาง
ในการวิเคราะหขอสอบ จํานวน
ครั้งและนักเรียนที่ไดรับการ
เตรียมความพรอมในการ
วิเคราะหแนวขอสอบ นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิสูงขึ้น 

สวนการศึกษา 
อบต.ปากลาง 

รวมกับ 
โรงเรียนส

หราษฎรบํารุง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ/ที่มา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ ป 2556 ป 2557 ป 2558 

141 สงเสริมนิสัยรักการอาน
(โรงเรียนสหราษฎรบํารุง) 

เพื่อทําสมุดบันทึกการอานให
นักเรียนใชในการจัดกิจกรรม
สงเสริมการอาน และสงเสริมให
นักเรียนมีนิสัยรักการอาน 

สมุดบันทึกการอาน 91 
เลม นักเรียนรอยละ 80  
มีนิสัยรักการอานเพิ่มขึ้น 

10,000 10,000 10,000 มีสมุดบันทึการอาน นักเรียนรัก
การอานมากขึ้น 
 

สวนการศึกษา 
อบต.ปากลาง 

รวมกับ 
โรงเรียนส

หราษฎรบํารุง 
142 พัฒนาแหลงเรียนรูใน

สถานศึกษา 
(โรงเรียนสหราษฎรบํารุง) 

เพื่อพัฒนาปรับปรุงส่ิงแวดลอม
ภายในโรงเรียนใหมีความ
เหมาะสม สวยงาม เหมาะกับเปน
สถานแหงการเรียนรู มีความ
ปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของ
ครู บุคลากร และนักเรียน 

จัดซ้ือหนังสือหองสมุด 
และอุปกรณหอง
วิทยาศาสตร 

30,000 30,000 30,000 โรงเรียนมีสถานที่เหมาะสมกับ
การสงเสริมการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูของครูและนักเรียนมี
สภาพแวดลอมที่ดี 

สวนการศึกษา 
อบต.ปากลาง 

รวมกับ 
โรงเรียนส

หราษฎรบํารุง 

143 อบรมใหความรูแกผูปกครอง
เด็กในศูนยพัฒนาเด็กทั้งสอง
ศูนย 

เพื่อใหผูปกครองเด็กไดมีความรูใน
การดูแลเด็กไดอยางถูกตองตาม
หลักสุขอนามัยพื้นฐานแกเด็กและ
เยาวชนเม่ือตองดูแลเด็กที่บานได 

อบรมใหความรูแก
ผูปกครองเด็กจํานวน  200  
คน 

30,000 30,000 30,000 ผูปกครองเด็กไดมีความรูในการ
ดูแลเด็กไดอยางถูกตองตามหลัก
สุขอนามัยพื้นฐานแกเด็กและ
เยาวชนเม่ือตองดูแลเด็กที่บาน
ได 

สวนการศึกษา 
อบต.ปากลาง 

144 จัดซ้ือหนังสือพิมพ เพื่อสงเสริมใหประชาชนไดรับรู
ขอมูลขาวสารความเปนไปตางๆ
ของบานเมืองสามารถเรียนรูจาก
ส่ือหนังสือพิมพไดคนควาขอมูล
ขาวสารไดอยางถูกตอง 

จัดซ้ือหนังสือพิมพใหแก
หมูบานและที่ทําการ
องคการบริหารสวนตําบล
จํานวน  4,745  เลมตอป 
 

51,240 51,100 51,100 ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสาร
ความเปนไปตางๆของบานเมือง
สามารถเรียนรูจากส่ือ
หนังสือพิมพไดคนควาขอมูล
ขาวสารได 

สวนการศึกษา 
อบต.ปากลาง 

145 จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 
ประจําป 

เพื่อสงเสริมกิจกรรมวันเด็ก
สงเสริมใหเด็กมีความสนุกสนานมี
ความรื่นเริง กลาคิดกลาแสดง 
ออกเพิ่มศักยภาพของเด็กและ
เยาวชนอนาคตของชาติได 

จัดกิจกรรมวันเด็ก รวมกับ
ศูนยพัฒนาเด็กและ
โรงเรียนในพื้นที่จํานวน 3  
โรงเรียน 

50,000 50,000 50,000 เด็กและเยาวชนมีความ
สนุกสนานตามวัยกลาคิดกลา
แสดงออก สงเสริมพัฒนาการ
ของอนาคตของชาติได 

สวนการศึกษา
อบต.ปากลาง 
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146 อบรมใหความรูดาน
กฎหมายตางๆแกประชาชน 

เพื่อใหประชาชนรูกฎหมายที่ควร
ทราบในการดําเนินชีวิตประจําวัน 

จัดอบรมใหความรูดาน
กฎหมายแกประชาชนโดย 
เชิญวิทยากรที่มีความรูดาน
กฎหมายมาใหความรู
จํานวน 1  ครั้ง 

20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีความรูกฎหมายที่
ควรทราบในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน 

สํานักงานปลัด 
อบต.ปากลาง 

147 จัดซ้ือเครื่องเลนกลางแจง
ศูนยพัฒนาเด็กบานปากลาง
และบานตาหลวง 

เพื่อใหเด็กในศูนยพัฒนาเด็กมี
อุปกรณเครื่องเลนอยางเพียงพอ
สงเสริมพัฒนาการของเด็กในการ
เลนและเรียนรูอยางเพียงพอ 

จัดซ้ืออุปกรณเครื่องเลน
กลางแจง ใหศูนยพัฒนา
เด็กทั้ง 2 ศูนย 

100,000 100,000 100,000 เด็กในศูนยพัฒนาเด็กมีอุปกรณ
เครื่องเลนอยางเพียงพอสงเสริม
พัฒนาการของเด็กในการเลน
และเรียนรูอยางเพียงพอ 

สวนการศึกษา 
อบต.ปากลาง 

148 จัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ 
ประจําป 

เพื่อสงเสริมกิจกรรมวันแมสงเสริม
ใหเด็กมีความรักความกตัญูตอ
แมผูใหกําเนิดสรางความรักความ
ผูกพันในครอบครัว 

จัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ 
รวมกับศูนยพัฒนาเด็กทั้ง 
2 ศูนย 

50,000 50,000 50,000 เด็กมีความรักความกตัญูตอแม
ผูใหกําเนิดสรางความรักความ
ผูกพันในครอบครัว 

สวนการศึกษา
อบต.ปากลาง 

149 สงเสริมกิจกรรมการสอน
ภาษามงใหลูกหลาน  

เพื่อสงเสริมการอนุรักษภาษา
ทองถิ่นใหคงสืบตอไปรักษา
ภาษามงใหเปนการอนุรักษภาษา
ทองถิ่น 

จัดอบรมสงเสริมการสอน
ภาษามง ใหแกเด็กและ
เยาวชนมง   จํานวน  1  
ครั้ง 

50,000 50,000 50,000 เด็กและเยาวชนมงรุนใหมมี
ความรูเขาใจในภาษามง และสืบ
ทอดภาษาทองถิ่นของตนได 

สวนการศึกษา 
อบต.ปากลาง 

150 จัดงานบัณฑิตนอย เพื่อสงเสริมใหเด็กและผูปกครองมี
ความรูสึกภาคภูมิใจ ในการเรียน
การสอนของศูนยพัฒนาเด็กใหมี
ความมุงม่ันตอการศึกษาในอนาคต
ได 

จัดงานโครงการบัณฑิต
นอยมอบเกียรติบัตรตอน
จบเทอมแกเด็กที่จะจบไป
ตอระดับอนุบาล 1 ครั้ง 

50,000 50,000 50,000 เด็กและผูปกครองมีความรูสึก
ภาคภูมิใจ ในการเรียนการสอน
ของศูนยพัฒนาเด็กใหมีความ
มุงม่ันตอการศึกษาในอนาคตได 

สวนการศึกษา 
อบต.ปากลาง 

151 แขงขันกีฬาสี เพื่อพัฒนาความพรอมของเด็กทั้ง 
4 ดาน เพื่อสรางความสัมพันธอัน
ดีระหวางศูนยเด็กกับผูปกครอง 
 

เด็กเล็กและผูปกครอง 
จํานวน 270 คน 

15,000 15,000 15,000 เด็กในศูนยมีความพรอม
พัฒนาการทุกดานผูปกครองมี
ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 

สวนการศึกษา 
อบต.ปากลาง 
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152 สงเสริมสุขภาพทันต
สาธารณสุขเคลือบฟลูออไรด 

เพื่อใหเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานปากลางมีสุขภาพฟนที่
แข็งแรง 

เด็กเล็ก จํานวน 170 คน 30,000 30,000 30,000 เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
ปากลางมีสุขภาพฟนที่แข็งแรง 

สวนการศึกษา 
อบต.ปากลาง 

153 อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
สําหรับครูผูดูแลเด็ก 

เพื่อใหครูผูดูแลเด็กไดมีความรูใน
การพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมี
ความเจริญกาวหนาในดานตางๆ 

บุคลากรในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานปากลาง 

5,000 5,000 5,000 ครูผูดูแลเด็กไดมีความรูในการ
พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมี
ความเจริญกาวหนาในดานตางๆ 

สวนการศึกษา 
อบต.ปากลาง 

154 ตรวจสุขภาพครูผูดูแลเด็ก เพื่อสงเสริมใหครูผูดูแลเด็กมี
สุขภาพและอนามัยที่ดี 

ตรวจสุขภาพครูผูดูแลเด็ก
จํานวน 12 คน 

10,000 - - ครูผูดูแลเด็กไดรับการตรวจ
สุขภาพทุกคน 

สวนการศึกษา 
อบต.ปากลาง 

155 เขาคายภาษาตางประเทศ  
English- Chinese Camp 
โรงเรียน มัธยมปากลาง 

เพื่อใหนักเรียนสามารถส่ือสารทั้ง
ภาษาจีนและภาษาอังกฤษไดและ
มีเจตคติที่ดีตอภาษาจีนและ
ภาษาอังกฤษไดดี 

จัดการเขาคายภาษาตาง 
ประเทศ English- 
Chinese Campโรงเรียน 
มัธยมปากลาง  1  ครั้ง 
นักเรียน 80  คน 

52,400 52,400 52,400 นักเรียนสามารถส่ือสารทั้ง
ภาษาจีนและภาษาอังกฤษได
และมีเจตคติที่ดีตอภาษาจีนและ
ภาษาอังกฤษไดดี 

อบต.ปากลาง 
รวมกับ  

โรงเรียนมัธยมปา
กลาง 

 
156 ทัศนศึกษาโครงการ 

มัคคุเทศกนอย สูเสนทาง 
“ตามรอยลานนา”  

เพื่อใหเยาวชนสามารถใชภาษา
ทองถิ่นในการนําและสงเสริมการ
ทองเที่ยวของชุมชนได 

จัดอบรมและทัศนศึกษาดู
งานมัคคุเทศกนอย “ตาม
รอยลานนา จํานวน 1 ครั้ง 

48,000 48,000 48,000 เยาวชนสามารถใชภาษาทองถิ่น
ในการนําและสงเสริมการ
ทองเที่ยวของชุมชนได 

อบต.ปากลาง 
รวมกับโรงเรียน 
มัธยมปากลาง 

157 สงเสริมการฝกอบรม1
ระเบียบวินัยเยาวชนลูกเสือ
ดวยกระบวนการลูกเสือ 

เพ่ือใหเยาวชนมีความรูมีทักษะดาน
กระบวนการลูกเสือ มีคุณธรรม
จริยธรรมในตนเอง มีระเบียบวินัยใน
ตนเอง ไมของเก่ียวกับยาเสพติด เปนคน
ที่คุณภาพของสังคมในอนาคตได 

ฝกอบรมลูกเสือ-เนตรนารี 
ดวยกระบวนการลูกเสือ 
เปนเวลา 5 วัน  
จํานวน  80  คน   

50,000 50,000 50,000 เยาวชนมีความรูมีทักษะดาน
กระบวนการลูกเสือ มีคุณธรรม
จริยธรรมในตนเอง มีระเบียบวินัยใน
ตนเอง ไมของเก่ียวกับยาเสพติด เปน
คนที่คุณภาพของสังคมในอนาคตได 

อบต.ปากลาง 
รวมกับโรงเรียน 
มัธยมปากลาง 

158 สงเสริมการแลกเปล่ียน
นักเรียนมง ระหวางประเทศ 

เพื่อใหนักเรียนมงตางประเทศได
แลกเปล่ียนวิถีชีวิตความเปนอยู
และประเพณีวัฒนธรรม ชนเผามง
ระหวางกัน สามารถเชื่อมโยง และ
สรางเครือขายได 
 

นักเรียนมง จํานวน 5 คน  50,000 50,000 50,000 นักเรียนมงสามารถแลกเปล่ียน
ประเพณี วัฒนธรรม ความรูซ่ึง
กันและกัน สามารถสราง
เครือขายไดเพิ่มขึ้น 

สวนการศึกษา 
อบต.ปากลาง 
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159 จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร
พรอมเครื่องปรินซ ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานปากลาง  

เพื่อความสะดวกในการจัดทํา
เอกสารในหองเรียนของครูผูดูแล
เด็ก 

จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร
พรอมเครื่องปรินซ จํานวน 
5 เครื่อง ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานปากลาง 

100,000 - - ครูผูดูแลเด็กมีความสะดวกใน
การจัดทําเอกสาร 

สวนการศึกษา 
อบต.ปากลาง 

160 สรางสถานที่สําหรับแปรง
ฟนของเด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานตาหลวง 

เพื่อใหมีที่แปรงฟน มีที่แขวนแปรง
ฟนและแกวนํ้าของเด็ก ใหถูก
สุขลักษณะเปนที่เปนทางสะดวก
ตอการใชสอย 

สรางที่แปรงฟนเด็กและที่
แขวนแปรงฟนและแกวนํ้า
พรอมทั้งมุงหลังคา
กระเบื้องและเทคอนกรีต
พื้นศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
บานตาหลวง 

15,000 - - มีที่แปรงฟน มีที่แขวนแปรงฟน
และแกวนํ้าของเด็ก ใหถูก
สุขลักษณะเปนที่เปนทางสะดวก
ตอการใชสอย 

สวนการศึกษา 
สวนโยธา 

อบต.ปากลาง 

161 ตอเติมหลังคาระหวาง
หองเรียนและโรงอาหาร 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
บานตาหลวง 

เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการทํากิจกรรม
ตาง ๆ และเพื่อปองกันฝนสาดเขา
ระเบียงและเออทวม 

ตอเติมหลังคาระหวาง
หองเรียนและโรงอาหาร 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
บานตาหลวง 

50,000 - - มีพื้นที่ในการทํากิจกรรมเพิ่มขึ้น 
และระเบียงทางเขาหองนํ้าและ
โรงอาหารไมล่ืนเพิ่มความ
ปลอดภัยกับเด็กมากขึ้น 

สวนการศึกษา 
สวนโยธา 

อบต.ปากลาง 

162 ขยายโรงอาหาร 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
บานตาหลวง 

เพื่อใหมีพื้นที่น่ังรับประทาน
อาหารเพียงพอกับจํานวนเด็ก 

ขยายโรงอาหาร 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
บานตาหลวง 

100,000 - - มีพื้นที่น่ังรับประทานอาหาร
เพียงพอกับจํานวนเด็ก 

สวนการศึกษา 
สวนโยธา 

อบต.ปากลาง 
163 กอสรางรางนํ้าฝนพรอม

แท็งกนํ้า ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานตาหลวง 

เพื่อเก็บนํ้าไวใชอุปโภคและบริโภค กอสรางรางนํ้าฝนพรอม
แท็งกนํ้า ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานตาหลวง 

50,000 - - มีนํ้าไวใชอุปโภคและบริโภค สวนการศึกษา 
สวนโยธา 

อบต.ปากลาง 
164 กอสรางรางระบายนํ้ารอบ

อาคาร ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานตาหลวง 

เพื่อปองกันนํ้าทวมขังและสงกล่ิน
เหม็น 

รางระบายนํ้ารอบอาคาร 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
บานตาหลวง 

- 100,000 - นํ้าฝนและนํ้าที่ใชสอยมีทาง
ระบายออกไมกอใหเกิดกล่ิน
เหม็น 

สวนการศึกษา 
สวนโยธา 

อบต.ปากลาง 
165 ชั้นวางรองเทาเด็ก  

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
บานตาหลวง 

เพื่อใหเด็กมีชั้นวางรองเทาที่เปน
ระเบียบเรียบรอย 

ชั้นวางรองเทาเด็ก  
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
บานตาหลวง 

5,000 - - เด็กมีชั้นวางรองเทาที่เปน
ระเบียบเรียบรอย 

สวนการศึกษา 
สวนโยธา 

อบต.ปากลาง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ/ที่มา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ ป 2556 ป 2557 ป 2558 

166 เพิ่มหองเรียนจํานวน 2 หอง 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
บานตาหลวง 

เพื่อรับรองจํานวนเด็กที่เพิ่มขึ้น 
เพื่อใหดูแลเด็กไดทั่วถึง และเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการ
สอน 

เพิ่มหองเรียน 
จํานวน 2 หอง 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
บานตาหลวง 

- 40,000 - รองรับจํานวนเด็กที่เพิ่มขึ้น ดูแล
เด็กไดทั่วถึง 

สวนการศึกษา 
สวนโยธา 

อบต.ปากลาง 

167 กอสรางรั้วคอนกรีต 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
บานตาหลวง 

เพื่อใหศูนยมีรั้วที่ม่ังคงและ
ปลอดภัย 

กอสรางรั้วคอนกรีต 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
บานตาหลวง 

- - 600,000 ศูนยเด็กฯ มีรั้วที่ม่ันคงและเพิ่ม
ความปลอดภัย 

สวนการศึกษา 
สวนโยธา 

อบต.ปากลาง 
168 สรางอาคารเรียน ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กบานปากลาง 
เพื่อใหเด็กมีพื้นที่ในการทํา
กิจกรรมไดมากขึน้ 

สรางอาคารเรียน ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานปากลาง 
จํานวน 1 หลัง 

- 400,000 - เด็กมีพื้นที่ในการทํากิจกรรม
ไดมากขึ้น 

สวนการศึกษา 
สวนโยธา 

อบต.ปากลาง 
169 ปรับปรุงสายไฟฟาในอาคาร

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
บานปากลาง 

เพื่อความปลอดภัยใหกับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานปากลาง 

เปล่ียนสายไฟฟาในอาคาร
เรียน 

30,000 - - เพิ่มความปลอดภัยใหกับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานปากลาง 

สวนการศึกษา 
สวนโยธา 

อบต.ปากลาง 
170 ตอเติมปรับปรุงซอมแซม

หลังคาอาคารเรียน ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานปากลาง   
ทั้ง 3 หลัง 

เพื่อใหสามารถแกปญหาฝนรั่วใน
เวลาฝนตกใหเด็กมีพื้นที่เลนและ
ทํากิจกรรมตางๆไดสะดวกขึ้น 

ตอเติมปรับปรุงซอมแซม
หลังคาอาคารเรียน ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานปากลาง  
จํานวน 3 หลัง 

150,000 - - สามารถแกปญหาฝนรั่วในเวลา
ฝนตกใหเด็กมีพื้นที่เลนและทํา
กิจกรรมตางๆไดสะดวกขึ้น 

สวนการศึกษา 
สวนโยธา 

อบต.ปากลาง 

171 ปรับปรุงหองครัว 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
บานปากลาง 

เพื่อใหไดตามมาตรฐานศูนยเด็ก
เล็กนาอยูและปลอดโรค 

ปูกระเบื้องและติดมุงลวด
หองครัว 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
บานปากลาง 
 

50,000 - - เด็กในศูนยพัฒนาเด็กมีอาคาร
ศูนยพัฒนาเด็กมีความพรอมถูก
สุขลักษณะมีพื้นที่เลนและเรียน
ที่สะดวกกวางขวางเสริมสราง
พัฒนาการเด็กเปนอยางดี 

สวนการศึกษา 
สวนโยธา 

อบต.ปากลาง 

172 ปรับปรุงโรงอาหาร 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
บานปากลาง 
 

เพื่อใหไดตามมาตรฐานศูนยเด็ก
เล็กนาอยูและปลอดโรค 

ติดมุงลวดโรงอาหาร 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
บานปากลาง 

100,000 - - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีโรงอาหารที่
ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐาน
ศูนยเด็กเล็กนาอยู 

สวนการศึกษา 
สวนโยธา 

อบต.ปากลาง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ/ที่มา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ ป 2556 ป 2557 ป 2558 

173 ปรับปรุงและตอเติมหองนํ้า/
หองอาบนํ้า ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานปากลาง 

เพื่อใหเด็กมีหองนํ้าใชที่เพียงพอ 
และถูกสุขลักษณะ 

ตอเติมหองนํ้า 
จํานวน 4 หอง 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
บานปากลาง 

150,000 - - เด็กมีหองนํ้าใชที่เพียงพอ และ
ถูกสุขลักษณะ 

สวนการศึกษา 
สวนโยธา 

อบต.ปากลาง 

174 ซอมแซมเครื่องเลน
กลางแจง ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานปากลาง 

เพื่อใหเด็กมีเครื่องเลนสนามที่
ปลอดภัยและสอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษา 

ซอมแซมเครื่องเลน
กลางแจง ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานปากลาง 

20,000 - - เด็กมีเครื่องเลนสนามที่ปลอดภัย สวนการศึกษา 
สวนโยธา 

อบต.ปากลาง 
175 จัดซ้ือเครื่องเลนกลางแจง 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
บานปากลาง 
 

เพื่อใหเด็กมีเครื่องเลนสนามอยาง
เพียงพอ และสงเสริมพฒันา
กลามเน้ือใหญและกลาเน้ือเล็ก 
เพื่อใหเด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสม 

จัดซ้ือเครื่องเลนกลางแจง 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
บานปากลาง 

200,000 - - เด็กมีอุปกรณเครื่องเลนสนาม
อยางเพียงพอสงเสริมพัฒนาการ
กลามเน้ือใหญ-เล็กของเด็ก 

สวนการศึกษา 
สวนโยธา 

อบต.ปากลาง 

176 ปรับปรุงภูมิทัศน 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
บานปากลาง 

เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กปากลางเปน
ศูนยพัฒนาเด็กที่นาอยูมีความ
สะอาดปลอดภัยถูกสุขลักษณะมี
ความรมรื่น นาดูนาชม 

ปรับปรุงภูมิทัศน ปลูก
ตนไมทําสวนยอม ปลูก
หญา ใหสนามเด็กเลน นา
อยู จํานวน 1  แหง 

30,000 30,000 30,000 ศูนยพัฒนาเด็กปากลางเปนศูนย
พัฒนาเด็กที่นาอยูมีความสะอาด
ปลอดภัยถูกสุขลักษณะมีความ
รมรื่น นาดูนาชม 

สวนการศึกษา 
สวนโยธา 

อบต.ปากลาง 

177 จัดซ้ือที่นอนเด็กเพิ่มเติมและ
จัดซ้ือตูเก็บ ที่นอนของศูนย
พัฒนาเด็ก 

เพื่อใหเด็กมีที่นอนใหมที่มีสภาพดี
สามารถใชนอนสบายเสริมสราง
สุขอนามัยแกเด็กในศูนยพัฒนา
เด็กมีสุขภาพดีทุกคน 

จัดซ้ือที่นอนใหมเพิ่มเติมให
เด็กในศูนยพัฒนาเด็ก
จํานวน 50  ชุด  และ
จัดซ้ือตูจํานวน  3  หลัง   

100,000 100,000 100,000 เด็กมีที่นอนใหมที่มีสภาพดี
สามารถใชนอนสบายเสริม สราง
สุขอนามัยแกเด็กในศูนยพัฒนา
เด็กมีสุขภาพดีทุกคน 

สวนการศึกษา 
อบต.ปากลาง 

 

178 ซอมแผนหนีไฟศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานปากลาง 

เพื่อใหครูผูดูแลเด็กมีความรู
ความสามารถในการหนีไฟได 
เพื่อใหสอดคลองกับการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยเด็ก
นาอยูและปลอดโรค 

เด็ก และบุคลากรในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานปากลาง 

20,000 - - ครูผูดูแลเด็กมีความรู
ความสามารถในการหนีไฟได 
เพื่อใหสอดคลองกับการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานศูนย
เด็กนาอยูและปลอดโรค 

สวนการศึกษา 
สํานักงานปลัด 
อบต.ปากลาง 
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3.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานสังคมและความมั่นคงมนุษย 
          3.4   แนวทางการพัฒนา สงเสริมกิจการดานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ/ที่มา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ ป 2556 ป 2557 ป 2558 

179 สนับสนุนการทําลายลูกนํ้า
ยุงลาย 

เพื่อปองกันไมใหเกิดไขเลือดออก
ลดปริมาณการเกิดยุงลายอันเปน
สาเหตุของไขเลือดออก 

จัดซ้ือสารเคมีกําจัดลูกนํ้า
ยุงลาย แจกจายให
ประชาชนตําบลปากลาง
ทุกหมูบานสําหรับ ใช
ปราบลูกนํ้ายุงลายใน
ชุมชน 

30,000 30,000 30,000 สามารถปองกันไมใหเกิด
ไขเลือดออกในชุมชนตําบลปา
กลางได 
 

สํานักงานปลัด 
อบต.ปากลาง 
และรพ.สต. 
ปากลาง  

180 สงเสริมการฉีดพนหมอกควัน
ฆายุงลาย 

เพื่อปองกันและแกไขปญหาโรค
ไขเลือดออก เพื่อจํากัดปริมาณ
ยุงลายปองกันมิใหเกิดปญหาโรค
ไขเลือดออกในชุมชน 

ฉีดพนหมอกควันเพื่อ
กําจัดยุงลายทั้ง หก
หมูบาน ๆละ สาม ครั้ง
ในชวงฤดูฝน 

60,000 60,000 60,000 สามรถลดปริมาณและกําจัด
ยุงลายไดสามารถปองกันและ
แกไข ปญหาโรคไขเลือดออก
อันมีสาเหตุมาจากยุงลายได 

สํานักงานปลัด 
อบต.ปากลาง 
และรพ.สต. 
ปากลาง  

181 สงเสริมการฉีดวัคซีนปองกัน
โรคพิษสุนัขบา 

เพื่อปองกันโรคพิษสุนัขบาในสุนัข
และแมว สามารถควบคุมไมให
เกิดขึ้นได 

รณรงคฉีดวัคซีนปองกัน
โรคพิษสุนัขบาในสุนัขและ
แมวในตําบลปากลางทุก
ตัว 

15,000 15,000 15,000 สามารถปองกันปญหาโรคพิษ
สุนัขบาไมใหเกิดในเขตพื้นที่
รับผิดชอบได 

สํานักงานปลัด 
อบต.ปากลาง 

 

182 เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนา
ระบบสาธารณ สุขมูลฐาน
ตามที่รับถายโอนและอบต.
อุดหนุนสมทบ 

เพื่อสงเสริมความเขมแข็งการ
บริหารจัดการศูนยสาธารณสุขมูล
ฐานชุมชนใหมีการดําเนินกิจกรรม
ของศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน
อยางยั่งยืน 

สงเสริมเงินอุดหนุนพัฒนา
งานสาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชนทั้ง  6  หมูบาน 
หมูบานละ 10,000 บาท 

60,000 60,000 60,000 มีการพัฒนางานสาธารณสุขมูล
ฐานและมีการดําเนินการอยาง
ตอเน่ือง 
 

สํานักงานปลัด 
อบต.ปากลาง 

 

183 เงินสมทบโครงการ
หลักประกันสุขภาพชุมชน 

เพื่อสงเสริมหลักประกันสุขภาพแก
ประชาชนในชุมชน ตามโครงการ
ของสํานักงานหลักประกันสุภาพ
แหงชาต ิ

สมทบงบประมาณ
โครงการหลักประกัน
สุขภาพชุมชนทองถิ่น
จํานวน  1 โครงการ 

100,000 100,000 100,000 สามารถบริหารจัดการดานสุขภาพ
ตามโครงการหลักประกันสุขภาพ
ชุมชนทองถ่ินใหเกิดประโยชนสุข
แกประชาชนในทองถ่ินได 

สํานักงานปลัด 
อบต.ปากลาง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ/ที่มา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ ป 2556 ป 2557 ป 2558 

184 ตรวจสุขภาพผูสูงอายุผูพิการ เพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุและผูพิการ 
มีสุขภาพและอนามัยที่และตรวจ
รักษาโรคสุขอนามัยตางๆใหเกิด
ความ ปติสุขแกผูสูงอายุและผู
พิการ 
 

ตรวจสุขภาพแกผูสูงอายุผู
พิการ ตําบลปากลาง 
จํานวน  200 คน 
 

20,000 20,000 20,000 ผูสูงอายุและผูพิการตําบลปา
กลางไดรับการตรวจสุขภาพทุก
คนทุกป 
 

สํานักงานปลัด 
อบต.ปากลางและ
รพ.สต.ปากลาง 

 

185 สงเสริมพัฒนาการเด็ก 
(นิทานสําหรับนอง) 

เด็กมีส่ือนิทานอยางเพียงพอใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 

จัดซ้ือหนังสือนิทาน 20,000        -        - เด็กมีพัฒนาการดานตางๆดีขึ้น 
 

สวนการศึกษา 
อบต.ปากลาง 

186 สงเสริมพัฒนาการของเด็ก
โรงเรียนพอแม 
(หนังสือเลมแรกของหนู)  

จัดซ้ือหนังสือเพื่อบริการใหยืมแก
พอแมอานใหลูกฟง 

จัดซ้ือหนังสือ จํานวน  
400 เลม 

30,000 30,000 30,000 เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและ
สติปญญาดีขึ้น 

อบต.ปากลาง 
รพ.สต.ปากลาง 

187 อบรมใหความรูผูปกครอง
เด็ก “การดูแลและสงเสรมิ
สุขภาพเด็ก” 

เพื่อใหผูปกครองมีความรูในการ
ดูแลและสงเสริมสุขภาพเด็ก 

อบรมผูปกครองเด็ก 1  
ครั้ง 100  คน 

30,000 30,000 30,000 ผูปกครองมีความรูในการดูแล
และสงเสริมสุขภาพเด็ก 

อบต.ปากลาง 

188 หนูนอยฟนสวย เพื่อสุขเสริมสุขอนามัยชองปากแก
เด็กนักเรียนสงเสริมสุขอนามัย
เหงือกและฟนปองกันฟนผุใหเด็ก
ยิ้มสวยตามที่ควรจะเปน 

สงเสริมการแปรงฟนโดย
การจัดซ้ือแปรงสีฟนยาสี
ฟนพรอมอุปกรณสงเสริม
ใหเด็กแปรงฟนทุกวัน 
สําหรับเด็กในศูนยพัฒนา
เด็ก จํานวน 228 คน 

15,000 15,000 15,000 เด็กในศูนยพัฒนาเด็ก จํานวน 
228 คน มีสุขอนามัยชองปาก
แกเด็กนักเรียนสงเสริม
สุขอนามัยเหงือกและฟนปองกัน
ฟนผุใหเด็กยิ้มสวยตามที่ควรจะ
เปน 

สวนการศึกษา 
อบต.ปากลางและ

โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพ
ตําบลปากลาง 

189 โครงการดานสงเสริมสุขภาพ เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง  

สงเสริมสุขภาพประชาชน
ตําบลปากลาง 
 

30,000 30,000 30,000 ประชาชนตําบลปากลาง อบต.ปากลาง 

190 สงเสริมสุขภาพทันต
สาธารณสุขเด็กในศูนย

เพื่อสงเสริมสุขภาพชองปากแก
เด็กนักเรียนในศูนยพัฒนาเด็กใหมี

ตรวจสุขภาพชองปากและ
เคลือบฟลูออไรดแกเด็กใน

30,000 30,000 30,000 มีสงเสริมสุขภาพชองปากแกเด็ก
นักเรียนในศูนยพัฒนาเด็กใหมี

สวนการศึกษา 
อบต.ปากลางและ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ/ที่มา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ ป 2556 ป 2557 ป 2558 

พัฒนาเด็ก สุขภาพปากและฟนที่ดีไมผุ 
 

ศูนยพัฒนาเด็กปละ 1 
ครั้ง 

สุขภาพปากและฟนที่ดี 
ไมผุ 

โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพ
ตําบลปากลาง 

191 ประกวดหมูบาน อสม.ดีเดน
ปลอดลูกนํ้ายุงลายและ
ไขเลือดออก 

เพื่อสงเสริมใหมีการรวมรณรงค
การควบคุมปองกันไขเลือดออกใน
ชุมชนอยางจริงจัง 

จัดการประกวดหมูบาน 
อสม.ดีเดนปลอดลูกนํ้า
ยุงลาย ปลอดไขเลือดออก 
จํานวน  1  ครั้ง 
 

30,000 30,000 30,000 มีการรวมรณรงคการควบคุม
ปองกันไขเลือดออกในชุมชน
อยางจริงจังสามารถควบคุม
ปองกันปญหาไขเลือดออกได 

สํานักงานปลัด 
อบต.ปากลาง 

192 จัดซ้ือนํ้ายาฆาเชื้อไขหวัดนก เพื่อใหสามารถควบคุมปองกัน
ไมใหไขหวัดนกเกิดขึ้นในชุมชน
ตําบลปากลาง 

จัดซ้ือนํ้ายาฆาเชื้อไขหวัด
นก ฉีดพนปองกันเชื้อ
ไขหวัดนก ป ละ 1  ครั้ง 
 

10,000 10,000 10,000 สามารถควบคุมปองกันไมให
ไขหวัดนกเกิดขึ้นในชุมชนตําบล
ปากลาง 

สํานักงานปลัด 
อบต.ปากลาง 

 

193 ศึกษาดูงานพัฒนากลุม
อาสาสมัครสาธารณสุขมูล
ฐาน (อสม.) ตําบลปากลาง 

เพื่อใหมีการศึกษาดูงานและนํา
ประสบการณที่ไดมาปรับใชในการ
บริหารจัดการสามารถพัฒนากลุม
อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน(อส
ม.)ในการสรางเครือขายความ
รวมมือการปฏิบัติงานในชุมชน 

 
 

จัดโครงการทัศนะศึกษาดู
งานของกลุมอาสาสมัคร
สาธารณสุข  จํานวน  1  
ครั้ง 

150,000 150,000 150,000 มีการศึกษาดูงานและนํา
ประสบการณที่ไดมาปรับใชใน
การบริหารจัดการสามารถ
พัฒนากลุมอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐานในการสราง
เครือขายความรวมมือในการ
ปฏิบัติงานในชุมชน 

สํานักปลัด  
อบต.ปากลาง 
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3.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานสังคมและความมั่นคงมนุษย 
          3.5   แนวทางการพัฒนา สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนและประชาชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ/ที่มา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ ป 2556 ป 2557 ป 2558 

194 พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  
ม. 2 โครงการพุทธบุตรคาย
คุณธรรมสรางคนใหเปนมนุษย 
(โรงเรียนมัธยมปากลาง) 

เพื่อสนับสนุนสงเสริมใหเด็กนักเรียนมี
คุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิต
และปลูกฝงคุณธรรมใหเกิดในขันธ
สันดานของเด็กเยาวชนนักเรียนและ
เพื่อใหคณะครูเปนแบบอยางที่ดีของ
บุคคลผูมีคุณธรรมนําชีวิต 

อบรมคุณธรรมจริยธรรม
คณะครูและเยาวชน
นักเรียน ระดับชั้น ม. 2  
จํานวน 150  คน 

54,000 54,000 54,000 เด็กนักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมในการดําเนินชีวิต
และปลูกฝงคุณธรรมใหเกิดใน
ขันธสันดานของเด็กเยาวชน
นักเรียนและเพื่อใหคณะครู
เปนแบบอยางที่ดีของบุคคลผู
มีคุณธรรมนําชีวิต 

อบต.ปากลาง 
รวมกับ 
โรงเรียน 

มัธยมปากลาง 

195 สรางเสริมคุณธรรมนักเรียน 
(โรงเรียนปากลางมิตรภาพที่ 
166) 

เพื่อสงเสริมใหเด็กนักเรียน มีวินัยใน
ตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 
มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึง
ประสงคเรียนรูดวยตนเองไดรับ
ประสบการณตรง 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 5-6 จํานวน 150  คน 

30,000 30,000 30,000 เด็กนักเรียนมีความสุข เปน
คนดี เปนสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัวและสังคม 

อบต.ปากลาง 
รวมกับ 

โรงเรียนปา
กลางมิตรภาพ 

ที่ 166 

196 จัดคายคุณธรรมเยาวชนและ
ครอบครัว 

เพื่ออบรมสรางความรูความเขาใจหลัก
คุณธรรมจริยธรรมการอยูรวม กันใน
สังคมและครอบครัว สามารถสราง
ครอบครัวใหมีความสุขได 

อบรมเยาวชนและ
ครอบครัว รวมจํานวน 
250  คน 

30,000 30,000 30,000 สรางความรูความเขาใจหลัก
คุณธรรมจริยธรรมการอยูรวม 
กันในสังคมและครอบครัว 
สามารถสรางครอบครัวใหมี
ความสุขได 

สวนการศึกษา 
อบต.ปากลาง 

197 อบรมคุณธรรมจริยธรรม 
พนักงานสวนตําบลเพื่อ
เสริมสรางคุณธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 

เพื่อเสริมสรางคุณธรรมในการปฏิบัติงาน
และเพื่อใหพนักงานลูกจางมีความม่ันคง
จิตใจในการปฏิบัติงานใหเกิด
ประสิทธิภาพ 

จัดอบรมคุณธรรม
จริยธรรมแกพนักงานและ
ลูกจางขององคการบริหาร
สวนตําบลอยางนอย ปละ  
1  ครั้ง 
 

30,000 30,000 30,000 พนักงานลูกจางมีความม่ันคง
จิตใจในการปฏิบัติงานใหเกิด
ประสิทธิภาพและมีคุณธรรม
ปฏิบัติงาน 

สวนการศึกษา 
อบต.ปากลาง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ/ที่มา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ ป 2556 ป 2557 ป 2558 

198 โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม 

เพื่ออบรมสรางความรูความเขาใจหลัก
คุณธรรมจริยธรรมการอยูรวม กันใน
สังคมและครอบครัว สามารถสราง
ครอบครัวใหมีความสุขได 

อบรมเยาวชนและ
ครอบครัว  

30,000 30,000 30,000 สรางความรูความเขาใจหลัก
คุณธรรมจริยธรรมการอยูรวม 
กันในสังคมและครอบครัว 
สามารถสรางครอบครัวใหมี
ความสุขได 

สวนการศึกษา 

อบต.ปากลาง 

รวมกับอาศรม 

ตําบลปากลาง 

 
 3.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานสังคมและความมั่นคงมนุษย 

          3.6    แนวทางการพัฒนา สงเสริมการเลนกีฬา , การออกกําลังกาย,และการนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ/ที่มา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ ป 2556 ป 2557 ป 2558 

199 จัดการแขงขันกีฬาประชาชน
ตําบล 
 

เพื่อสงเสริมใหประชาชนไดมี
โอกาสในเลนกีฬารวมกันสราง
เสริมความสามัคคีในชุมชน
ประชาชนไดออกกําลังกาย
เสริมสรางสุขภาพที่ ดี ประชาชน
แตละ หมูบานไดมีโอกาสพบปะ
กันสรางความคุนเคยซ่ึงกันและ
กันได 
 

จัดการแขงขันกีฬา
ประชาชนตําบลปากลาง ป
ละ 1  ครั้ง 
 

150,000 150,000 150,000 ประชาชนไดมีโอกาสในการ
เลนกีฬารวมกันเสริมสราง
ความสามัคคีในชุมชน
ประชาชนไดมีโอกาสในการ
ออกกําลังกายสามารถผอน
คลายจากการทํางานหนักและ
ประชาชนแตละหมูบานไดมี
โอกาสพบปะสรางความคุนเคย
กันได 

สวนการศึกษา 
อบต.ปากลาง 

 

200 สงเสริมสนับสนุนการแขงขัน
กีฬานอกสถานที่ 
 

เพื่อสงเสริมใหเยาวชนนักกีฬาได
มีโอกาสเพิ่มทักษะในการแขงขัน
รวมกับนักกีฬาจากที่อ่ืนๆเชน
กีฬาสัมพันธตางๆหรือการแขงขัน
กีฬาระดับอําเภอ หรือจังหวัดเปน
ตนเปนการสงเสริมการเลนกีฬา
ในตัวดวย 

สงเสริมใหนักกีฬาเยาวชนได
มีโอกาสเขาแขงขันกีฬาใน
ระดับตางๆ ตลอดป ที่มีการ
แขงขัน  

100,000 100,000 100,000 เยาวชนนักกีฬามีโอกาสเพิ่ม
ทักษะการเลนกีฬาและ
สามารถรวมแขงขันในกีฬา
ระดับตางๆได 
 

สวนการศึกษา 
อบต.ปากลาง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ/ที่มา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ ป 2556 ป 2557 ป 2558 

201 อบรมสงเสริมการเตนแอโรบิค
เพื่อสุขภาพและรวมแขงขัน
การเตนแอโรบิค ในระดับตางๆ 
 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการเตนแอโรบิค
ของกลุมแมบานเพ่ือรวมการแขงขัน
และรวมถึงการรวมกิจกรรมวันสตรี
สากล  กลุมแมบานสามารถรวม
กิจกรรมวันสตรีสากล และมีการ
สงเสริมกิจกรรมการเตนแอโรบิคเพ่ือ
สุขภาพ แกประชาชนทั่วไป 

สงเสริมการเตนแอโรบิคแก
ประชาชนทุกหมูบานรวม
เตนแอโรบิคเพื่อสุขภาพและ
สงเสริมการรวมกิจกรรมวัน
สตรีสากลในทุกๆป 
 

100,000 100,000 100,000 ประชาชน/กลุมสตรีแมบานมี
การเตนแอโรบิคที่ถูกจังหวะ
และมีสุขภาพดีถวนหนา 

สวนการศึกษา 
อบต.ปากลาง 

 

202 สงเสริมสนับสนุนการแขงขัน
กีฬาอ้ิวเม่ียนสัมพันธ 
 

เพื่อใหกลุมชนชาวเขาเผาเม่ียน 
หรือเยาไดมีโอกาสในการแขงขัน
กีฬาแลออกกําลังกายรวมถึงการ
สรางความสามัคคีในกลุมชน ได
และใหกีฬาเปนสวนหน่ึงของการ
รวมตานยาเสพติดได 

สงเสริมการแขงขันกีฬา 
อ้ิวเม่ียนสัมพันธ ปละ 1 ครั้ง  
  

200,000 20,000 20,000 มีการแขงขันกีฬาอ้ิวเม่ียน 
สัมพันธทุกป สรางความสัม 
พันธในกลุมชนชาวเม่ียนทุกป
สงเสริมการเลนกีฬาใหเยาวชน
หางไกลยาเสพติดได 

สวนการศึกษา 
อบต.ปากลาง 

 

203 สงเสริมอุปกรณกีฬาให
เพียงพอ 

เพื่อใหมีอุปกรณกีฬาเพียงพอ
สําหรับสงเสริมการเลนกีฬาและ
ออกกําลังกายแกประชาชนอยาง
เพียงพอ 
 

จัดซ้ืออุปกรณกีฬาสงเสริม
ใหประชาชนและเยาวชน
เลนกีฬาและออกกําลังกาย
อยางนอยปละ 1 ครั้ง ให
ประชาชนเลนอยางเพียงพอ 

80,000 80,000 80,000 ประชาชนและเยาวชนมี
อุปกรณกีฬาเลนอยางเพียงพอ
และมีการเลนกีฬากันอยาง
แพรหลายสงเสริมใหประชาชน
มีสุขภาพดีได 

สวนการศึกษา 
อบต.ปากลาง 

 

204 สรางสนามกีฬาระดับตําบล เพื่อใหมีสนามกีฬาที่ประชาชนใน
ตําบลไดใชประโยชนในการออก
กําลังกายรวมกัน 

สรางสนามกีฬาระดับตําบล 
จํานวน 1 แหง 
 

- 2,000,000 - มีสนามกีฬาที่ประชาชนใน
ตําบลไดใชประโยชนในการ
ออกกําลังกายรวมกัน 

สวนโยธา 
อบต.ปากลาง 

205 สรางลานกีฬาประจําหมูบาน  
(สรางสนามเปตอง) 
หมูที่ 1-6 

เพื่อสงเสริมใหมีสถานที่เลนกีฬา
ใกลบานสามารถสงเสริมให
ประชาชนเลนกีฬาไดสะดวกขึ้น
สามารถสรางสุขภาพดวยการเลน
กีฬา  ประชาชนที่ เลน กีฬา มี
สุขภาพดีถวนหนา 

สรางสนามกีฬา เปตอง 
ลงหินผา ละเอียด  6  แหง 

- 180,000 - มีสถานที่เลนกีฬาใกลบาน
สามารถสงเสริมใหประชาชน
เลนกีฬาไดสะดวกขึ้นสามารถ
สรางสุขภาพดวยการเลนกีฬา  
ประชาชนที่ เลน กีฬา มี
สุขภาพดีถวนหนาได 

สวนโยธา 
อบต.ปากลาง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ/ที่มา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ ป 2556 ป 2557 ป 2558 

206 ปรับปรุงสนามสรางสวน
สุขภาพสนามกีฬาพญาภูคา 

เพื่อใหมีสวนสุขภาพสถานที่ออก
กําลังกายและพักผอนหยอนใจ
ของประชาชนสามารถออกกําลัง
กายและใชเปนที่พักผอนหยอนใจ
ได 

ปรับปรุงสนามกีฬาพญาภูคา
สรางสวนสุขภาพ ของตําบล
ปากลาง  จํานวน  1  แหง 

- 1,200,000 - มีสวนสุขภาพสถานที่ออกกําลัง
กายและพักผอนหยอนใจของ
ประชาชนสามารถออกกําลัง
กายและใชเปนที่พักผอนหยอน
ใจได 

กระทรวงการ
ทองเที่ยวและ

กีฬา 

207 ฝกอบรม/ฝกสอนการออก
กําลังกายอยางถูกวิธีแก
ประชาชน 

เพื่อใหประชาชนสามารถออก
กําลังกายไดเองสามารถสราง
เสริมคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพ  
พลานมัยแข็งแรง 

ฝกอบรม/ฝกสอนการออก
กําลังกายแกประชาชน 

 อยางนอยปละ  1  ครั้ง 

30,000 30,000 30,000 ประชาชนสามารถออกกําลัง
กายไดเองสามารถสรางเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพ  
พลานามัยแข็งแรง 

สวนการศึกษา
อบต.ปากลาง 

208 เดิน ว่ิง เทิดพระเกียรติ มินิ-
ฮาลฟ มาราธอน ดอยภูคา ครั้ง
ที่ 4 ประจําป 2556 

เพ่ือสงเสริมสุขภาพใหกับประชาชน
ทั่วไปมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมหัน
มาใสใจสุขภาพของตนเองโดยการออก
กําลังกายอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
ทําใหมีสุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง
ปราศจากโรคภัย สงเสริมใหเยาวชน 
นักเรียน นักศึกษา ใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน เพ่ือหางไกลยาเสพติด สราง
ความสมานฉันทและความสามัคคีให
เกิดขึ้นในหมูคณะ 

นักเรียน นักศึกษา นักกีฬา
ว่ิงทั่วประเทศ ขาราชการ 
พอคา หนวยงานรัฐวิสาหกิจ 
สโมสร องคกรเอกชน และ
ประชาชนทั่วไป จํานวน 
1,000 คน 

10,000 - - ประชาชนไดตระหนักถึงการดูแล
สุขภาพโดยการออกกําลังกายจาก
การเขารวมกิจกรรมคร้ังนี้สราง
สัมพันธภาพที่ดี เกิดความ
สมานฉันทและความสามัคคี 
ระหวางขาราชการ พอคา องคกร
เอกชน และประชาชนทั่วไป 

สวนการศึกษา
อบต.ปากลาง 

209 โครงการเครื่องออกกําลังกาย 
(ฟตเนท) ผูสูงอายุบานคางฮอ
หมูที่ 3 

เพื่อใหผูสูงอายุใชเวลาวางในการ
ออกกําลังกายใหรางกายแข็งแรง
สมบูรณหางไกลโรคภัยไขเจ็บ 

สมาชิกผูสูงอายุ จํานวน 
109 คน 

50,000 - -  ผูสูงอายุมีรางกายแข็งแรง
สมบูรณขึ้น 

สํานักงานปลัด 

อบต.ปากลาง 

รพสต.ปากลาง 
210 แขงขันกีฬานักเรียน โรงเรียน

ปากลางมิตรภาพที่ 166 
เพื่อใหนักเรียนมีความรูความสาม
รถในดานกีฬาและสามารถพัฒนา
ทักษณะดานกีฬาใหสูงขึ้น 
 
 

 

นักเรียนระดับกอนประถม
และระดับประถมศึกษา 
จํานวน 558 คน 

10,000 10,000 10,000 นักเรียนสามารถเขารวม
กิจกรรมการแขงขันกีฬาใน
ระดับโรงเรียน ระดับกลุม
โรงเรียน และระดับอําเภอได 

สวนการศึกษา 

อบต.ปากลาง 
และ รร.ปากลาง
มิตรภาพที่ 166 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ/ที่มา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ ป 2556 ป 2557 ป 2558 

 โครงการจัดการแขงขันกีฬา
แหงชาติภาค ๕ ครั้งที่ ๔๒ 
“นานเกมส” 

- สงเสริมใหมีการออกกําลังกาย
ของประชาชน 

- สงเสริมการทองเที่ยว 

- สงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนและหนวยงานรัฐ 

1 ครั้ง 10 วัน ระหวางวันที่ 
7 – 16 กันยายน 2556 

30,000 - - -ประชาชนจะตื่นตัวในการออก
กําลังกายและเลนกีฬา 

-ประชาชนมีสุขภาพ พลามัย
สมบูรณแข็งแรง 

-เยาวชนสนใจในการออกกําลัง
กายมาก 

กกท.จังหวัด 

อปท.ทุกแหง 

 
 
 
 
 
4.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาดาน ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
          4.1    แนวทางการพัฒนา สงเสริมการจัดงานตามประเพณีและสงเสริมกิจกรรมวันสําคัญของทางศาสนา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ/ที่มา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ ป 2556 ป 2557 ป 2558 

211 สงเสริมการจัดงานเทศกาล 
ปใหมมง 
 

เพื่อสงเสริมใหมีการแสดงทางวัฒนธรรม
และสืบทอดประเพณีอันดีงามของชน 
ชาวมง ใหยั่งยืนและ เปนการรักษา
วัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น ใหคงอยู
ตลอดไป 
 

สงเสริมการจัดงาน
เทศกาล 
ปใหมมง ปละ 1 ครั้ง 
 

200,000 200,000 200,000 สามารถอนุรักษประเพณี
วัฒนธรรมของชนเผามงใหมีการ
สืบทอดและคงอยูตลอดไปได 
 

สวนการศึกษา
อบต.ปากลาง

และ 
อบจ.นาน 

 

212 สงเสริมการจัดงานเทศกาล
ปใหมเม่ียน 
 

เพื่อสงเสริมใหมีการอนุรักษประเพณี
วัฒนธรรมปใหมเม่ียน ใหคงอยูตอไป
และมีการรักษาวัฒนธรรมภูมิปญญา
ทองถิ่นของชนเผาเม่ียนให คงอยูสืบไป 

สงเสริมการจัดงาน
เทศกาลปใหมเม่ียน  ปละ 
1 ครั้ง 
 

20,000 20,000 20,000 สามารถอนุรักษและสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปญญา
ทองถิ่นของ 
ชนเผาเม่ียน ใหคงอยูตอไป 

สวนการศึกษา 
อบต.ปากลาง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ/ที่มา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ ป 2556 ป 2557 ป 2558 

213 สงเสริมการจัดงานประเพณี
กินสะโหลด-ตีพิ 
 

เพื่อสงเสริมและการอนุรักษประเพณี
วัฒนธรรมภูมิปญญาการกินสะโหลด –
ตีพิของชนเผาล๊ัวะใหมีการสืบทอดคงอยู
ตอไป 

สงเสริมประเพณีการกิน
สะโหลดตีพิ ของชนเผา
ล๊ัวะ  ปละ 1 ครั้ง 
 

20,000 20,000 20,000 สามารถอนุรักษประเพณี
วัฒนธรรมภูมิปญญาการกินสะ
โหลด-ตีพิใหคงอยูสืบไปได 

สวนการศึกษา 
อบต.ปากลาง 

 

214 สงเสริมการจัดงานรดนํ้าดํา
หัวผูสูงอายุระดับหมูบาน/
ตําบล 

เพื่อสงเสริมประเพณีการเคารพนพนอบ
ตอผูใหญผูสูงอายุผูเปนอุปการะ คุณตอ
คนรุนหลัง และสงเสริมประชาชนได
เรียนรูถึงประเพณีอันเปนสากลได 

สงเสริมการจัดงานรดนํ้า
ดําหัว ผูสูงอายุในตําบลปา
กลางทั้งในระดับหมูบาน
และระดับตําบล  ปละ 1 
ครั้ง 

30,000 30,000 30,000 สามารถสงเสริมประเพณีรดนํ้า
ดําหัวผูสูงอายุในชวงเทศกาลสง
กานตใหสืบตอไปสูคนรุนหลังได 
 

สวนการศึกษา 
อบต.ปากลาง 

 

215 สงเสริมการจัดงานประเพณี
วัฒนธรรมและงานรัฐพิธี 
อําเภอ ปว และจังหวัดนาน 

เพื่อสงเสริมการจัดงานประเพณีและ
วัฒนธรรมและงานรัฐพิธีในระดับอําเภอ 
ปว และ จังหวัด นานได  

สงเสริมการจัดงานทาง
วัฒนธรรม และงานรัฐพิธี
ระดับ อําเภอ และระดับ
จังหวัด ทุกๆป 
 

100,000 100,000 100,000 มีการจัดงานทางวัฒนธรรมและ
งานรัฐพิธีโดยภาพรวมระดับ 
อําเภอ และระดับจังหวัด ทุกๆป 

สวนการศึกษา 
อบต.ปากลาง 

 

216 จัดการบวงสรวงเจาที่ประจํา
ตําบลปากลาง 

เพื่อใหมีการจัดบวงสรวงเจาที่ ประจํา
ตําบล ปากลางเพื่อความสงบสุขรมเย็น
และความสบายใจของประชาชนใน
ตําบลปากลางในการไดบวงสรวงเจาที่
เสริมความเปนสิริมงคลในสังคมได 

จัดการบวงสรวงเจาที่
ประจําตําบลปากลาง ป
ละ 1 ครั้ง 

10,000 10,000 10,000 มีการจัดบวงสรวงเจาที่ ประ จํา 
ตําบล ปากลางเพื่อความสงบสุข
รมเย็นและความสบายใจของ
ประชาชนในตําบลปากลางใน
การไดบวงสรวงเจาที่เสริมความ
เปนสิริมงคลใน สังคมได 

สวนการศึกษา 
อบต.ปากลาง 

 

217 จัดงานวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

เพื่อสงเสริมใหพุทธศาสนิกชนไดมี
ความรูความเปนมาของวันสําคัญตางๆ
เชนวันมาฆบูชา /วันวิสาขบูชา / วัน
อาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา 
 

จัดกิจกรรมวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา จํานวน 
3 – 5 ครั้ง ตอป 

25,000 25,000 25,000 พุทธศาสนิกชนสามารถรับรู
ความเปนมาของพระพุทธ 
ศาสนาไดและรูถึงความสําคัญ
ของแตละวันได 

สวนการศึกษา 
อบต.ปากลาง 

218 สงเสริมการจัดกิจกรรมวัน
คริสตมาส 

เพื่อสนับสนุนสงเสริมใหประชาชน
คริสตศาสนิกชนมีโอกาสรวมกิจกรรมวัน

สงเสริมการจัดกิจกรรมวัน
คริสตมาส ปละ  1  ครั้ง 

20,000 20,000 20,000 ประชาชนคริสตศาสนิกชนมี
โอกาสรวมกิจกรรมวันสําคัญ

สวนการศึกษา 
อบต.ปากลาง 



-79- 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ/ที่มา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ ป 2556 ป 2557 ป 2558 

สําคัญของศาสนาคริสตรูความเปนมา
และรวมเฉลิมฉลองในวันดังกลาวดวย 
 

ของศาสนาคริสตรูความเปนมา
และรวมเฉลิมฉลองในวัน
ดังกลาวดวย 
 
 

219 สนับสนุนสงเสริมการจัดงาน
เทศกาลสงกรานต  บานจูน  
หมูที่ 4 

เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมอัน
ดีงามของหมูบานชุมชนและสังคม
ประชาชนไดรวมสนุกสนานในเทศกาล
สงกรานตของทุกๆป 

อุดหนุนสงเสริมการจัด
กิจกรรมอันดีงามเทศกาล
สงกรานต ปละ   1   ครั้ง 

30,000 30,000 30,000 ประชาชนไดมีโอกาสเฉลิมฉลอง
งานเทศกาลสงกรานตรวมกันใน
ชุมชนสามารถสรางเสริมความ
สามัคคีและสืบทอดประเพณี
ของชมุชนตอไปได 

สวนการศึกษา 
อบต.ปากลาง 

 

220 สงเสริมการจัดงานกาชาด
ประจําป ของจังหวัด นาน  
(สงเสริมการประกวดธิดา
ดอย) 

เพื่อสงเสริมใหมีการประกวดสาวงาม
ระดับชนเผา โดยสงสาวงาม สามชนเผา
เขารวมประกวด  

สงสาวงามของตําบล ปา
กลาง  เผามง , เผาเม่ียน ,
และเผาล๊ัวะ   
เผาละ  1  คน 

30,000 30,000 30,000 งานกาชาดประจําปของจังหวัด
นาน   มีการประกวดสาวงาม
ธิดาดอยทุกป สามารถสงเสริม
งานการทองเที่ยวของจังหวัดได 

สวนการศึกษา 
อบต.ปากลาง 

 

221 สนับสนุนสงเสริมการจัดงาน
เทศกาลสงกรานต  บานตา
หลวง  หมูที่ 5 

เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมอัน
ดีงามของหมูบานชุมชนและสังคม
ประชาชนไดรวมสนุกสนานในเทศกาล
สงกรานตของทุกๆป 

อุดหนุนสงเสริมการจัด
กิจกรรมอันดีงามเทศกาล
สงกรานต ปละ   1   ครั้ง 

10,000 10,000 10,000 ประชาชนไดมีโอกาสเฉลิมฉลอง
งานเทศกาลสงกรานตรวมกันใน
ชุมชนสามารถสรางเสริมความ
สามัคคีและสืบทอดประเพณี
ของชุมชน 

สวนการศึกษา 
อบต.ปากลาง 

 

222 จัดซ้ือเครื่องเสียงและ
อุปกรณเครื่องดนตรี 
สงเสริมกิจกรรมคริสต
ศาสนา(คริสตจักรปากลาง) 

เพื่อใหคริสตจักรปากลางสามารถดําเนิน
กิจกรรมตามภารกิจอบรมสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมแกศาสนิกชนตอไป 

จัดซ้ือครุภัณฑเครื่องเสียง
และอุปกรณดนตรีสงเสริม
การประกอบกิจกรรม
คริสตจักรปากลาง  1 ครั้ง 

65,000 - - คริสตจักรปากลางสามารถ
ดําเนินกิจกรรมตามภารกิจ
อบรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
แกศาสนิกชนตอไปได 

สวนการศึกษา 
อบต.ปากลาง 

 

 
4.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาดาน ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
          4.2    แนวทางการพัฒนา กอสราง ศูนยวัฒนธรรมตําบลและชนเผา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ/ที่มา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ ป 2556 ป 2557 ป 2558 

223 สรางศูนยวัฒนธรรม 
สามชนเผา 

เพื่อสรางศูนยวัฒนธรรมแหลงเรียนรู
ทางวัฒนธรรมใหมรที่เรียนรูวัฒนธรรม
ทั้งสามชนเผา 

กอสรางอาคารศาลา
วัฒนธรรมสามชนเผา
จํานวน  1  หลัง 

- 300,000 - มีศูนยวัฒนธรรมแหลงเรียนรู
ทางวัฒนธรรมใหมรที่เรียนรู
วัฒนธรรมทั้งสามชนเผา 

สวนโยธา 
อบต.ปากลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรม  จารีต  ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
         4.3    แนวทางการพัฒนา ฝกสอนอบรมใหความรูเก่ียวกับประเพณีวัฒนธรรม และจัดซื้อวัสดุทางวัฒนธรรม 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ/ที่มา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 

ป 2556 ป 2557 ป 2558 
224 จางวิทยากรสอนวัฒนธรรม

ชนเผา ,เชนผูนําพิธีการ
แตงงาน,การเล้ียงผีสงผี,
การเปาแคลน,การเรียก
ขวัญ ,การสูขวัญ,การกลาว
สอนประเพณีวัฒนธรรม
ตางๆฯลฯ 

เพื่อใหมีการฝกสอนวัฒนธรรมชนเผา
เพื่อใหมีการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรม
ตางๆใหคงอยูตลอดไปสามารถรักษา
ประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดมานานให
อยูตอไปได 

จางวิทยากรสอนเก่ียวกับ
ประเพณีวัฒนธรรมตางๆ
อยางนอยปละ 1 โครงการ 
 

70,000 70,000 70,000 มีการสืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมตางๆใหคงอยู
ตลอดไปสามารถรักษาประเพณี
วัฒนธรรมที่สืบทอดมานานให
อยูตอไปได 
 

สวนการศึกษา 
อบต.ปากลาง 

 

225 สงเสริมการฝกอบรมสอน
ประเพณีวัฒนธรรมเม่ียน  

เพื่อสงเสริมการสอนการใหความรู
เก่ียวกับประเพณีเม่ียน ใหมีการสืบทอด

จัดสอนอบรมประเพณี
วัฒนธรรมเม่ียน 

50,000 50,000 50,000 มีการเรียนการสอนการให
ความรูเก่ียวกับประเพณีเม่ียน 

สวนการศึกษา  
อบต.ปากลาง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ/ที่มา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 

ป 2556 ป 2557 ป 2558 
เพื่อการอนุรักษ ทางประเพณีวัฒนธรรมใหมีการอนุรักษ

สืบทอดตอไป 
 จํานวน  1 ครั้ง ใหมีการสืบทอดทางประเพณี

วัฒนธรรมใหมีการอนุรักษสืบ
ทอดตอไป 

226 ฝกอบรมผูนําทางพิธีกรรม
แตงงาน งานศพ ฯลฯ 
เผามง  
 

เพื่อใหสามารถฝกเยาวชนหรือกลุมคน
รุนใหมในการเปนผูนําทางพิธีกรรมการ
แตงงานของชนเผามง สืบทอดตอไป 

ฝกอบรมผูนําทาง
วัฒนธรรมการแตงงาน 
งานศพ ฯลฯ เผามง 
จํานวน 1  ครั้ง 

30,000 30,000 30,000 เยาวชนหรือกลุมคนรุนใหมใน
การเปนผูนําทางพิธีกรรมการ
แตงงานของชนเผามง สืบทอด
ตอไป 

สวนการศึกษา  
อบต.ปากลาง 

227 สงเสริมการอนุรักษศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี  
ภูมิปญญาทองถิ่น 

เพื่อใหเด็กและเยาวชนเห็นความสําคัญ
ของวัฒนธรรมทองถิ่นและมีสวนรวมใน
การอนุรักษ 

สงเสริมใหเยาวชนตําบล
ปากลาง จัดตั้งชมรม
วัฒนธรรม   จํานวน 1 
ชมรมรวมจัดกิจกรรม
วัฒนธรรม 
 
 

20,000 20,000 20,000 เยาวชนมีการอนุรักษวัฒนธรรม
ทองถิ่นอยางตอเน่ือง 
 

สวนการศึกษา  
อบต.ปากลาง 

228 อุดหนุนสงเสริมกลุมองคกร
ชุมชนในการอบรมให
ความรูดานประเพณี
วัฒนธรรม 

เพื่อสงเสริมให มีการอนุรักษประเพณี
วัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่นโดยองคกร
ชุมชนริเริ่มจัดอบรมใหความรูแกเยาวชน 
แตละชนเผาเพื่อใหเกิดการสืบทอดทาง
วัฒนธรรมโดยคนของชุมชนรวมกัน
ดําเนินการเอง 

สงเสริมสนับสนุนการจัด
ฝกอบรมโดยองคกรชุมชน
ตามความพรอมของแตละ
ชุมชนในการใหความรู
ดานประเพณีวัฒนธรรม
ดานตางๆ อยางนอยปละ 
1 ครั้ง 

30,000 30,000 30,000 มีการอนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีภูมิปญญาทองถิ่นโดย
คน/องคกรชุมชนเองสามารถให
ความรูแกเยาวชนของแตละชน
เผาใหมีการสืบทอดวัฒนธรรม
ภูมิปญญาทองถิ่นของตนเอง
ตอไป 

สวนการศึกษา 
อบต.ปากลาง 

229 สอนเปาแคน เพื่อสงเสริมการอนุรักษประเพณี
วัฒนธรรมการเปาแคนของชนเผามง 

จัดสอนซ้ือแคนและจาง
วิทยากรสอนเปาแคนโดย
ผูรวมเรียนจํานวน 10 คน 
กลุมผูสนใจ / นักเรียน
นักศึกษา ประชาชน  

30,000 30,000 30,000 มีการอนุรักษประเพณีการเปา
แคนในงานพิธีกรรมตางๆ 

สวนการศึกษา 
อบต.ปากลาง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ/ที่มา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 

ป 2556 ป 2557 ป 2558 
 

230 คายเยาวชนอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 

เพื่อใหเยาวชนมีจิตสํานึกรัก
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น รวมกันรักษา 
การแตงกายการแสดงของทองถิ่น
สามารถฝกทักษะการแสดงศิลปะดาน
การแสดงพื้นเมืองของกลุมชาติพันธใน
ทองถิ่นได 

จัดอบรมคายเยาวชน
อนุรักษศิลปวัฒนธรรม
ทองถิ่น รวมกับโรงเรียน
มัธยมปากลาง 1 ครั้ง 

47,100 47,100 47,100 เยาวชนมีจิตสํานึกรัก
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น รวมกัน
รักษา การแตงกายการแสดง
ของทองถิ่นสามารถฝกทักษะ
การแสดงศิลปะดานการแสดง
พื้นเมืองของกลุมชาติพันธใน
ทองถิ่น 

อบต.ปากลาง 
รวมกับ 

โรงเรียนมัธยมปากลาง 
 
 
 
 

231 ฝกอบรมสืบสานวัฒนธรรม
หมู 4 เชน ประกอบ
พิธีกรรมตางๆ 

เพื่อใหสามารถฝกเยาวชนหรือกลุมคน
รุนใหมในการเปนผูนําทางพิธีกรรมการ
ของชนเผาล๊ัวะ สืบทอดตอไป 

ฝกอบรมผูนําทาง
วัฒนธรรม พิธีกรรมการ
ของชนเผาล๊ัวะ  
จํานวน 1  ครั้ง 
 
 

30,000 30,000 30,000 เยาวชนหรือกลุมคนรุนใหมใน
การเปนผูนําทางพิธีกรรมการ
แตงงานของชนเผาล๊ัวะ สืบ
ทอดตอไป 
 

สวนการศึกษา 
อบต.ปากลาง 

232 สอนเพลงมงดั้งเดิม เพื่อสงเสริมการอนุรักษประเพณี
วัฒนธรรม เพลงชนเผามงดั้งเดิม 

ผูรวมเรียนจํานวน 20 คน 
กลุมผูสนใจ / นักเรียน
นักศึกษา ประชาชน หมูที่ 
1,3,6 

30,000 30,000 30,000 มีการอนุรักษประเพณีการเปา
แคนในงานพิธีกรรมตางๆ 

สวนการศึกษา 
อบต.ปากลาง 

233 สอนภาษามง เพื่อสงเสริมการอนุรักษประเพณี
วัฒนธรรม ภาษามง 

ผูรวมเรียนจํานวน 20 คน 
กลุมผูสนใจ / นักเรียน
นักศึกษา ประชาชน หมูที่ 
1,3,6 

30,000 30,000 30,000 มีการอนุรักษภาษามง  สวนการศึกษา 
อบต.ปากลาง 

234 โครงการศูนยวัฒนธรรม
ตําบลปากลาง 

เพื่อสงเสริมสนับสนุนศูนยวัฒนธรรม
แหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมใหมรที่เรียนรู
วัฒนธรรมทั้งสามชนเผา 

ศูนยวัฒนธรรมตําบลปา
กลาง 

30,000 30,000 30,000 มีศูนยวัฒนธรรมแหลงเรียนรู
ทางวัฒนธรรมใหมรที่เรียนรู
วัฒนธรรมทั้งสามชนเผา 

อบต.ปากลาง 
รวมกับ 

โรงเรียนมัธยมปากลาง 
235 โครงการศูนยการเรียนรู เพื่อใหประชาชนที่สนใจเรียนรูพุทธ ศูนยการเรียนรูพุทธ 30,000 30,000 30,000 มีประชาชนเขาใจใน สวนการศึกษา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ/ที่มา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 

ป 2556 ป 2557 ป 2558 
พุทธศาสนา สงเสริมพุทธ
ศาสนา  

ศาสนามากขึ้น ศาสนา สงเสริมพุทธ
ศาสนา 

พระพุทธศาสนามากขึ้น อบต.ปากลาง 

รวมกับอาศรม 

ตําบลปากลาง 
236 โครงการคายนาฏยดนตรี

เสนสีลายศิลปอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
รายวิชาศิลปะทั้ง 3 สาระ ทัศนศิลป 
ดนตรีและสาระนาฏศิลป 

นักเรียนรวมกิจกรรม 
จํานวน 120 คน 

45,100 45,100 45,100 สามารถเพิ่มศักยภาพ
ความสามารถ ดานทัศนศิลป 
ดนตรีและสาระนาฏศิลป 

อบต.ปากลาง 
รวมกับ 

โรงเรียนมัธยมปากลาง 
237 โครงเปดโลกทัศนการ

เรียนรูสูการปฏิบัติและ
เผยแพรวัฒนธรรมทองถิ่น 

เพื่อสรางจิตสํานึกและปลูกฝงใหเยาวชน
มีความจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย
และเชื้อพระวงค 

นักเรียนชั้น ม.1-6  
จํานวน 10 คน และครู 3 
คน 

29,560 29,560 29,560 เยาวชนมีจิตสํานึกในการ
อนุรักษศิลปวัฒนธรรร 

อบต.ปากลาง 
รวมกับ 

โรงเรียนมัธยมปากลาง 
238 กิจกรรมทาง

พระพุทธศาสนา 
สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมในวัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนา เชน 
เขาพรรษา ออกพรรษา วันมาฆบูชา วัน
วิสาขบูชาฯลฯ 

ประชาชน จํานวน 500 30,000 30,000 30,000 ประชาชนรูถึงวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา เชน 
เขาพรรษา ออกพรรษา วัน
มาฆบูชา วันวิสาขบูชาฯลฯ 

สวนการศึกษา 

อบต.ปากลาง 

รวมกับอาศรม 

ตําบลปากลาง 

 
5.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
          5.1    แนวทางการพัฒนา บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ/ที่มา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ ป 2556 ป 2557 ป 2558 

239 งบประมาณสมทบการ
จัดเก็บขยะชุมชน 
 

เพื่อใหมีการจัดเก็บขยะใหมี
ประสิทธิภาพและสรางมาตรฐานการ
จัดเก็บขยะและสงเสริมใหการจัดเก็บ
ขยะโดย อบต.รวมรับผิดชอบสมทบคา
จัดเก็บขยะของชุมชน 

สงเสริมการจัดเก็บขยะมูล
ฝอยของตําบล ปากลาง 
จํานวน  1  โครงการ 
 

200,000 200,000 200,000 มีการจัดเก็บขยะอยางมี
ประสิทธิภาพและสามารถจูง
ใจใหประชาชนเขารวม
โครงการจัดเก็บขยะดังกลาว
ทําใหหมูบานชุมชนสะอาดมี
การจัดเก็บขยะใหเปนที่เปน
ทางได 

อบต.ปากลาง 
 

240 ขุดหลุมฝงกลบขยะและส่ิง เพื่อใหมีการขุดหลุมขยะสามารถ ดําเนินการขุดหลุม 60,000 60,000 60,000 มีการฝงกลบขยะสามารถ สวนโยธา อบต.ปา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ/ที่มา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ ป 2556 ป 2557 ป 2558 

ปฏิกูล  
 

แกปญหากล่ินเหม็นของขยะและ
สามารถแกปญหาส่ิงแวดลอมของชุมชน
ได 

ขยะ แกปญหากล่ินเหม็นของขยะ
และสามารถแกปญหา
ส่ิงแวดลอมของชุมชนได 

กลาง 
 
 

241 งบประมาณในการเชา/ซ้ือ 
ที่ทิ้งขยะของตําบล   

เพื่อจายคาเชา/ซ้ือ 
ที่สําหรับทิ้งขยะของตําบลสามารถ
แกปญหาที่ทิ้งขยะได 

จายคาเชารายเดือนแก
เจาของขยะตําบล ไดทุกๆ
เดือน 

200,000 200,000 200,000 สามารถแกปญหาที่ทิ้งขยะ
ของตําบล ได 

อบต.ปากลาง 
 
 

242 จัดซ้ือถังคัดแยกขยะ เพื่อใหมีถังขยะเพียงพอใหประชาชนใช
แยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะที่ตองทิ้ง
สามารถลดปริมาณขยะในชุมชนได 
 

จัดซ้ือถังขยะเพื่อรณรงค
การคัดแยกขยะปละ 1 
ครั้ง 

90,000 90,000 90,000 มีถังขยะเพียงพอใหประชาชน
ใชแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะ
ที่ตองทิ้งสามารถลดปริมาณ
ขยะในชุมชนได 

สวนโยธา 
อบต.ปากลาง 

 

243 คัดแยกขยะกําจัดขยะใน
ชุมชน(สงเสริมการแยกขยะ
ไปใชประโยชน)  

เพื่อสงเสริมใหประชาชนคัดแยกขยะ
อินทรียและขยะอินทรียออกจากกัน
สงเสริมการนําเอาขยะอินทรียไปใช
ประโยชนเชนการทําปุยหมักอินทรียเปน
ตน 
 

จัดซ้ือถงุขยะพลาสติกเพื่อ
แยกขยะ  

30,000 30,000 30,000 ใหประชาชนคัดแยกขยะรีไซ
เคลนําไปขายสรางรายไดและ
ชวยลดปริมาณขยะในตําบล
ปากลางได 

สํานักงานปลัด 
อบต.ปากลาง 

 

244 อบรมการเสริมสรางความรู
ความเขาใจในการคัดแยก
ขยะ 

ใหรูจักการใชประโยชนของขยะและสาม
รถกําจัดขยะไดอยางถูกตอง 
 

ฝกอบรม ประชาชนทุก
หมูบาน ทุกรานคา ทุก
โรงเรียน และทุกหนวย
ราชการในพื้นที่ 

20,000 20,000 20,000 ประชาชนทุกหมูบาน ทุก
รานคา ทุกโรงเรียน และทุก
หนวยราชการในพื้นที่รู
ประโยชนของขยะและกําจัด
ไดถูกตองไมเปนพิษตอ
ส่ิงแวดลอมและสุขภาพใน
ระยะยาวไดอยางยั่งยืน 

อบต.ปากลาง 
รพ.สต.ปากลาง 

ผูนําชุมชน 
โรงเรียนในตําบล 

245 การผลิตปุยหมัก  
นํ้าหมัก และแกสชีวภาพ 

เพื่อใหประชาชนรูจักกําจัดขยะจากเศษ
อาหาร ผัก ผลไม ซากสัตว นํามาทําปุย
หมัก 

- ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
รายหมูบาน 

- สนับสนุนครัวเรือน

30,000 30,000 30,000 ประชาชนรูจักการผลิดปุย
หมัก นํ้าหมัก และแกสชีวภาพ
ใชเอง สามารถลดปริมาณขยะ

อบต.ปากลาง 
รพ.สต.ปากลาง 

ผูนําชุมชน 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ/ที่มา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ ป 2556 ป 2557 ป 2558 

ตนแบบ 

โรงเรียนตนแบบ 

- ศูนยเรียนรู/สาธิตการ
ผลิตปุยหมัก นํ้าหมัก และ
แกสชีวภาพ 

ของตําบลปากลางไดอยาง
ยั่งยืน 

โรงเรียนในตําบล 

246 จัดตั้งตลาดนัดขยะหรือ
ธนาคารขยะในชุมชนและ
โรงเรียน 

เพื่อใหประชาชนและนักเรียนสามารถ
นําขยะรีไซเคลมาขายสรางรายได 

จัดตั้งตลาดนัดขยะหรือ
ธนาคารขยะในชุมชนและ
โรงเรียน และทําจุดรับ
บริจาคขยะ 
 

30,000 30,000 30,000 ประชาชนทุกหมูบาน ทุก
รานคา ทุกโรงเรียน และทุก
หนวยราชการในพื้นที่ มีรายได
เสริมและรูประโยชนของขยะ
และกําจัดไดถูกตองไมเปนพิษ
ตอส่ิงแวดลอมและสุขภาพใน
ระยะยาวไดอยางยั่งยืน  

อบต.ปากลาง 
รพ.สต.ปากลาง 

ผูนําชุมชน 
โรงเรียนในตําบล 

247 ประชาคมพื่อการสราง
มาตรการในการแกไข
ปญหาขยะและส่ิงแวดลอม
ในชุมชน 
 

เพื่อใหหมูบานสรางกฏระเบียบในการ
จัดการปญหาขยะและส่ิงแวดลอม
รวมกัน 

จํานวน 6 หมูบาน 10,000 10,000 10,000 หมูบานมี กฎ ระเบียบ ในการ
จัดการปญหาขยะและ
ส่ิงแวดลอมรวมกันอยางยั่งยืน  

อบต.ปากลาง 
รพ.สต.ปากลาง 

ผูนําชุมชน 
โรงเรียนในตําบล 

248 โครงการใชประโยชนจาก
ขยะ ส่ิงประดิษฐจากขยะ 
ของเหลือใช 

เพื่อใหประชาชนรูจักนําขยะสามารถ
นําไปใชประโยชน 
 
 

 

อบรมประชาชน  20,000 20,000 20,000 ประชาชนสามารถทํา
ประโยชนจากขยะเหลือให
และสรางรายไดอีกทางหน่ึง 

อบต.ปากลาง 
รพ.สต.ปากลาง 

ผูนําชุมชน 
โรงเรียนในตําบล 

249 โครงการครัวเรือนตนแบบ
ในการคัดแยกขยะใช
ประโยชนจากขยะและของ
เหลือใช 

เพื่อสรางครัวเรือนตนแบบในการคัด
แยกขยะใชประโยชนจากขยะและของ
เหลือใช  
(คัดแยกขยะ ผลิตนํ้าหมัก ปุยหมัก และ
แกสชีวภาพ ฯลฯ ใหเอง) 

หมูบานละ 10 ครัวเรือน  
จํานวน 6 หมูบาน 

10,000 10,000 10,000 มีครัวเรือนตนแบบในการคัด
แยกขยะใชประโยชนจากขยะ
และของเหลือใช (คัดแยกขยะ 
ผลิตนํ้าหมัก ปุยหมัก และแกส
ชีวภาพ ฯลฯ ใหเอง)  

อบต.ปากลาง 
รพ.สต.ปากลาง 

ผูนําชุมชน 
โรงเรียนในตําบล 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ/ที่มา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ ป 2556 ป 2557 ป 2558 

250 โครงการประกวดหมูบาน
สะอาดปราศจากขยะ  
หนาบาน นามอง 

เพื่อสรางครัวเรือนตนแบบหมูบานละ 
10 ครัวเรือน สามารถเปนที่ศึกษาดูงาน
ของประชาชนในตําบลและภายนอก
ตําบลได 
 

หมูบานละ 10 ครัวเรือน  
จํานวน 6 หมูบาน 

10,000 10,000 10,000 มีครัวเรือนตนแบบหมูบานละ 
10 ครัวเรือน สามารถเปนที่
ศึกษาดูงานของประชาชนใน
ตําบลและภายนอกตําบลได 

อบต.ปากลาง 
รพ.สต.ปากลาง 

ผูนําชุมชน 
โรงเรียนในตําบล 

251 การจัดการขยะอันตราย เพื่อจํากัดขยะอันตรายอยางถูกวิธี 

 
จัดสรางสถานที่กําจัดขยะ
อันตรายระดับตําบล 

30,000 - - มีสถานที่กําจัดขยะอันตราย
ระดับตําบล 

อบต.ปากลาง 
รพ.สต.ปากลาง 

252 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนเพื่อเสริมสรางการมี
สวนรวมในการจัดการขยะ
และของเสียอันตรายที่
สอดคลองกับบริบทชุมชน
ตําบลปากลาง อําเภอปว 
จัวหวัดนานอยางยั่งยืน 

เพื่อศึกษารูปแบบการเสริมสรางพลังเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะอาสาสมัครสาธารณสุข
ในการแกไขปญหาขยะที่เหมาะสมและ
สอดคลองกับบริบทของชุมชน 
 
 
 

อาสาสมัครสาธารณสุข 
จํานวน 60 คน 
หนวยราชการในพื้นที่ 
จํานวน 6 แหง 
ประชาชนตําบลปากลาง 
จํานวน 1,243 ครัวเรือน 

67,800 - - สามารถกอประโยชนใหกับพ้ืนที่ โดย
จะทําใหอาสาสมัครสาธารณสุขและ
ประชาชนในพ้ืนที่ไดรับการพัฒนา
สมรรถนะในดานแกไขปญหาขยะซ่ึง
เปนปญหาอนามัยส่ิงแวดลอมที่
สําคัญของชุมชน และไดรูปแบบการ
เสริมสรางพลังเพ่ือพัฒนาสมรรถนะ
อาสาสมัครสาธารณสุขในการแกไข
ปญหาขยะที่เหมาะสมและสอดคลอง
กับบริบทของชุมชน 

อบต.ปากลาง 
รพ.สต.ปากลาง 

ผูนําชุมชน 
โรงเรียนในตําบล 

 
 5.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

          5.2    แนวทางการพัฒนา สงเสริมสนับสนุนการสรางจิตสํานึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ/ที่มา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ ป 2556 ป 2557 ป 2558 

253 ฝกอบรมเกษตรอินทรียกับ
การฟนฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 

เพื่อสงเสรมิการทําปุยหมักอินทรีย
สงเสริมการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมสามารถทําให
เกษตรกรลดการใชปุยเคมีและเพิ่ม
ปริมาณการผลิตและใชปุยหมัก

ฝกอบรมเกษตรกรเก่ียวกับ
เกษตรอินทรียกับการพื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม อยางนอยปละ 
1   ครั้ง 

50,000 50,000 50,000 สามารถสงเสริมการทําปุยหมัก
อินทรียสงเสริมการฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมสามารถทําให
เกษตรกรลดการใชปุยเคมีและ

สํานักงานปลัด  
อบต.ปากลาง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ/ที่มา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ ป 2556 ป 2557 ป 2558 

อินทรียมากขึ้นได เพิ่มปริมาณการผลิตและใชปุย
หมักอินทรียมากขึ้นได 

254 โครงการจัดทําแนวกันไฟปา 
หมู 1 - 6 

เพื่อปองกันการลุกลามของไฟปา 
และแกไขปญหาไฟปา 

จัดทําแนวกันไฟ จํานวน 6 
หมูบาน 

30,000 30,000 30,000 มีเขตปองกันไฟปา สํานักงานปลัด  
อบต.ปากลาง 
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5.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
          5.3    แนวทางการพัฒนา สงเสริมและพัฒนาการจัดระบบนํ้าเสีย 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ/ที่มา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ ป 2556 ป 2557 ป 2558 

255 กอสรางและปรับปรุง
ซอมแซมรางระบายนํ้า   
หมูที่ 1 - 6 

เพื่อกอสรางรางระบายนํ้า แกปญหานํ้า
ขังในชุมชน แกปญหาส่ิงแวดลอม
สามารถระบายนํ้าและปองกันปญหา
โรคติดตอที่มากับนํ้าขังได 

กอสรางรางระบายนํ้า
ขนาดกวาง 0.50 เมตร  
ลึก 0.50  เมตร ยาว  
200 เมตร  

300,000 300,000 300,000 สามารถแกปญหานํ้าขังในชุมชน 
แกปญหาส่ิงแวดลอมสามารถ
ระบายนํ้าและปองกันปญหา
โรคติดตอที่มากับนํ้าขังได   

สวนโยธา 
อบต.ปากลาง 

 

256 กอสรางรางระบายนํ้าพรอม
ฝาปดบานนํ้าเปน หมูที่ 1  
(ซอย 3 ลงสูอางนิวซีแลนด) 

เพื่อกอสรางรางระบายนํ้า แกปญหานํ้า
ขังในชุมชน แกปญหาส่ิงแวดลอม
สามารถระบายนํ้าและปองกันปญหา
โรคติดตอที่มากับนํ้าขังได 

กอสรางรางระบายนํ้า
ขนาดกวาง 0.50 เมตร  
ลึก 0.50  เมตร ยาว  
200 เมตร  

- - 300,000 สามารถแกปญหานํ้าขังในชุมชน 
แกปญหาส่ิงแวดลอมสามารถ
ระบายนํ้าและปองกันปญหา
โรคติดตอที่มากับนํ้าขังได   
 

สวนโยธา 
อบต.ปากลาง 

 

257 กอสรางรางระบายนํ้า 
บานหวยสะนาว   หมูที่ 2  
เขต 1 - เขต 5  

เพื่อกอสรางรางระบายนํ้า แกปญหานํ้า
ขังในชุมชน แกปญหาส่ิงแวดลอม
สามารถระบายนํ้าและปองกันปญหา
โรคติดตอที่มากับนํ้าขังได 

กอสรางรางระบายนํ้า
จํานวน  2  สาย ขนาด
กวาง 0.50 เมตร  ลึก 
0.50  เมตร ยาว  200 
เมตร   

300,000 300,000 300,000 สามารถแกปญหานํ้าขังในชุมชน 
แกปญหาส่ิงแวดลอมสามารถ
ระบายนํ้าและปองกันปญหา
โรคติดตอที่มากับนํ้าขังได   

สวนโยธา 
อบต.ปากลาง 

 
 

258 กอสรางรางระบายนํ้า 
บานหวยสะนาว   หมูที่ 2  
สายหนาบานผูใหญวิรุฬ   

เพื่อกอสรางรางระบายนํ้า แกปญหานํ้า
ขังในชุมชน แกปญหาส่ิงแวดลอม
สามารถระบายนํ้าและปองกันปญหา
โรคติดตอที่มากับนํ้าขังได 

กอสรางรางระบายนํ้า
จํานวน  2  สาย ขนาด
กวาง 0.50 เมตร  ลึก 
0.50  เมตร ยาว  200 
เมตร   

- 300,000 - สามารถแกปญหานํ้าขังในชุมชน 
แกปญหาส่ิงแวดลอมสามารถ
ระบายนํ้าและปองกันปญหา
โรคติดตอที่มากับนํ้าขังได   

สวนโยธา 
อบต.ปากลาง 

 
 

259 กอสรางรางระบายนํ้า 
บานคางฮอ  หมูที่ 3  
(สายหนาบานเกษตร 
สุวสันต) 

เพื่อกอสรางรางระบายนํ้า แกปญหานํ้า
ขังในชุมชน แกปญหาส่ิงแวดลอม
สามารถระบายนํ้าและปองกันปญหา
โรคติดตอที่มากับนํ้าขังได 

กอสรางรางระบายนํ้า
ขนาดกวาง 0.50 เมตร  
ลึก 0.50  เมตร ยาว  
200 เมตร  
 
 

- 300,000 - สามารถแกปญหานํ้าขังในชุมชน 
แกปญหาส่ิงแวดลอมสามารถ
ระบายนํ้าและปองกันปญหา
โรคติดตอที่มากับนํ้าขังได   
 

สวนโยธา 
อบต.ปากลาง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ/ที่มา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ ป 2556 ป 2557 ป 2558 

260 กอสรางรางระบายนํ้า  
(บานคางฮอ  หมูที่  3)  
สายหนา หอประชุม 
หอประชุม ไปสุดลําหวย 
และหนาบานนายสุวสันต  

เพื่อแกปญหารองถนนลึกปองกัน
อุบัติเหตุและแกปญหานํ้าไหลบาขาม
ถนนแกปญหานํ้าขังในชุมชน 

กอสรางรางระบายนํ้า
ขนาดกวาง 0.50 เมตร 
ยาว 300  เมตร ลึก 
0.50 เมตร 
 

300,000 - - สามารถแกปญหารองถนนลึก
ปองกันอุบัติเหตุและแกปญหานํ้า
ไหลบาขามถนนแกปญหานํ้าขังใน
ชุมชนได 

สวนโยธา 
อบต. ปากลาง 

261 กอสรางรางระบายนํ้า  
(บานคางฮอ  หมูที่  3 
สายหนาบานผูชวยปรีดี –  
บาน อ.สมัย) 

เพื่อแกปญหารองถนนลึกปองกัน
อุบัติเหตุและแกปญหานํ้าไหลบาขาม
ถนนแกปญหานํ้าขังในชุมชน 

กอสรางรางระบายนํ้า
ขนาดกวาง 0.50 เมตร 
ยาว 300 เมตร ลึก 
0.50 เมตร 

- 300,000 - สามารถแกปญหารองถนนลึก
ปองกันอุบัติเหตุและแกปญหานํ้า
ไหลบาขามถนนแกปญหานํ้าขังใน
ชุมชนได 

สวนโยธา 
อบต. ปากลาง 

262 กอสรางรางระบายนํ้า ตัว U 
บานจูน  หมูที่ 4 สายหนา
บานลุงผาย 

เพื่อกอสรางรางระบายนํ้า แกปญหานํ้า
ขังในชุมชน แกปญหาส่ิงแวดลอม
สามารถระบายนํ้าและปองกันปญหา
โรคติดตอที่มากับนํ้าขังได 

กอสรางรางระบายนํ้า
ขนาดกวาง 0.50 เมตร  
ลึก 0.50  เมตร ยาว  
200 เมตร  

- - 300,000 สามารถแกปญหานํ้าขังในชุมชน 
แกปญหาส่ิงแวดลอมสามารถ
ระบายนํ้าและปองกันปญหา
โรคติดตอที่มากับนํ้าขังได   

สวนโยธา 
อบต.ปากลาง 

 

263 กอสรางรางระบายนํ้า  
บานจูน  หมูที่ 4 สายหนา
บานปาปุด ถึงสระหวย
ทรายขาวนอย 
 

เพื่อกอสรางรางระบายนํ้า แกปญหานํ้า
ขังในชุมชน แกปญหาส่ิงแวดลอม
สามารถระบายนํ้าและปองกันปญหา
โรคติดตอที่มากับนํ้าขังได 

กอสรางรางระบายนํ้า
ขนาดกวาง 0.50 เมตร  
ลึก 0.50  เมตร ยาว  
200 เมตร  

300,000 - - สามารถแกปญหานํ้าขังในชุมชน 
แกปญหาส่ิงแวดลอมสามารถ
ระบายนํ้าและปองกันปญหา
โรคติดตอที่มากับนํ้าขังได   

สวนโยธา 
อบต.ปากลาง 

 

264 กอสรางรางระบายนํ้า บาน
จูน  หมูที่ 4 สายบานใหม 
หนาบานนางสาวพุฒ  
ถึงสระหวยทรายขาวนอย 

เพื่อกอสรางรางระบายนํ้า แกปญหานํ้า
ขังในชุมชน แกปญหาส่ิงแวดลอม
สามารถระบายนํ้าและปองกันปญหา
โรคติดตอที่มากับนํ้าขังได 

กอสรางรางระบายนํ้า
ขนาดกวาง 0.50 เมตร  
ลึก 0.50  เมตร ยาว  
200 เมตร  

- - 300,000 สามารถแกปญหานํ้าขังในชุมชน 
แกปญหาส่ิงแวดลอมสามารถ
ระบายนํ้าและปองกันปญหา
โรคติดตอที่มากับนํ้าขังได   

สวนโยธา 
อบต.ปากลาง 

 

265 กอสรางรางระบายนํ้า บาน
จูน  หมูที่ 4 สายบานหนา
บานลุงกํ่า 

เพื่อกอสรางรางระบายนํ้า แกปญหานํ้า
ขังในชุมชน แกปญหาส่ิงแวดลอม
สามารถระบายนํ้าและปองกันปญหา
โรคติดตอที่มากับนํ้าขังได 

กอสรางรางระบายนํ้า
ขนาดกวาง 0.50 เมตร  
ลึก 0.50  เมตร ยาว  
200 เมตร  

- - 300,000 สามารถแกปญหานํ้าขังในชุมชน 
แกปญหาส่ิงแวดลอมสามารถ
ระบายนํ้าและปองกันปญหา
โรคติดตอที่มากับนํ้าขังได   

สวนโยธา 
อบต.ปากลาง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ/ที่มา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ ป 2556 ป 2557 ป 2558 

266 กอสรางรางระบายนํ้า ตัว U 
บานตาหลวง  หมูที่ 5  
หนาบานนายเลิศรส  
ลงอางหก 

เพื่อกอสรางรางระบายนํ้า แกปญหานํ้า
ขังในชุมชน แกปญหาส่ิงแวดลอม
สามารถระบายนํ้าและปองกันปญหา
โรคติดตอที่มากับนํ้าขังได 

กอสรางรางระบายนํ้า
ขนาดกวาง 0.50 เมตร  
ลึก 0.50  เมตร ยาว  
100 เมตร  

- 150,000 - สามารถแกปญหานํ้าขังในชุมชน 
แกปญหาส่ิงแวดลอมสามารถ
ระบายนํ้าและปองกันปญหา
โรคติดตอที่มากับนํ้าขังได   

สวนโยธา 
อบต.ปากลาง 

 

267 กอสรางรางระบายนํ้า ตัว U 
บานตาหลวง  หมูที่ 5 ซอย 
2 ลงขางบานนายแกน 

เพื่อกอสรางรางระบายนํ้า แกปญหานํ้า
ขังในชุมชน แกปญหาส่ิงแวดลอม
สามารถระบายนํ้าและปองกันปญหา
โรคติดตอที่มากับนํ้าขังได 

กอสรางรางระบายนํ้า
ขนาดกวาง 0.50 เมตร  
ลึก 0.50  เมตร ยาว  
200 เมตร  

- - 300,000 สามารถแกปญหานํ้าขังในชุมชน 
แกปญหาส่ิงแวดลอมสามารถ
ระบายนํ้าและปองกันปญหา
โรคติดตอที่มากับนํ้าขังได   

สวนโยธา 
อบต.ปากลาง 

 

268 กอสรางรางระบายนํ้า  
บานสวนทราย  หมูที่ 6  
(สายหนาบานนายสันติ 
อภิวัฒนสกุล) 
 

เพื่อกอสรางรางระบายนํ้า แกปญหานํ้า
ขังในชุมชน แกปญหาส่ิงแวดลอม
สามารถระบายนํ้าและปองกันปญหา
โรคติดตอที่มากับนํ้าขังได 

กอสรางรางระบายนํ้า
ขนาดกวาง 0.50 เมตร  
ลึก 0.50  เมตร ยาว  
200 เมตร  

- - 300,000 สามารถแกปญหานํ้าขังในชุมชน 
แกปญหาส่ิงแวดลอมสามารถ
ระบายนํ้าและปองกันปญหา
โรคติดตอที่มากับนํ้าขังได   

สวนโยธา 
อบต.ปากลาง 

 

269 กอสรางรางระบายนํ้า  
บานสวนทราย  หมูที่ 6  
(สายหนาบานนายแกวชัย) 

เพื่อกอสรางรางระบายนํ้า แกปญหานํ้า
ขังในชุมชน แกปญหาส่ิงแวดลอม
สามารถระบายนํ้าและปองกันปญหา
โรคติดตอที่มากับนํ้าขังได 

กอสรางรางระบายนํ้า
ขนาดกวาง 0.50 เมตร  
ลึก 0.50  เมตร ยาว  
200 เมตร  

- 300,000 - สามารถแกปญหานํ้าขังในชุมชน 
แกปญหาส่ิงแวดลอมสามารถ
ระบายนํ้าและปองกันปญหา
โรคติดตอที่มากับนํ้าขังได   

สวนโยธา 
อบต.ปากลาง 

 

270 กอสรางรางระบายนํ้าพรอม
ฝาปดบานสวนทราย หมูที่ 6   
(สายหนาบานนายทองดี ไป
ทางทิศใต) ทําตอสุดสาย 

เพื่อกอสรางรางระบายนํ้า แกปญหานํ้า
ขังในชุมชน แกปญหาส่ิงแวดลอม
สามารถระบายนํ้าและปองกันปญหา
โรคติดตอที่มากับนํ้าขังได 

กอสรางรางระบายนํ้า
ขนาดกวาง 0.50 เมตร  
ลึก 0.50  เมตร ยาว  
200 เมตร  

- - 300,000 สามารถแกปญหานํ้าขังในชุมชน 
แกปญหาส่ิงแวดลอมสามารถ
ระบายนํ้าและปองกันปญหา
โรคติดตอที่มากับนํ้าขังได   

สวนโยธา 
อบต.ปากลาง 

 

271 กอสรางรางระบายนํ้าพรอม
ฝาปด หนา อบต.ปากลาง 
(จุดหนาหอประชุม หมู 3  
ลงไปหาส่ีแยกหนาบาน 
นายนพรัตน) 

เพื่อกอสรางรางระบายนํ้า แกปญหานํ้า
ขังในชุมชน แกปญหาส่ิงแวดลอม
สามารถระบายนํ้าและปองกันปญหา
โรคติดตอที่มากับนํ้าขังได 
 

กอสรางรางระบายนํ้า
ขนาดกวาง 0.50 เมตร  
ลึก 0.50  เมตร ยาว  
200 เมตร  

- - 300,000 สามารถแกปญหานํ้าขังในชุมชน 
แกปญหาส่ิงแวดลอมสามารถ
ระบายนํ้าและปองกันปญหา
โรคติดตอที่มากับนํ้าขังได   
 

สวนโยธา 
อบต.ปากลาง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ/ที่มา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ ป 2556 ป 2557 ป 2558 

272 กอสรางรางระบายนํ้า 
หมู 6 จากบานผูใหญ ถึง
บานรองนายกฯ สุพศินธ 

เพื่อกอสรางรางระบายนํ้า แกปญหานํ้า
ขังในชุมชน แกปญหาส่ิงแวดลอม
สามารถระบายนํ้าและปองกันปญหา
โรคติดตอที่มากับนํ้าขังได 

กอสรางรางระบายนํ้า
ขนาดกวาง 0.50 เมตร  
ลึก 0.50  เมตร ยาว  
200 เมตร  

- - 300,000 สามารถแกปญหานํ้าขังในชุมชน 
แกปญหาส่ิงแวดลอมสามารถ
ระบายนํ้าและปองกันปญหา
โรคติดตอที่มากับนํ้าขังได   

สวนโยธา 
อบต.ปากลาง 

 

273 กอสรางรางระบายนํ้า ตัว U  
เขตตอ หมู 1 กับ หมู 6  
หนาบานนายประชา 

เพื่อกอสรางรางระบายนํ้า แกปญหานํ้า
ขังในชุมชน แกปญหาส่ิงแวดลอม
สามารถระบายนํ้าและปองกันปญหา
โรคติดตอที่มากับนํ้าขังได 

กอสรางรางระบายนํ้า
ขนาดกวาง 0.50 เมตร  
ลึก 0.50  เมตร ยาว  
200 เมตร  

- - 300,000 สามารถแกปญหานํ้าขังในชุมชน 
แกปญหาส่ิงแวดลอมสามารถ
ระบายนํ้าและปองกันปญหา
โรคติดตอที่มากับนํ้าขังได   

สวนโยธา 
อบต.ปากลาง 

 

274 ลอกรางระบายนํ้า ม.1-6 เพื่อใหการระบายนํ้าไหลสะดวกขึ้น ลอกรางระบายนํ้า  
หมู 1 - 6  
จํานวน 6 หมูบาน 

100,000 100,000 100,000 สามารถแกปญหาการอุดตันของ
รางระบายนํ้า  

สวนโยธา 
อบต.ปากลาง 
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5.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
          5.4    แนวทางการพัฒนา สงเสริมการปองกันและแกไขปญหาธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ/ที่มา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ ป 2556 ป 2557 ป 2558 

275 สงเสริมการปลูกหญาแฝก
เพื่อการอนุรักษดินและ
แกปญหาการซะลางหนาดิน
ตามแนวพระราชดําริ 

เพื่อสงเสริมใหเกษตรกรปลูกหญา
แฝกเพื่อแกปญหาดินสามารถ
แกปญหาดินและการซะลางหนาดิน
ตามแนวพระราชดําริได 

สงเสริมเกษตรกร ปลูก
หญาแฝกในพื้นที่ ทุก
หมูบาน หมูที่ 1 – 6 
 

20,000 20,000 20,000 เกษตรกรปลูกหญาแฝกเพื่อ
แกปญหาดินสามารถแกปญหา
ดินและการซะลางหนาดินตาม
แนวพระราชดําริได 

สํานักงานปลัด 
อบต.ปากลาง 

 

276 สงเสริมการทําฝายก้ันนํ้าเพื่อ
การอนุรักษนํ้า/ ฝายตนนํ้า
ตามพระราชดําร(ิฝายแมว) 
 

เพื่อใหมีการกักการชะลอการไหล
ของนํ้าสามารถก้ันนํ้าไวใชเพื่อ
การเกษตรไดและสามารถทําใหมีนํ้า
หลอเล้ียงบอนํ้ากินนํ้าใชไมใหแหง
ขอดได 

สงเสริมการทําฝายก้ันนํ้า
ในพื้นที่ตําบล ปากลาง ทั้ง 
6 หมูบาน 
 

50,000 50,000 50,000 สามารถ ทําใหการชะลอการ
ไหลของนํ้าสามารถก้ันนํ้าไวใช
เพื่อการเกษตรไดและสามารถ
ทําใหมีนํ้าหลอเล้ียงบอนํ้ากินนํ้า
ใชไมใหแหงขอดได 

สวนโยธา 
อบต.ปากลาง 

 

277 ปรับปรุงภูมิทัศน ปลูกดอกไม
ขางทางถนนสายหลักเพื่อ
ความสวยงาม 

เพื่อใหถนนทางเขาสูตําบลปากลางมี
ดอกไมสวยงามตามขางทางใหมี
ความสวยงามเกิดขึ้นตามทองถนน
สรางบรรยากาศในการ เขา สูตําบล
ปากลางใหนาอยูนามาเที่ยวมาก
ยิ่งขึ้น 

ปลูกตนดอกไมดอก
เฟองฟาตามขางทาง
จํานวน  200  ตน 

30,000 30,000 30,000 ถนนทางเขาสูตําบลปากลางมี
ดอกไมสวยงามตามขางทางใหมี
ความสวยงามเกิดขึ้นตามทอง
ถนนสรางบรรยากาศในการ เขา 
สูตําบลปากลางใหนาอยูนามา
เที่ยวมากยิ่งขึ้น 

สวนโยธา อบต.
ปากลาง 

278 สงเสริมการปลูกปา เชิญชวนใหเด็กและเยาวชนตระหนัก
ถึงคุณคาของตนไมและรวมกันปลูก
ปาภายในตําบล 

ปลูกปาในตําบลปละ 6 ไร 
ผูรวมกิจกรรม 300 คน 

20,000 20,000 20,000 ตําบลปากลางมีพื้นที่สีเขียว
เพิ่มขึ้นปละ  6  ไร 

อบต.ปากลาง 

โรงเรียนในตําบล 

หนวยงาน
ราชการ 

และ 

หมูบาน 
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6.   ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการบริหารจัดการและการบริการ 
               6.1  สนับสนุนสงเสริมการพัฒนารวมบูรณาการ องคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมกับชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ/ที่มา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ ป 2556 ป 2557 ป 2558 

279 จัดทําเวทีประชาคมระดับ
หมูบานและตําบลเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น 
 

เพื่อใหไดปญหาและความ
ตองการของประชาชนที่เกิด
จากเวทีประชาคม มาจัดทําเปน
แผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบล 

จัดเวทีประชาคม 6 หมูบาน 
จํานวน  6  ครั้ง และจัดเวที
ประชาคมระดับตําบล  1  
ครั้ง 
 

30,000 30,000 30,000 มีแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบล /แผนพัฒนาทองถิ่น
ที่สอดคลองกับปญหาและความ
ตองการของประชาชน 

สํานักงานปลัด 
อบต.ปากลาง 

280 ประชุม/ชี้แจงอาสาสมัคร
จัดเก็บขอมูล จปฐ. 

เพื่อใหการจัดเก็บขอมูล จปฐ.
เปนไปดวย ความเรียบรอยและ
มีประสิทธิภาพสามารถไดขอมูล
ที่สอดคลองกับความเปนจริง
และนํามาปรับใชในการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลได 
 

ประชุมชี้แจงการจัดเก็บ
ขอมูล ความจําเปนพื้นฐาน 
ในพื้นที่ตําบลปากลาง ทั้ง 6  
หมูบาน 

20,000 20,000 20,000 มีการประชุมชี้แจงการจัดเก็บ
ขอมูล จปฐ.เปนไปดวย ความ
เรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
สามารถไดขอมูลที่สอดคลองกับ
ความเปนจริงและนํามาปรับใช
ในการพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลได 

สํานักงานปลัด 
อบต.ปากลาง 

281 ประชุม/ชี้แจง ผูบันทึกขอมูล 
จปฐ. 

เพื่อใหการจัดเก็บขอมูล จปฐ.
เปนไปดวย ความเรียบรอยและ
มีประสิทธิภาพสามารถไดขอมูล
ที่สอดคลองกับความเปนจริง
และนํามาปรับใชในการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลได 
 

ประชุมชี้แจงการบันทึกขอมูล 
ความจําเปนพื้นฐาน ในพื้นที่
ตําบลปากลาง  

20,000 20,000 20,000 มีการประชุมชี้แจงการบันทึก
ขอมูล จปฐ.เปนไปดวย ความ
เรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
สามารถไดขอมูลที่สอดคลองกับ
ความเปนจริงและนํามาปรับใช
ในการพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลได 

สํานักงานปลัด 
อบต.ปากลาง 

282 สงเสริมการจัดเก็บขอมูล
ความจําเปนพื้นฐาน(จปฐ) 
 

เพ่ือใหการจัดเก็บขอมูล จปฐ.
เปนไปดวย ความเรียบรอยและมี
ประสิทธิภาพสามารถไดขอมูลท่ี
สอดคลองกับความเปนจริงและ
นํามาปรับใชในการพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลได 

สงเสริมการจัดเก็บขอมูล 
ความจําเปนพื้นฐาน ในพื้นที่
ตําบลปากลาง ทัง้ 6  หมูบาน 

20,000 20,000 20,000 มีการจัดเก็บขอมูล จปฐ.เปนไป
ดวย ความเรียบรอยและมี
ประสิทธิภาพสามารถไดขอมูลท่ี
สอดคลองกับความเปนจริงและ
นํามาปรับใชในการพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลได 

สํานักงานปลัด 
อบต.ปากลาง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ/ที่มา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ ป 2556 ป 2557 ป 2558 

283 อบต.สัญจรเพื่อรับฟงปญหา
ชุมชน 

เพื่อจัดการประชุมสัญจรเพื่อ
รวมรับฟงปญหาในชุมชนปญหา
อันจะสะทอนกลับจากการ
ดําเนินงานการใหบริการและ
แกปญหาตางๆ 

จัดการประชุมอบต.สัญจร ไป
แตละหมูบาน โดยนํา
เจาหนาที่ทุกสวนและคณะ
ผูบริหารออกพบปะ
ประชาชนทุกหมูบาน  
จํานวน   6  ครั้ง  

20,000 20,000 20,000 สามารถแกปญหาตางไดตรง
ตามความตองการของชุมชนได 

สํานักงานปลัด 
อบต.ปากลาง 

284 ประชุมจัดทําแผนพัฒนา 
สามป 

เพื่อใหประชาชนในชุมชนไดมี
สวนรวมในการจัดทํา
แผนพัฒนาชุมชนและ
แผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบล  เพื่อสนองตอการแกไข
ปญหาและความตองการของ
ประชาชน 

จัดประชุมจัดทําราง
แผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลสามป 

10,000 10,000 10,000 สงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการ
ทองถิ่น สงเสริมสนับสนุนทุก
ภาคสวนใหเขามามีสวนรวมใน
การกําหนดความตองการ  การ
แกไขปญหาเสนอ  แนะ
ขอคิดเห็น  แผนงาน  โครงการ
อันเปนสวนรวม 

สํานักงานปลัด 
อบต.ปากลาง 

285 สงเสริมการจัดกิจกรรม 
วันสตรีสากล (อุดหนุนกลุม
สตรีตําบลปากลาง) 

เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัด
กิจกรรมวันสตรีสากลเพื่อให
กลุมสตรีตําบลปากลางไดมี
โอกาสรวงแสดงบทบาท
กิจกรรมตางๆของกลุมสตรีใน
ระดับอําเภอ ปว ได 

อุดหนุนสงเสริมการจัด
กิจกรรม/การรวมกิจกรรมวัน
สตรีสากล ของกลุมสตรี
ตําบลปากลาง จํานวน 1  
ครั้ง 

10,000 10,000 10,000 กลุมสตรีตําบลปากลางไดมี
โอกาสเขารวมกิจกรรมวันสตรี
สากลที่ทางอําเภอปวไดจัดทุกป 

สวนการศึกษา
อบต.ปากลาง 

286 จัดทําปายพระบรมฉายา
ลักษณ เทอดพระเกียรติชวง
วันมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ
ในกรณีตางๆ 

เพื่อใหประชาชนไดสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณตอสถาบัน
พระมหากษัตริยไทยและรวมกัน
ปกปองเทอดทูนตอสถาบัน
พระมหากษัตริยไทย 

จัดทําปายพระบรมฉายา
ลักษณ จํานวน  30  ปาย 

50,000 50,000 50,000 ประชาชนไดสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณตอสถาบัน
พระมหากษัตริยไทยและรวมกัน
ปกปองเทอดทูนตอสถาบัน
พระมหากษัตริยไทย 
 

สวนโยธา  
อบต.ปากลาง 



-95- 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ/ที่มา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ ป 2556 ป 2557 ป 2558 

287 โครงการทองถิ่น ทองที่รวม
ลงนามถวายพระพร 

เพื่อใหประชาชนไดสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณตอสถาบัน
พระมหากษัตริยไทยและรวมกัน
ปกปองเทอดทูนตอสถาบัน
พระมหากษัตริยไทย 

บริหาร ส.อบต. พนักงาน
ทองถิ่น รวมกับหนวยงานใน
ทองถิ่น และคณะนํานักเรียน
ไปรําถวายพระพร 

20,000 20,000 20,000 ประชาชนไดสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณตอสถาบัน
พระมหากษัตริยไทยและรวมกัน
ปกปองเทอดทูนตอสถาบัน
พระมหากษัตริยไทย 

อบต.ปากลาง 
รวมกับ

หนวยงานใน
พื้นที่ 

 
6.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานการบริหารจัดการและการบริการ 
          6.2   แนวทางการพัฒนา สนับสนุนสงเสริม งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ/ที่มา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ ป 2556 ป 2557 ป 2558 

288 จัดซ้ืออุปกรณสําหรับการ
ปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

เพ่ือใหมีอุปกรณสําหรับการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยให
เพียงพอตอการใชสําหรับงาน
ปองกันและบรรเทาสาธา รณภัย
ในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบล
เชน ถังเคมีดับเพลิง ชุดดับเพลิง 
และอุปกรณอื่นๆท่ีจําเปน 

จัดซ้ืออุปกรณสําหรับ ปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย อยาง
เพียงพอตลอดป 

100,000 100,000 100,000 มีอุปกรณสําหรับการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยใหเพียงพอตอ
การใชสําหรับงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ี
องคการบริหารสวนตําบลเชน ถัง
เคมีดับเพลิง และอุปกรณอื่นๆท่ี
จําเปนอยางเพียงพอ 

สํานักงานปลัด 
อบต.ปากลาง 

 

289 จัดซ้ือรถกูชีพกูภัย สงเสริม
กิจกรรมกูภัย 

เพื่อสงเสริมกิจกรรมกูชีพกูภัย
บรรเทาทุกขเดือดรอนของ
ประชาชนและชวยกิจกรรม
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จัดซ้ือรถยนตเพื่อทําเปนรถกูชีพ
กูภัยขององคการบริหารสวน
ตําบลพรอมอุปกรณกูภัยจํานวน 
1 ชุด 

600,000 - - มีรถกูชีพกูภัยสําหรับสนับสนุน
งานปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยใชสงคนเจ็บปวยไป
โรงพยาบาลได 

สํานักงานปลัด 
อบต.ปากลาง 

290 จัดซ้ือสายสงนํ้ารถบรรทุก
เอนกประสงคพรอมหัวฉีด
ดับเพลิง 

เพื่อใหมีสายสงนํ้าเพียงพอตอ
การปฏิบัติงานดานการระงับ
อัคคีภัยในพื้นที่ตางๆไดสะดวก
ขึ้นมีหัวฉีดดับเพลิงที่ใช 
ประโยชนในการฉีดระยะไกลได 

จัดซ้ือสายสงนํ้าขนาด 1.5 น้ิว 
จํานวน 2 เสน , ขนาด 2 น้ิว 
จํานวน 2 เสน และหัวฉีด แบบ
ฟล็อก จํานวน 2 หัว 

30,000 - - มีสายสงนํ้าเพียงพอตอการ
ปฏิบัติงานดานการระงับอัคคีภัย
ในพื้นที่ตางๆไดสะดวกขึ้นมี
หัวฉีดดับเพลิงที่ใชประโยชนใน
การฉีดระยะไกลได 

สํานักงานปลัด 
อบต.ปากลาง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ/ที่มา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ ป 2556 ป 2557 ป 2558 

291 เติมนํ้ายาเคมีถังดับเพลิง เพื่อใหสามารถเตรียมความ
พรอมสําหรับงานปองกันและ
ระงับอัคคีภัยของสวนราชการ
และชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ
ได 

เติมนํ้ายาเคมีถังดับเพลิงของ
องคการบริหารสวนตําบลตาม
จุดตางๆ ทุก 1 ป  

5,000 5,000 5,000 สามารถเตรียมความพรอม
สําหรับงานปองกันและระงับ
อัคคีภัยของสวนราชการและ
ชุมชนอยางมีประสิทธิภาพได 

สํานักงานปลัด 
อบต.ปากลาง 

292 โครงการ 7 วันอันตราย เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนทอง
ถนนในชวงเทศกาลตางๆ 

จัดตั้งดานตรวจในชวงเทศกาล
ตางๆ 

10,000 10,000 10,000 ประชาชนมีความปลอดภัยใน
การใชรถบนทองถนนมากขึ้น 

สํานักงานปลัด 
อบต.ปากลาง 

 
6.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานการบริหารจัดการและการบริการ 
          6.3   แนวทางการพัฒนา  สงเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ/ที่มา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ ป 2556 ป 2557 ป 2558 

293 เงินเดือน/คาตอบแทน 
พนักงานสวนตําบล ,
พนักงานจาง ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
 

เพ่ือใหมีเงินเดือนพนักงานสวนตําบล,
พนักงานจาง ขององคการบริหารสวน
ตําบล  ตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของ 
และให พนักงานสวนตําบล,พนักงานจาง 
ขององคการบริหารสวนตําบลมีเงินเดือน
คาตอบแทนตามสิทธิของตนเองตอไป 

จัดใหมีเงินเดือน
คาตอบแทนและเงิน
ประจําตําแหนง ตามสิทธิ
ที่พึงมีของแตละคนตลอด
ป 
 

3,300,000 3,500,000 3,700,000 พนักงานสวนตําบล,พนักงาน
จาง ขององคการบริหารสวน
ตําบลมีเงินเดือนคาตอบแทน
ตามสิทธิของตนเองและมีการ
ทํางานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพได 

สํานักงานปลัด
,สวนการคลัง
,สวนโยธา,และ
สวนการศึกษา 
อบต.ปากลาง 

294 เงินเดือน/คาตอบแทน  
ผูบริหาร,สมาชิกสภา
ทองถิ่น ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
 

เพ่ือใหมีเงินเดือนคาตอบแทนและเงิน
ประจําตําแหนงแกผูบริหาร,สมาชิกสภาฯ , 
ขององคการบริหารสวนตําบล  ตาม
ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของ และให ผู
บริหาร,สมาชิกสภาฯ ,พนักงานสวนตําบล,
พนักงานจาง ขององคการบริหารสวน
ตําบลมีเงินเดือนคาตอบแทนตามสิทธิของ
ตนเองตอไป 
 

จัดใหมีเงินเดือน
คาตอบแทนและเงิน
ประจําตําแหนง ตามสิทธิ
ที่พึงมีของแตละคนตลอด
ป 
 

2,700,000 2,700,000 2,700,000 ผูบริหาร,สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลมีเงินเดือน
คาตอบแทนตามสิทธิของตนเอง
และมีการทํางานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพได 
 

สํานักงานปลัด 
อบต.ปากลาง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ/ที่มา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ ป 2556 ป 2557 ป 2558 

295 เงินคาตอบแทนพิเศษ
(โบนัส) พนักงานสวน
ตําบล,พนักงานจางและ
ลูกจางประจํา 

เพื่อใหพนักงานสวนตําบล,พนักงาน
จางมีเงินคาตอบแทนพิเศษเปน
แรงจูงใจในการปฏิบัติหนาที่และ
เปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการไดเปนอยางดี ตาม
ระเบียบกฎหมายกําหนด 

สงเสริมเงินคาตอบแทน
พิเศษสําหรับพนักงานสวน
ตําบล/พนักงานจาง  
1  โครงการ 
 

700,000 750,000 800,000 พนักงานสวนตําบล,พนักงาน
จางมีเงินคาตอบแทนพิเศษเปน
แรงจูงใจในการปฏิบัติหนาที่และ
เปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการไดเปนอยางดี 
ตามระเบียบกฎหมายกําหนด 
 

สํานักงานปลัด
,สวนการคลัง
,สวนโยธา,และ
สวนการศึกษา 
อบต.ปากลาง 

296 เงินคาครองชีพชั่วคราว
พนักงานสวนตําบล/
พนักงานจาง ขององคการ
บริหารสวนตําบล 

เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย
กําหนดที่วาดวยเงินคาครองชีพ
ชั่วคราวและใหพนักงานสวนตําบล
และพนักงานจางไดรับคาครองชีพ
ชั่วคราวและเงินประจําตําแหนง 
ตามระเบียบกฎหมายกําหนด 
 

จัดใหมีเงินคาครองชีพ
ชั่วคราว ตามระเบียบ
กฎหมาย กําหนด เปน
เวลา 1 ป 
 

700,000 700,000 700,000 พนักงานสวนตําบลและพนักงาน
จางไดรับคาครองชีพชั่วคราว
และเงินประจําตําแหนง ตาม
ระเบียบกฎหมายกําหนด 

สํานักงานปลัด 
อบต.ปากลาง 
 

297 เงินเพิ่มตามวุฒิขาราชการ
สวนทองถิ่น 

เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย
กําหนดที่วาดวยเงินเพิ่มตามวุฒิแก
ขาราชการสวนทองถิ่น ตามระเบียบ
กฎหมายกําหนด 
 

จัดใหมีงบประมาณจาย
เปนเงินเพิ่มตามวุฒิแก
ขาราชการสวนทองถิ่น 
จํานวน 1 ป 

150,000 150,000 150,000 พนักงานสวนตําบลไดรับเงินเพิ่ม
ตามวุฒิตามที่กฎหมาย กําหนด 

อบต.ปากลาง 

298 งบประมาณเล้ียงรับรอง
การประชุมสภาทองถิ่น
และเล้ียงรับรองการตรวจ
เยี่ยมสวนราชการที่มา
ตรวจเยี่ยมหรือมาศึกษาดู
งาน 

เพื่อใหมีงบประมาณสําหรับเล้ียง
รับรองผูเขารวมรับฟงการประชุม
สภาทองถิ่นหรือผูที่มาตรวจเยี่ยม
หรือการมาศึกษาดูงาน  
 

ตั้งงบประมาณสําหรับ 
เล้ียงรับรองผูเขารับฟง
การประชุมสภาทองถิ่น
หรือผูที่มาตรวจเยี่ยมหรือ
การมาศึกษาดูงาน  ตลอด 
ป 
 

50,000 50,000 50,000 มีงบประมาณสําหรับเล้ียง
รับรองผูเขารวมรับฟงการ
ประชุมสภาทองถิ่นหรือผูที่มา
ตรวจเยี่ยมหรือการมาศึกษาดู
งานอยางเพียงพอ 
 

สํานักงานปลัด 
อบต.ปากลาง 

 



-98- 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ/ที่มา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ ป 2556 ป 2557 ป 2558 

299 คาตอบแทนผูปฏิบัติหนาที่
อันเปนประโยชนแก อบต. 

เพื่อใหมีคาตอบแทนสําหรับผูปฏิบัติ
หนาที่อันเปนประโยชนแก อบต. 
เชนคาตอบแทนการเปน
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา,
คณะกรรมการตรวจรับการจาง,
คณะกรรมการออกขอสอบกรณีมี
การกําหนดสอบพนักงาน/พนักงาน
จางของ อบต.,และการปฏิบัติหนาที่
อ่ืนๆฯลฯ ใหแก อบต. ทั้งน้ีตามที่
กฎหมายและระเบียบกําหนดให
เบิกจายคาตอบแทนได 

ตั้งงบประมาณใหเพียงพอ
ตอการจายคาตอบแทนผู
ปฏิบัติหนาที่อันเปน
ประโยชนแก อบต. ใน 
หน่ึงปงบประมาณ 
 

50,000 50,000 50,000 ผูที่ปฏิบัติหนาที่อันเปน
ประโยชนแก อบต.ตามคําส่ัง
ของ อบต.ปฏิบัติหนาที่ไดอยาง
เต็มที่เต็มความสามารถ 
 

สํานักงานปลัด 
อบต.ปากลาง 

 

300 คาเบี้ยเล้ียงการปฏิบัติ
หนาที่ของสมาชิก
อาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือน 

เพื่อใหสมาชิกอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือนปฏิบัติหนาที่ไดอยาง
เต็มที่และมีเบี้ยเล้ียงสําหรับการ
ปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบกฎหมาย
กําหนดและปฏิบัติงานตามหนาที่ ที่
ส่ังขององคการบริหารสวนตําบล
อยางมีประสิทธิภาพ 
 

ตั้งงบประมาณสําหรับจายเบ้ีย
เล้ียงแกสมาชิกอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือนในการ
ปฏิบัติหนาที่ในการงานที่ส่ัง
และการปฏิบัติหนาที่รวมกับ
หนวยงานอ่ืนในการปองกันภัย
ชวงเทศกาลตางๆ อยาง
เพียงพอ 

30,000 30,000 30,000 สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือนปฏิบัติหนาที่ตาม
การงานที่ส่ังไดอยางมี
ประสิทธิภาพสามารถปองกัน
และบรรเทาสาธารณะภัยตางได
อยางมีประสิทธิผล 

สํานักงานปลัด 
อบต.ปากลาง 
 

301 สงเสริมโครงการ
อินเตอรเน็ตตําบล 

เพื่อสงเสริมใหประชาชนไดมีโอกาส
เขาถึงขอมูลขาวสารทางอินเตอรเน็ต
ประชาชนสามารถสืบคนหาขอมูล
ขาวสารทางอินเตอรเน็ตได 

จัดใหมีอินเตอรเน็ต
สําหรับบริการประชาชน   
1  จุด 
 

100,000 100,000 100,000 ประชาชนไดมีโอกาสเขาถึง
ขอมูลขาวสารทางอินเตอรเน็ต
ประชาชนสามารถสืบคนหา
ขอมูลขาวสารตางๆ ได 

สํานักงานปลัด 
อบต.ปากลาง 

 

302 สงเสริมการดําเนินงาน
ของศูนยบริการและ
ถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร

เพื่อใหศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
ไดดําเนินงานเปนไปอยางมีประ 
สิทธิภาพสามารถใหบริการดาน

จัดงบประมาณสนับสนุน
การดําเนินงานการอบรม
และฝกสอนแกศูนย
ถายทอด

30,000 30,000 30,000 ศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจํา 
ตําบลดําเนินงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพสามารถให บริการ 

สํานักงานปลัด 
อบต.ปากลาง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ/ที่มา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ ป 2556 ป 2557 ป 2558 

ประจําตําบล ปากลาง ความรูและเทคนิคในการประกอบ
กิจการอาชีพดานเกษตรกรรมและ
การแกไขปญหาตางๆได 

เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบล  ทุกๆป 
 

ดานความรูและเทคนิคในการ
ประกอบอาชีพดานเกษตรกรรม 
ได 

303 งบประมาณสําหรับบริหาร
กิจการในอํานาจหนาที่
ขององคการบริหารสวน
ตําบล 

เพ่ือใหมีงบประมาณรองรับการบริหาร
กิจการตามอํานาจหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตําบล ทั้งนี้ตามโครงการที่อยู
ในอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวน
ตําบลและไมไดกําหนดแผนลวงหนา,เปน
โครงการเรงดวนตามหนังสือส่ังการหรือ
เปนหนาที่ตองปฏิบัติขององคการบริหาร
สวนตําบลดําเนินใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ตั้งงบประมาณสํารอง
สําหรับบริหารกิจการใน
อํานาจหนาที่หรือ
โครงการเรงดวนตาม
หนังสือส่ังการ หรือเปน
การแกไขปญหาภัยพิบัติ
ตางๆ อยางเพียงพอ 
 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีงบประมาณรองรับการบริหาร
กิจการตามอํานาจหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตําบล ทั้งนี้ตามโครงการที่
อยูในอํานาจหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตําบลและไมไดกําหนด
แผนลวงหนา,เปนโครงการเรงดวน
ตามหนังสือส่ังการหรือเปนหนาที่ตอง
ปฏิบัติขององคการบริหารสวนตําบล
ดําเนินใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

สํานักงานปลัด 
อบต.ปากลาง 
 

304 งบประมาณอุดหนุนสวน
ราชการ/กลุมองคกรที่ทํา
ประโยชนเพื่อสังคม 
 

เพื่อใหมีการรวมบูรณาการกับ
หนวยงานองคกรอ่ืนฯในการ
สนับสนุนเครือขายความรวมมือ
ระหวางองคกรหรือตามหนังสือส่ัง
การที่เก่ียวของและเปนกิจกรรมการ
ดําเนินการรวมกันอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

สงเสริมสนับสนุน
หนวยงานองคกรตางๆที่
ดําเนินงานในอํานาจ
หนาที่รวมกันอยาง
เพียงพอ 

200,000 200,000 200,000 มีการรวมบูรณาการกับ
หนวยงานองคกรอ่ืนฯในการ
สนับสนุนเครือขายความรวมมือ
ระหวางองคกรหรือตามหนังสือ
ส่ังการที่เก่ียวของและเปน
กิจกรรมการดําเนินการรวมกัน
อยางมีประสิทธิภาพ 

สํานักงานปลัด 
อบต.ปากลาง 
 

305 งบประมาณอุดหนุนสวน
ราชการหรือองคกร
ปกครองสวน ทองถิ่นอ่ืนที่
ดําเนินงานหรือทํากิจการ
รวมกัน 
 

เพื่อใหมีการรวมบูรณาการกับ
หนวยงานองคกรอ่ืนฯหรือองคกร
ปกครอง สวนทองถิ่นอ่ืนที่ดําเนิน
กิจการ รวมกัน ใหมีงบประมาณ
เพียงพอตอการดําเนินการ 

อุดหนุนหนวยงานองคกร
ตางๆหรือองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอ่ืน ที่
ดําเนินงานในอํานาจ
หนาที่รวมกันอยาง
เพียงพอ 

200,000 200,000 200,000 มีการรวมบูรณาการกับ
หนวยงานองคกรอ่ืนฯในการ
สนับสนุนเครือขายความรวมมือ
ระหวางองคกรหรือตามหนังสือ
ส่ังการที่เก่ียวของและเปน
กิจกรรมการดําเนินการรวมกัน
อยางมีประสิทธิภาพ 

สํานักงานปลัด 
อบต.ปากลาง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ/ที่มา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ ป 2556 ป 2557 ป 2558 

306 จางเหมาบริการรักษา
ความสะอาดในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ ของ องคการ
บริหารสวนตําบลและจาง
เหมาบริการชวยงาน
ธุรการ 

เพื่อจางเหมาบริการทําความสะอาด
และดูแลความสะอาดเรียบรอยใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบขององคการ
บริหารสวนตําบล  ใหมีความสะอาด
เรียบรอยดูงามตาเจริญตาแกผูมา
เยี่ยมเยือน องคการบริหารสวน
ตําบลและสงเสริมงานธุรการใหมี
ประสิทธิภาพ 

จางเหมาบริการทําความ
สะอาด  และดูแลความ
เรียบรอยในเขตพื้นที่ดูแล
ความสะอาดเรียบรอย
ทั่วไปในพื้นที่ องคการ
บริหารสวนตําบล  2  คน  
และจางเหมาบริการ 
ชวยงานธุรการ 1 คน 

144,000 144,000 144,000 องคการบริหารสวนตําบล  
ปากลางเปนพื้นที่มีความสะอาด
เรียบรอย  ตลอดทั้งสํานักงาน
และพื้นที่ขององคการบริหาร
สวนตําบล 

อบต.ปากลาง 
 

307 งบประมาณสงเสริม
สวัสดิการ คาเชาบาน
พนักงานสวนตําบล 

เพื่อจายคาเชาบานแกพนักงานสวน
ตําบล ตามสิทธิหนาที่ของพนักงาน
พึงไดรับตามกฎหมาย 

จายคาเชาบานพนักงาน
สวนตําบล ตามสิทธิของ
บุคคลที่พึงไดรับ จํานวน 
6 คน 

140,000 140,000 140,000 พนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิเบิก
คาเชาบาน ตามสิทธิหนาที่พึงมี
พึงเปนของตนได 

อบต.ปากลาง 

308 งบประมาณสงเสริม
สวัสดิการ คารักษา 
พยาบาล ผูบริหาร/ 
พนักงานสวนตําบล  
ตามกฎหมาย 

เพื่อจายคารักษาพยาบาลแก
พนักงานสวนตําบล/ผูบริหาร และ
ผูเก่ียวของ ตามสิทธิหนาที่ของ
พนักงาน/ผูบริหาร ทองถิ่น พึงไดรับ
ตามกฎหมาย 
 

จายคารักษาพยาบาล
พนักงานสวนตําบล/
ผูบริหารทองถิ่น และ
ผูเก่ียวของ  ตามสิทธิของ
บุคคลที่พึงไดรับ  

200,000 200,000 200,000 พนักงานสวนตําบล /ผูบริหาร
ทองถิ่น และผูที่เก่ียวของ ที่มี
สิทธิเบิกคารักษาพยาบาล  ตาม
สิทธิหนาที่พึงมีพึงเปนของตนได 

อบต.ปากลาง 

309 งบประมาณสําหรับ
คาลงทะเบียนฝกอบรม
ของพนักงานสวนตําบล/
ผูบริหาร/สมาชิกสภา
ทองถิ่น 

เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น/สมาชิกสภา
ทองถิ่น/พนักงานสวนทองถิ่นเขารับ
การฝกอบรมการประชุมเชิง
ปฏิบัติการในการเสริมสราง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
องคการบริหารสวนตําบล อยางเต็ม
ความสามารถ 

จัดตั้งงบประมาณสําหรับ
คาลงทะเบียนเขารับการ
ฝกอบรมและประชุม 
สัมมนาและประชุมเชิง
ปฏิบัติการตางๆให
เพียงพอตลอดป 

300,000 300,000 300,000 ผูบริหารทองถิ่น/สมาชิกสภา
ทองถิ่น/พนักงานสวนทองถิ่น
เขารับการฝกอบรมการประชุม
เชิงปฏิบัติการในการเสริมสราง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ขององคการบริหารสวนตําบล 
อยางเต็มความสามารถ 
 

อบต. 
ปากลาง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ/ที่มา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ ป 2556 ป 2557 ป 2558 

310 งบประมาณคาใชจาย
สําหรับคาใชจายอัน
เก่ียวเน่ืองกับการเดินทาง
ไปราชการ 

เพื่อใหมีงบประมาณสําหรับ
คาใชจายอันเก่ียวเน่ืองกับการ
เดินทางไปราชการของผูบริหาร
ทองถิ่น ,สมาชิกสภาทองถิ่น,
ขาราชการสวนทองถิ่นและพนักงาน
จางขององคการบริหารสวนตําบล
ตามสิทธิหนาที่ของทางราชการ
กําหนด 

จัดตั้งงบประมาณสําหรับ
คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการเขารับการ
ฝกอบรมและประชุม 
สัมมนาและประชุมเชิง
ปฏิบัติการตางๆให
เพียงพอตลอดป 

200,000 200,000 200,000 มีงบประมาณสําหรับคาใช จาย
อันเก่ียวเน่ืองกับการเดิน ทางไป
ราชการของผูบริหารฯ ,สมาชิก
สภาฯ,ขาราชการและพนักงาน
จางขององคการบริหารสวน
ตําบลตามสิทธิหนาที่ฯ 
 

อบต. 
ปากลาง 

311 งบประมาณคาตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

เพื่อใหมีงบประมาณเพียงพอสําหรับ
จายคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ ตามระเบียบกฎหมาย
ที่เก่ียวของ 

จัดใหมีงบประมาณสําหรับ
จายเปนคาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ อยางเพียงพอ 1 
ป 

50,000 50,000 50,000 มีงบประมาณเพียงพอสําหรับ
จายคาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ตามระเบียบ
กฎหมายที่เก่ียวของ 

อบต. 
ปากลาง 

312 งบประมาณจางเหมา
บริการเขาปกหนังสือ ถาย
เอกสาร แผนพัฒนาและ
ขอบัญญัติประจําป 

เพื่อใหมีความสะดวกรวดเร็วในการ
จัดทําแผนพัฒนาและการจัดทํา
ขอบัญญัติ  งบประมาณสามารถ
ขั้นตอนในการถายเอกสารเขาเลมให
มีความเรียบรอย  

จัดใหมีงบประมาณสําหรับ
จางเหมาบริการเขาปก
เย็บเลมแผนพัฒนาและ
ขอบัญญัติตางๆของ
องคการบริหารสวนตําบล  
อยางเพียงพอ 1 ป 

15,000 15,000 15,000 มีความสะดวกรวดเร็วในการ
จัดทําแผนพัฒนาและการจัดทํา
ขอบัญญัติ  งบประมาณสามารถ
ขั้นตอนในการถายเอกสารเขา
เลมใหมีความเรียบรอย 

สํานักงานปลัด 
อบต.ปากลาง 

313 ทําประกันภัย รถยนตน่ัง
สวนกลาง ,รถบรรทุกนํ้า , 
และรถมอเตอรไซคของ 
อบต. 

เพื่อใหรถยนตน่ังสวนกลาง ,
รถบรรทุกนํ้า , และรถมอเตอรไซค
ของ อบต. มีประกันภัยบุคคลที่ 3 
ตามกฎหมายวาดวยการคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถตามที่ กฎหมาย
กําหนด 
 

จัดทํา พ.ร.บ.คุมครอง
ผูประสบภัยจากรถใหแก
รถทุกชนิดในความควบคุม
ขององคการบริหารสวน
ตําบล  ทุก 1 ป 

10,000 10,000 10,000 รถยนตน่ังสวนกลาง ,รถบรรทุก
นํ้า , และรถมอเตอรไซคของ 
อบต. มีประกันภัยบุคคลที่ 3 
ตามกฎหมายวาดวยการ
คุมครองผูประสบภัยจากรถ
ตามที่กฎหมายกําหนด 

สํานักงานปลัด 
อบต.ปากลาง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ/ที่มา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ ป 2556 ป 2557 ป 2558 

314 งบประมาณสําหรับจายคา
ไฟฟา 

เพื่อใหมีงบประมาณเพียงพอสําหรับ
การจายคาไฟฟาในความรับผิดชอบ
ขององคการบริหารสวนตําบลอยาง
เพียงพอ 

ตั้งงบประมาณสําหรับเปน
คาไฟฟาในความ
รับผิดชอบขององคการ
บริหารสวนตําบลเพียงพอ 
1 ป 

120,000 120,000 120,000 มีงบประมาณเพียงพอสําหรับ
การจายคาไฟฟาของ องคการ
บริหารสวนตําบลอยางเพียงพอ 

สํานักงานปลัด 
อบต.ปากลาง 

 

315 งบประมาณสําหรับจายคา
โทรศัพท 

เพื่อใหมีงบประมาณเพียงพอสําหรับ
การจายคาโทรศัพทในความ
รับผิดชอบขององคการบริหารสวน
ตําบลอยางเพียงพอ 

ตั้งงบประมาณสําหรับเปน
คาโทรศัพทในความ
รับผิดชอบขององคการ
บริหารสวนตําบลเพียงพอ 
1 ป 

15,000 15,000 15,000 มีงบประมาณเพียงพอสําหรับ
การจายคาโทรศัพทของ 
องคการบริหารสวนตําบลอยาง
เพียงพอ 

สํานักงานปลัด 
อบต.ปากลาง 

 

316 งบประมาณสําหรับคา
ไปรษณีย 

เพื่อใหสามารถใชบริการ
ติดตอส่ือสารกับสวนราชการหรือ
งานราชการตางๆทางไปรษณีย
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

ตั้งงบประมาณรองรับ
สําหรับจายคาบริการทาง
ไปรษณียเพียงพอ 1 ป 

20,000 20,000 20,000 สามารถใชบริการติดตอส่ือสาร
กับสวนราชการหรืองานราชการ
ตางๆทางไปรษณียเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

อบต.ปากลาง 
 

317 คาบริการอินเตอรเน็ต เพื่อใหมีงบประมาณเพียงพอสําหรับ
การจายคาบริการอินเตอรเน็ตใน
ความรับผิดชอบขององคการบริหาร
สวนตําบลอยางเพียงพอ 

ตั้งงบประมาณสําหรับเปน
คาบริการอินเตอรเน็ตใน
ความรับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนตําบล
เพียงพอ 1 ป 

100,000 100,000 100,000 มีงบประมาณเพียงพอสําหรับ
การจายคาบริการอินเตอรเน็ต
ของ องคการบริหารสวนตําบล
อยางเพียงพอ 

สํานักงานปลัด 
อบต.ปากลาง 

 
 

318 คาบริการจัดทําเว็บไซด
และดูแลเว็บไซดของอบต.
ปากลาง 

เพื่อประชาสัมพันธ และใหบริการ
ขอมูลขาวสารแกประชาชนใหไดรับ
ทราบอยางรวดเร็ว 

ดําเนินการจางเหมา
บริการจัดทําและดูแล
บํารุงรักษาเว็บไซด 

10,000 10,000 10,000 ประชาชนไดรับขอมูลขาวสารที่
รวดเร็วขึ้น 

สํานักงานปลัด 
อบต.ปากลาง 

 

319 สํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนตามหลักธรร
มาภิบาล 

เพ่ือใหมีการดําเนินการสํารวจความพึง
พอใจในบริการขององคการบริหารสวน
ตําบลตามหลักเกณฑมาตรฐานของกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 

ดําเนินการจางที่ปรึกษา
สําหรับสํารวจความพึง
พอใจของประชาชนในการ
รับบริการปละ 1 ครั้ง 

20,000 20,000 20,000 มีการดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ
ในบริการขององคการบริหารสวน
ตําบลตามหลักเกณฑมาตรฐานของ
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 

สํานักงานปลัด 
อบต.ปากลาง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ/ที่มา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ ป 2556 ป 2557 ป 2558 

320 ดูแลบํารุงรักษาศูนยขอมูล
ขาวสารการจัดซ้ือจัดจาง
ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นระดับอําเภอ 
อําเภอปว จังหวัดนาน 

เพื่อใหมีการดูแลบํารุงรักษาศูนยรวม
ขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจางของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับ
อําเภอ โดยจัดหาวัสดุ อุปกรณ 
ครุภัณฑและเครื่องมือ เครื่องใชที่
จําเปนเพื่อใชประจําศูนยฯ และ
จัดหาบุคลากรปฏิบัติงานราชการ 

อุดหนุนการดูแล
บํารุงรักษาศูนยรวมขอมูล
ขาวสารการจัดซ้ือจัดจาง
ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นระดับอําเภอ 

20,000 20,000 20,000 มีศูนยรวมขอมูลขาวสารการ
จัดซ้ือจัดจาง ใชประโยชนใน
ราชการรวมกันไดอยางเต็มที่ 

สํานักงานปลัด 
อบต.ปากลาง 

 
 
 

 

321 สํารวจที่ดินสาธารณะ
ตําบลปากลาง 

เพื่อใหทราบเขตพื้นที่ของประชาชน
และพื้นที่สาธารณะและปองกันการ
บุกรุกพื้นที่ปาเพิ่มขึ้น 

สํารวจที่ดินสาธารณะของ
ตําบลปากลาง 

30,000 - - ประชาชนไมบุกรุกพื้นที่ปา สวนโยธา 
อบต.ปากลาง 

รวมกับ 
สํานักงานที่ดิน

อําเภอปว 
 

322 การรับเสด็จพระบรมวงศ
ษานุวงศ  

เพื่อเตรียมรับเสด็จพระบรมวงศ 
ษานุวงศ ในการเสด็จเยี่ยมราษฎร 
ในพื้นที่อําเภปว จังหวัดนาน 

รับเสด็จพระบรมวงศ 
ษานุวงศ ในการเสด็จเยี่ยม
ราษฎร 

50,000 50,000 50,000 อบต.ปากลาง และประชาชน 
ในพื้นที่ไดรับเสด็จพระบรมวงศ
ษานุวงศ 

อบต.ปากลาง 
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6.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานการบริหารจัดการและการบริการ 
          6.4   แนวทางการพัฒนา จัดหา/ จัดซื้อ/ ซอมแซมวัสดุครุภัณฑและเครื่องจักรกลท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานและพัฒนาขีดความสามารถ
ในการจัดการบริการสาธารณะตาง  ๆ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ/ที่มา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ ป 2556 ป 2557 ป 2558 

324 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน 
 

เพื่อใหมีวัสดุสํานักงานเพียงพอ
ตอการปฏิบัติหนาที่และ
เพียงพอตอการใหบริการ
อํานวยความสะดวกตอ
ประชาชนผูมาติดตอราชการ 

จัดซ้ือวัสดุสํานักงานตางๆ
อยางเพียงพอ เชน กระดาษ ,
หมึก,วัสดุคอมพิวเตอร, 
วัสดุเครื่องถายเอกสาร, 
แฟม,นํ้ายาลบคําผิด  
และวัสดุอ่ืนๆอยางเพียงพอ 

120,000 120,000 120,000 มีวัสดุสํานักงานเพียงพอตอการ
ปฏิบัติหนาที่และเพียงพอตอการ
ใหบริการอํานวยความสะดวกตอ
ประชาชนผูมาติดตอราชการ 
 

อบต.ปากลาง 
 

325 จัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน 
 

เพื่อใหมีครุภัณฑสํานักงานใช
อยางเพียงพอ เชน โตะทํางาน 
ตูเก็บเอกสาร ,คอมพิวเตอร, 
โตะและเกาอ้ีบริการประชาชน
และครุภัณฑจําเปนอ่ืนๆ 

จัดซ้ือครุภัณฑสํานักงานให
เพียงพอตอการใชงานใน
สํานักงาน 
 

300,000 300,000 300,000 มีครุภัณฑสํานักงานใชอยาง
เพียงพอ เชน โตะทํางาน 
ตูเก็บเอกสาร ,คอมพิวเตอร, 
โตะและเกาอ้ีบริการประชาชน
และครุภัณฑจําเปนอ่ืนๆ 

อบต.ปากลาง 
 

326 จัดซ้ือวัสดุงานบานงานครัว 
 

เพ่ือใหมีวัสดุงานบานงานครัว
สําหรับใชในสํานักงานเชน แกว, 
ถวย,จาน,ชาม ,ไมกวาด ,น้ํายาลาง
จาน,น้ํายาเช็ดกระจก,วัสดุน้ําด่ืม
,และอื่นๆอยางเพียงพอตอการใช
งาน ในองคการบิหารสวนตําบล 

จัดซ้ือวัสดุงานบานงานครัวให
เพียงพอตอการใชงาน 
 

20,000 20,000 20,000 มีวัสดุงานบานงานครัวสําหรับใชใน
สํานักงานเชน แกว, ถวย,จาน,ชาม ,
ไมกวาด ,น้ํายาลางจาน,น้ํายาเช็ด
กระจก,วัสดุน้ําด่ืม,และอื่นๆอยาง
เพียงพอตอการใชงาน ในองคการบิ
หารสวนตําบล 

อบต.ปากลาง 
 

327 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร เพ่ือใหมีวัสดุการเกษตรเชน กระถาง/
ถาดรองกระถาง ,พันธุไมดอกไม
ประดับสําหรับ ปรับปรุงภูมิทัศนใน
เขตพ้ืนที่ขององคการบริหารสวน
ตําบลหรือบริเวณสํานักงานใหมีความ
รมร่ืนและดูสบายตาเปนการประดับ
ตกแตงใหดูดีขึ้น 

จัดซ้ือวัสดุการเกษตร ตาม
ความจําเปนตอการใช 
 

30,000 30,000 30,000 มีวัสดุการเกษตรเชน กระถาง ,พันธุไม
ดอกไมประดับสําหรับ ปรับปรุงภูมิทัศน
ในเขตพ้ืนที่ขององคการบริหารสวน
ตําบลหรือบริเวณสํานักงานใหมีความรม
ร่ืนและดูสบายตาเปนการประดับตกแตง
ใหดูดีขึ้น 
 

อบต.ปากลาง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ/ที่มา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ ป 2556 ป 2557 ป 2558 

328 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ล่ืน 

เพื่อใหมีวัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ล่ืนสําหรับใชกับรถยนตน่ัง
สวนกลางและรถมอเตอรไซค
ของ อบต.รวมถึง เครื่องตัด
หญา/เครื่องพนหมอกควัน ของ
อบต.และใชปฏิบัติงานใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ 

จัดใหมีวัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ล่ืนสําหรับใชกับรถยนตน่ัง
สวนกลาง ,รถมอเตอรไซค
,เครื่องตัดหญา,และเครื่องพน
หมอกควัน ของ อบต.อยาง
เพียงพอ 

350,000 350,000 350,000 มีวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืนสําหรับ
ใชกับรถยนตน่ังสวน กลางและรถ
มอเตอรไซคของ อบต.รวมถึง 
เครื่องตัดหญา/เครื่องพนหมอก
ควัน ของอบต.และใชปฏิบัติงาน
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพวัสดุ
ครุ ภัณฑสํานักงานและครุภัณฑ
อ่ืนเชนรถยนต ,รถมอเตอรไซค 
เครื่อง ตัดหญา ,เครื่องพนหมอก
ควัน ฯลฯ ไดมีการซอมบํารุง
สามารถใชการไดและสามารถใช
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

อบต.ปากลาง 
 

329 จัดซ้ือวัสด/ุครุภัณฑสําหรับ
งานกอสราง 

เพื่อจัดใหมีวัสด/ุครุภัณฑงาน
กอสรางเพียงพอตอการใชงาน
ในการปฏิบัติหนาที่เก่ียวกับการ
กอสรางโครงสรางพื้นฐานตางๆ 

จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑสําหรับ
การกอสรางอยางเพียงตอ
การใชงาน 
 

60,000 60,000 60,000 มีวัสด/ุครุภัณฑงานกอสราง
เพียงพอตอการใชงานในการ
ปฏิบัติหนาที่เก่ียวกับการกอสราง
โครงสรางพื้นฐานตางๆเพียงพอ
การดําเนินงานกอสรางเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ 

อบต.ปากลาง 
 

330 ซอมแซมวัสดุครุภัณฑ
สํานักงานและครุภณัฑอ่ืนๆ
ในการดูแลขององคการ
บริหารสวนตําบล 

เพื่อใหวัสดุครุภัณฑสํานักงาน
และครุภัณฑอ่ืนเชนรถยนต ,รถ
มอเตอรไซค เครื่อง ตัดหญา ,
เครื่องพนหมอกควัน ฯลฯ ไดมี
การซอมบํารุงสามารถใชการได
และสามารถใชปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ 

จัดใหมีงบประมาณสําหรับ
ซอมแซมวัสดุครุภัณฑ
สํานักงานและครุภัณฑอ่ืน
เชนรถยนต ,รถมอเตอรไซค 
เครื่อง ตัดหญา ,เครื่องพน
หมอกควัน ฯลฯ อยาง
เพียงพอ 

200,000 200,000 200,000 พัสดุครุภัณฑในการดูแลของ
องคการบริหารสวนตําบลไดรับ
การซอมบํารุงและซอมแซมใหอยู
ในสภาพที่ใชการได และสามารถ
บริการอํานวยความสะดวกแก
ประชาชนได 

อบต.ปากลาง 
 

331 จัดซ้ือวิทยุส่ือสาร เพื่อใชติดตองานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

วิทยุส่ือสาร จํานวน 6 เครื่อง 100,000 - - มีวิทยุส่ือสารติดตอการปฏิบัติงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

อบต.ปากลาง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ/ที่มา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ ป 2556 ป 2557 ป 2558 

332 จัดซ้ือครุภัณฑ ปล้ัมนํ้า  เพื่อใหมีปล้ัมนํ้าที่มี
ประสิทธิภาพในการ สูบนํ้าใช
อุปโภค ในกิจตางๆขององคการ
บริหารสวนตําบล 

จัดซ้ือ ครุภัณฑปล๊ัม           
นํ้า 1 เครื่อง 

15,000 - - มีปล้ัมนํ้าที่มีประสิทธิภาพในการ 
สูบนํ้าใชอุปโภค ในกิจตางๆของ
องคการบริหารสวนตําบล 

อบต.ปากลาง 
 

333 จัดซ้ือวัสดุไฟฟาและวิทยุ 
สําหรับงานซอมบํารุงไฟฟา
สาธารณะและฟาใน
หนวยงานรับผิดชอบของ 
อบต. 

เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณไฟฟา
สําหรับไฟฟาสาธารณะและ
ไฟฟาในหนวยงานความ
รับผิดชอบขององคการบริหาร
สวนตําบล อยางเพียงพอ 

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณไฟฟาและ
วิทยุสําหรับการซอมบํารุง
ไฟฟาสาธารณะและไฟฟา
สํานักงาน ปละ 2 ครั้ง 

100,000 100,000 100,000 มีวัสดุอุปกรณไฟฟาสําหรับไฟฟา
สาธารณะและไฟฟาในหนวยงาน
ความรับผิดชอบขององคการ
บริหารสวนตําบล อยางเพียงพอ 

อบต.ปากลาง 
 

334 จัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือใหมีครุภัณฑคอมพิวเตอร
เพียงพอในการปฏิบัติงานใหเกิด
ประสิทธิภาพสามารถทํางานในหนาที่
และบริการประชาชนพรอมทั้งเสนอง
งานราชการไดอยางเต็ม
ความสามารถ 

ตั้งงบประมาณสําหรับซ้ือ
คอมพิวเตอร พรอมอุปกรณ
จํานวน  2  เครื่อง 

100,000 - - มีครุภัณฑคอมพิวเตอรเพียงพอในการ
ปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพสามารถ
ทํางานในหนาทีแ่ละบริการประชาชน
พรอมทั้งเสนองงานราชการไดอยางเต็ม
ความสามารถ 

อบต.ปากลาง 
 

335 จัดซ้ือวัสดุไฟฟา เพื่อใหมีวัสดุไฟฟาไวสําหรับ
ซอมบํารุง ไฟฟาสาธารณะ 

ตั้งงบประมาณสําหรับซ้ือวัสดุ
ไฟฟา 

100,000 100,000 100,000 มีงบประมาณสําหรับการซอม
บํารุงไฟฟาสาธารณะขององคการ
บริหารสวนตําบล 

อบต.ปากลาง 
 

336 จัดซ้ือเครื่องดูดฝุน เพื่อใชทําความสะอาดหอง
สํานักงาน อบต.ปากลาง 

จัดซ้ือเครื่องดูดฝุน จํานวน 1 
เครื่อง 

10,000 - - อาคารสํานักงานสะอาดขึ้น ทําให
ดูนาปฏิบัติงานมากขึ้น  

อบต.ปากลาง 
 

337 จัดซ้ือพัดลมติดพนัง เพื่อระบายความรอนใน
สํานักงานและบริการประชาชน 

พัดลมติดพนัง จํานวน 4 ตัว 20,000 - - มีพัดลมไวบริการประชาชนที่มา
ติดตอราชการ 

อบต.ปากลาง 
 

338 จัดซ้ือจอรับภาพ เพื่อใชการประชุมและการ
นําเสนอตางๆ 

จัดซ้ือจอรับภาพ จํานวน 1 
เครื่อง 

50,000 - - มีจอรับภาพ ใชสําเสนอ การ
ประชุม 

อบต.ปากลาง 
 

339 จัดซ้ือเต็น โตะ เกาอ้ี สําหรับ
บริการประชาชน 

เพื่อใหเพียงพอตอการใหบริการ
ประชาชนที่มาติดตอราชการ 

เต็นจํานวน 6 เต็น  
โตะจํานวน 20 ตัว 
เกาอ้ี จํานวน 200 ตัว 

50,000 - - มีเต็น โตะ เกาอ้ี สําหรับบริการ
ประชาชนเพื่อความสะดวกแก
ประชาชน 

อบต.ปากลาง 
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สวนที่ 7  การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
6.1   องคกรรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล 
 องคการบริหารสวนตําบล ปากลาง ไดดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ปากลาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวย การจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน  พ.ศ. 2548  โดยมีอํานาจหนาที่ดังน้ี 
 1.  การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ปากลาง 
 2.  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 3.  รายผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ตอสภาทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนทราบโดยทั่วกัน อยางนอยปละ หน่ึงครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป  ทั้งน้ีใหประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 
 4.  แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรอืคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
6.2  การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ปากลาง  จัดทําแผนตรวจติดตามและประเมินผล โครงการ ตาม 
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ปากลาง และทําแบบสอบถามเพื่อจัดเกบ็ขอมูล  ภาคสานม  ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตอการดําเนินงานโครงการ ขององคการ
บริหารสวนตําบล ปากลาง โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ปากลาง   พนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง  กํานัน ผูใหญบาน  รวบรวม
ปญหา  อุปสรรคและขอเสนอแนะเพือ่ใชในการประเมินผล โครงการ ตามแผนพัฒนา องคการบริหารสวนตําบล ปากลาง 
  การประเมินโครงการจําเปนตองมีเกณฑและตัวช้ีวัดเพื่อเปนเครื่องมือกําหนดกรอบทิศทางในการวิเคราะหและประเมินผลโครงการประกอบดวย เกณฑที่สําคัญ  
8  เกณฑดังน้ี 
 1.  เกณฑความกาวหนา 
 เปนการพิจารณาเปรียบเทียบผลการดําเนินกิจกรรมกับเปาหมายที่กําหนดตามแผน  การประเมินความกาวหนามุงจะตอบวาการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
สอดคลองกับวัตถุประสงคที่กําหนดหรือไม  หรือไมเปนไปตามกรอบเวลาหรือไมและประสบกับปญหาอุปสรรคอะไรบาง  ประกอบดวยตัวช้ีวัด 4 ประการ 

(1)   ผลผลิตเทียบกับเปาหมายรวมในชวงเวลาเปนการดูสัดสวนของผลผลิต ( Outputs) ของ 
โครงการวาบรรลุเปาหมายมากนอยเพียงใด อาทิ ความยาวความกวาง  ของถนนที่สรางได  จํานวนอางเก็บนํ้าขนาดเล็กเพื่อการเกษตร  สัดสวนปริมาณงานกอสราง  เทียบกับ
เปาหมายรวมในชวงเวลาที่กําหนด    
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(2)   จํานวนกิจกรรมแลวเสร็จเน่ืองจาก โครงการประกอบดวยชุดกิจกรรมตางๆ มากมาย จึง 
จําเปนตองมีตัวช้ีวัดความกวางหนา โดยพิจารณาจํานวนกิจกรรมและ ประเภทของกิจกรรมที่ไดดําเนินการไปแลว  ทั้งกิจกรรมหลัก กิจกรรมพื้นฐาน  กิจกรรมรอง และกิจกรรม
เสริม  ในชวงระยะเวลา อาจเปนสัปดาห  เดือน ไตรมาศ หรือ ระยะเวลาของโครงการ (Phase) 

(3)   ทรัพยากรที่ใชในชวงเวลาเปนตัวช้ีวัดความกวางหนา ของการใชทรัพยากรในโครงการซึ่ง 
ครอบคลุมดานงบประมาณกาวหนาโครงการ ไดแก งบประมาณที่ใชไปงบประมาณที่อยูระหวาง ผูกพันเงนิงวด และ แผนการใชจายงบประมาณโครงการ และ อัตราการใชบุคคล
สัมพันธ กับเวลา ในรูปของ คน-วัด (Man – Month)  

 (4) ระยะเวลาที่ใชไปกับ เปนตัวช้ีวัดความกาวหนาเพื่อดูวาไดใชเวลาไปเทาใดแลว และ เหลือ 
ระยะเวลา ที่จะตองใชจริงเพื่อใหบรรลุเปาหมายรวม 

 
2  เกณฑประสิทธิภาพ (Effectiveness)   
การประเมินประสิทธิภาพ เปนการเปรียบเทียบผลลัพธที่ไดกับทรัพยากรที่ใชในการดําเนินงาน  

ทรัพยากรที่ใชนอกงบประมาณแลวยังหมายรวมถึง ทรัพยากรมนุษย  ทรัพยากรทางการจัดการและ เวลาที่ใชไปในการดําเนินงานประกอบดวย  ตัวช้ีวัด 4  ประการ คือ 
(1)  สัดสวนผลผลิตตอคาใชจายเปนตัวช้ีวัดประสิทธิภาพ  การใชทรัพยากรทางการเงินของโครงการเพื่อใหไดผลผลิตที่เหมาะสมและคุมคากับการลงทุน  ซึ่งจะชวยให

เกิดการใชจายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  สมประโยชนลดคาใชจาย ประหยัดตนทุนการผลิต 
(2)  ผลิตภาพตอกําลังคน  เปนตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการผลิตตอบุคคลหรือเจาหนาที่โครงการ ซึ่งนอกจากจะเปนตัวช้ีถึงประสิทธิภาพการดําเนินงาน  แลวยังแสดงถึง

สมรรถนะและศักยภาพของทรัพยากรบุคคลในการดําเนินโครงการและจะเปนแนวทางในการปรับขนาดกําลังคนที่เหมาะสมในการดําเนินกิจกรรมและการเพิ่มขีดความสามารถ
ของบุคคลในระยะยาวอีกดวย   

(3)  ผลิตภาพตอหนวยเวลาเปนตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการผลิตในชวงเวลา อาทิ  จํานวน ครัวเรือนที่ไดรับการอบรมอาชีพเสริมภาคเกษตร  ตอเดือนจํานวนนักเรียนที่
เขาเรียนตอ  ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ในแตละป  จํานวนผูประกอบการรายยอยที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนในแตละไตรมาศ 

(4)  การประหยัดทรัพยากรการจัดการเปนตัวช้ีวัดความสามารถของโครงการในการประหยัดทรัพยากรทางการบริหารจัดการ  อาทิปรับลด  คาใชจายทีไ่มจําเปนใน
การดําเนินโครงการ  ตัดทอน ข้ันตอนการปฏิบัติซึ่งสงผลตอการลดคาใชจายโครงการ  การประหยัดคาพลังงานและคาสาธารณูปโภค  การคิดเปนรอยละของคาใชจายรวม 
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3  เกณฑประสิทธิผล (Efficiency)  การประเมินประสิทธิภาพเปนเกณฑพิจารณาระดับกับวัตถุประสงคเฉพาะดาน  โดยดูจากผลลัพธจากการดําเนินงาน ตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงของประชากร  กลุมเปาหมายตามโครงการประกอบดวยตัวช้ีวัด  2 ประการ คือ 

(1)  ระดับการบรรลุเปาหมายเปนตัวช้ีวัดวา โครงการ บรรลุเปาหมายดานใดบางและการบรรลุเปาหมายสงผลตอประชากรเปาหมายอยางไร  โดยสามารถ  
วัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรเปาหมาย อาทิ  การบรรลุเปาหมายเศรษฐกิจ สังคม 
(2)  ระดับการมีสวนรวม  เปนตัวช้ีวัดความสําเร็จโดยใหความสําคัญกับมิติการมีสวนรวม  โดยสามารถอธิบายความสําพันธเชิงเหตุผลไดวามีความถ่ี สวนรวมของ

ประชาชนสงผลตอรับความสําเร็จมากนอยเพียงไร  และโครงการจะปรับปรุงสงเสรมิการมีสวนรวมไดอยางไร  ระดับการมีสวนรวมไดอยางไร  ระดับการมสีวนรวมสามารถวัดจาก
จํานวนประชากร  ระดับและกิจกรรม  ซึ่งครอบคลุมการรวมตัดสินใจ วางแผนและติดตามผล 

4  เกณฑผลกระทบ (Impacts) เปนการพิจารณาผลกระทบโดยรวมตอประชากรกลุมเปาหมาย  ชุมชน  สังคมและหนวยงานในภาพรวมเปนผลกระทบระยะยาว 
ผลกระทบอาจมีทั้งที่มุงหวัง(Intened  impacts)  ซึ่งอาจเปนผลดานบวกหรือดานลบ ก็ได  ประกอบดวยตัวช้ีวัด  3  ประการ  

(1) คุณภาพชีวิต  เปนตัวช้ีวัดผลกระทบตอการพัฒนาหรือระดับคุณภาพชีวิตของประชากร  
กลุมเปาหมาย อาทิรายได ความเปนอยู  โอกาสทางการศึกษา การมีงานทํา  สุขอนามัย  สภาพแวดลอม ของครัวเรือน ชุมชน  โดยสามารถวัดจากสัดสวนครัวเรือน  หรือ
ประชากรที่ไดรับการบริการจากโครงการพัฒนาที่สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตที่ดี หรือมาตรฐานการดํารงชีพ    

(2)   ทัศนคติและความเขาใจ  เปนตัวช้ีวัดผลกระทบโดยมุงเรื่องทัศนคติและความเขาใจของประชากรกลุมเปาหมายที่มีตอโครงการ โดยสามารถวัดระดับ ( Scale) ทั้งเชิง
บวกและลบ ตอโครงการเอง  โดยเฉพาะ วัตถุประสงคและมาตรการนโยบายผลประโยชนของโครงการความพึงพอใจการรับบริการและทัศนคติตอ ผูบริหารและเจาหนาที่โครงการ 

(3)   การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เปนตัวช้ีวัดผลกระทบโดยใหความสําคัญเรื่องการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมของกลุมเปาหมาย โดย เปรียบเทียบระยะกอนหลัง
โครงการ อาทิ  สัดสวน  ของครัวเรือน  ที่ยอมรับเทคโนโลยีการผลิตที่รักษาสิ่งแวดลอม  จํานวนเกษตรกรทีการเกษตรแบบธรรมชาติมากย่ิงข้ึน การปฏิบัติของใชยวดยานโดย
เคารพกฎจราจรมากข้ึน  การออกมาใชสิทธิเลือกมากข้ึน และลดละพฤติกรรมการซื้อสิทธิขายเสียง  การลดพฤติกรรมการประพฤติมิชอบ  ในการปฏิบัติหนาท ี
 
       5 เกณฑความสอดคลอง (Relevance)     
 เกณฑการประเมินความสอดคลองมุงพิจารณาวาวัตถุประสงคของโครงการสอดคลองกับความตองการหรือความสามารถแกไขปญหาตามทีก่ําหนดไวแตตนหรือไม ซึ่ง
จําเปนตองมีการประเมินความตองการที่แทจริง  ตลอดจนจะตองตอบคําถามดวย วา แนวทางและกลยุทธที่ใชในการดําเนินงานสอดคลองกับการแกไขปญหาเปนจริง  ไดหรือไม  
ประกอบดวยตัวช้ีวัดที่สําคัญ 3 ประการ คือ 

(1)  ประเด็นปญหาหลัก  ซึ่งพิจารณาจากจํานวนเรื่องหรือประเด็นปญหาและอุปสรรค ที่เกิดข้ึน  ทั้งที่ไดรับการแกไขแลวและที่ยัง  ไมสามารถแกไขรวมถึงการจัดลําดับ
ความสําคัญของปญหา  ตามความเรงดวนตามความรุนแรงของปญหา 

(2)  มาตรการหรือกลยุทธในการแกไขปญหา เปนตัวช้ีวัดความสอดคลองกับการแกไขปญหา  
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 ผนวก ก 

 
1.  โครงการ  ท่ีผานการจัดเวทีประชุมประชาคม  ระดับหมูบาน ในการจัดทําแผนพัฒนา สามป (พ.ศ. 2556 – 2558)  
บานนํ้าเปน  หมูท่ี  1  ตําบลปากลาง  ประชุมเมื่อ วันจันทร ท่ี 6  กุมภาพันธ  2555  เวลา 09.00 น.  มีดังน้ี 
ลําดับ

ท่ี 
ชื่อโครงการ คะแนนจาก

ประชามติ 
หมายเหตุ 

1 กอสรางศูนยประสานงานกองทุนหมูบาน 60 **1** 
2 ขยายถนนจากโรงเรียนปากลางมิตรภาพ-เขตตําบลศิลาแลง 57 **2** 
3 ขุดลอกอางเก็บนํ้านิวซีแลนด  และปรับภูมิทัศนโดยลอบ 40 **3** 
4 กอสรางรางระบายนํ้าหมูบาน 37 **4** 
5 กอสรางสํานักงาน อบต.ปากลาง พรอมศูนย อปพร. หลังใหม และสนามกีฬาตําบลปากลาง 30 **5** 
6 ขยายเขตไฟฟา 30 **6** 
7 กอสรางถนนรอบอางนิวซีแลนด พรอมราวกั้นและรางระบายนํ้า 25 **7** 
8 กอสรางถนนลาดยางภายในหมูบาน 22 **8** 
9 กอสรางหอกระจายขาวหมูบาน 20 **9** 
10 สรางแหลงนํ้าเพื่อการเกษตร นอกพื้นที่ (กิจการนอกเขต) 12 **10** 
11 ขยายเขตประปาและซอมแซมปรับปรุงประปาหมูบาน 11 **11** 
12 กอสรางถนน คสล.หนาบานนายจายิ  แสนทาว 2 **12** 
13 กอสรางถนน คสล.จากบานนายพาณิชย ประมาณ 30 เมตร 2 **13** 
14 กอสรางถนน คสล. บานฟาใหม 0 **14** 
15 จัดหาและปรับปรุงแหลงนํ้าเพื่อการเกษตร 0 **15** 
16 ซอมแซมระบบระบายนํ้าอางนิวซีแลนด 0 **16** 
17 อบรมอาชีพการเกษตร/สงเสริมอาชีพปศุสัตว  ประมง การปลูกพืช ฯลฯ   
18 สนับสนุนเมล็ดพันธุพืชแกเกษตรกร   
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ลําดับ

ท่ี 
ชื่อโครงการ คะแนนจาก

ประชามติ 
หมายเหตุ 

19 สรางรานคาและรีสอทรชุมชนบริเวณอางนิวซีแลนด   
20 ศึกษาดูงานกลุมอาชีพ   
21 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ / ผูพิการ / ผูปวยเอดส   
22 สงเคราะหผูสูงอายุ / ผูดอยโอกาส   
23 อบรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติด   
24 สงเคราะหผาหมกันหนาว   
25 สราง/ซอมแซมบานคนจน   
26 สงเสริมการเรียนการสอนภาษามง   
27 สงเสริมจัดงานเทศกาลปใหมมง   
28  สงเสริมการแลกเปลี่ยนนักเรียนมง ระหวางประเทศ   
29 จัดซื้อถังคัดแยกขยะ   
30 กอสรางและซอมแซมรางระบายนํ้า   
31 อบรมการคัดแยกขยะ และจัดการขยะและกําจัดซากสัตว   
32 หาพื้นที่ขุดหลุมบอทิ้งขยะ และหาสถานที่กําจัดขยะ ของหมูบาน   
33 โครงการปรับปรุงอาคารและภูมิทัศนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานตาหลวงหลังใหม   
34 ขอใชพื้นที่สาธารณประโยชน นสร. ฟารมบางระจันทร จํานวน 23 ไร บานนํ้าเปน หมูที่ 1  ตําบลปากลาง เพื่อประโยชนดังน้ี 

1. ปรับปรุงอาคารและภูมิทัศนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานตาหลวงหลังใหม 
2. สรางสนามกีฬา 
3. สรางอาคารสํานักงานและศูนยอปพร.หลังใหม 
4. ขุดลอกอางเก็บนํ้าและปรับภูมิทัศนโดยรอบ 
5. สรางศูนยสงเสริมอาชีพและที่จําหนายผลิตภัณฑรานคาชุมชน และอื่นที่ใชเปนสาธารณะประโยชน 
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บานหวยสะนาว  หมูท่ี 2  ตําบล ปากลาง  ประชุมเมื่อ วันอาทิตยท่ี 12  กุมภาพันธ  2555  เวลา 09.00 น. มีดังน้ี 
 
ลําดับ

ท่ี 
ชื่อโครงการ คะแนนจาก

ประชามติ 
หมายเหตุ 

1 กอสรางประปาหมูบาน 45 **1** 
2 กอสรางถนน คสล. เขาสูที่ทํากิน (หมอน 4) 36 **2** 
3 กอสรางรางระบายนํ้า เขต 1-5 26 **3** 
4 ปรับปรุงภูมิทัศนอางนิวซีแลนด 23 **4** 
5 กอสรางถนน คสล. เขต 5 ภูคา 20 **5** 
6 ปรับปรุงกอสรางอาคารสํานักงาน อบต.ปากลาง 15 **6** 
7 ขุดลอกสระนํ้า (หมอน 4) 7 **7** 
8 กอสรางถนนหินกรวดทรายเขาสูที่ทํากิน 0 **8** 
9 อบรมติดตายางพารา (สกย.)   
10 ฝกอบรมพัฒนาอาชีพกลุมสตรีแมบาน   
11 ศึกษาดูงานพัฒนากลุมแมบาน   
12 สงเสริมการแขงขันกีฬาอิ้วเมี่ยนสัมพันธ   
13 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ /ผูพิการ /ผูปวยเอดส   
14 สงเคราะหผูสูงอายุ / ผูดอยโอกาส   
15 อบรมปองกันและแกปญหายาเสพติด   
16 สงเคราะหผาหมเครื่องกันหนาว   
17 สรางและซอมแซมบานคนจน   
18 สงเสริมการสอนประเพณีวัฒนธรรมเมี่ยน   
19 สงเสริมเทศกาลปใหมเมี่ยน   
20 หาพื้นที่ขุดหลุมบอทิ้งขยะ และหาสถานที่กําจัดขยะ ของหมูบาน   
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วาง
จง 

นายไท หมอสวาง 

บานคางฮอ  หมูท่ี 3  ตําบลปากลาง  ประชุมเมื่อ วัน อาทิตย ท่ี 5  กุมภาพันธ  2555  เวลา 09.00 น.  มีดังน้ี 
ลําดับท่ี ชื่อโครงการ คะแนนจากประชามติ หมายเหตุ 

1 กอสรางถนน คสล.สายบานวางจง ไปบานหมอสวาง ไปบานนายไท 
เปนรูปตัว 
 
 

57 **1** 

2 รางระบายนํ้าจากหอประชุม ไปสุดลําหวย และหนาบานนายสุวสันต  
เปนรูปตัว 
 

29 **2** 

3 ถนนหินกรวยทรายเขาบานนายสุชาติ นายทรงพล  คีรีธีรกุล - **3** 
4 ถนนหินกรวดทรายเขาบานนายชัยยุทธ - **4** 
5 ถนน คสล.สายเขาบานผูใหญไปบานนายประสงค - **5** 
6 ถนน คสล.สายหนาบานนายบุญมาก - **6** 
7 ขยายเขตไฟฟาเขาประปาหมูบาน - **7** 
8 จัดซื้อถุงคารบอน   
9 สงเสริมกลุมหัตถกรรมเครื่องทองขาว   
10 อบรมกีดยาง   
11 สงเสริมอาชีพการเกษตร ประมง ปศุสัตว ฯลฯ (เลี้ยงหมู)   
12 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ / ผูพิการ / ผูปวยเอดส   
13 สงเคราะหผูสูงอายุ / ผูดอยโอกาส   
14 อบรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติด   
15 สงเคราะหผาหมกันหนาว   
16 สราง/ซอมแซมบานคนจน   
17 หาพื้นที่ขุดหลุมบอทิ้งขยะ และหาสถานที่กําจัดขยะ ของหมูบาน   
18 ขุดลอกอางเก็บนํ้าหวยนํ้าหมู    

บานนายสุ
วสันต 

หอประชุม 

ลําหวย 
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บานจูน  หมูท่ี 4  ตําบล ปากลาง  ประชุมวันอังคาร  ท่ี   7 กุมภาพันธ  2555 เวลา 09.00 น.  มีดังน้ี 

ลําดับท่ี ชื่อโครงการ คะแนนจากประชามติ หมายเหตุ 
1 กอสรางถนน คสล.ไปปาสุสาน (เพิ่มเติม) 70 **1** 
2 กอสรางหอกระจายขาวประจําหมูบาน 59 **2** 
3 ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน 42 **3** 
4 กอสรางรางระบายนํ้าบานกลาง หนาบานปาปุด ถึงสระหวยทรายขาวนอย 30 **4** 
5 กอสรางรางระบายนํ้าบานใหม หนาบานนางสาวพุฒ ถึงสระหวยทรายขาวนอย 27 **5** 
6 กอสรางรางระบายนํ้าบานลุงก่ํา 27 **6** 
7 กอสรางสํานักงาน อบต.ปากลาง หลังใหมและลานกีฬาตําบลปากลาง   
8 กอสรางถนน คสล. สายหลังบานผูใหญเกา   
9 โครงการเทคอนกรีตเสริมเหล็กที่สาธารณะขางโรงหนังสือพิมพพรอมรางตัว U   
10 โครงการไฟฟาสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เพิ่มเติมจุดที่มืด   
11 โครงการขยายไฟฟาแรงตํ่า 3 จุด   
12 สรางราวกันภัยอางทุงคร ุ   
13 กอสรางรางระบายนํ้ารูปตัว U หนาบานลุงผาย   
14 สงเสริมอาชีพการเกษตร ประมง ปศุสัตว เชน เลี้ยงกบ ปลาดุก ฯลฯ   
15 สงเสริมพันธุปลานํ้าจืด    
16 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ / ผูพิการ / ผูปวยเอดส   
17 สงเคราะหผูสูงอายุ / ผูดอยโอกาส   
18 อบรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติด   
19 สงเคราะหผาหมกันหนาว   
20 สราง/ซอมแซมบานคนจน   
21 ฝกอบรมสืบสานวัฒนธรรมหมู 4 เชน ประกอบพิธีกรรมตางๆ   
22 หาพื้นที่ขุดหลุมบอทิ้งขยะ และหาสถานที่กําจัดขยะ ของหมูบาน   
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บานตาหลวง  หมูท่ี 5  ตําบล ปากลาง  ประชุม ศุกร  ท่ี  3  กุมภาพันธ 2555   เวลา  20.00 น.  ดังน้ี 
 
ลําดับ

ท่ี 
ชื่อโครงการ คะแนนจาก

ประชามติ 
หมายเหตุ 

1 กอสรางถนน คสล. ลงอางหก ประมาณ 250 ม. 63 **1** 
2 กอสรางหอกระจายขาวหมูบาน 62 **2** 
3 กอสรางประปาหมูบาน 56 **3** 
4 ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าไปหาบานไรรวงทอง 52 **4** 
5 เพิ่มแรงสงไฟฟาแรงตํ่า 46 **5** 
6 กอสรางถนน คสล.เพิ่มเติมจากอางหก ตอไปถึงบานนายแกน ระยะทาง 150 เมตร 32 **6** 
7 กอสรางถนนลูกรังจากอางหกเขาพื้นที่ทํากิน ระยะทาง 280 เมตร 31 **7** 
8 สรางลานกีฬาหมูบาน 12 **8** 
9 กอสรางรางระบายนํ้าตัว U ซอย 2 และลงขางบานนายแกน - **9** 
10 ดาดลําเหมืองหาอางหก (อางหวยปลากั้ง) - **10** 
11 สงเสริมอาชีพการประมง  ปศุสัตว  การปลูกพืช ฯลฯ (กบ, ปลาดุก, หมู, เพาะเห็ด)   
12 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ / ผูพิการ / ผูปวยเอดส   
13 สงเคราะหผูสูงอายุ / ผูดอยโอกาส   
14 อบรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติด   
15 สงเคราะหผาหมกันหนาว   
16 สราง/ซอมแซมบานคนจน   
17 สงเสริมประเพณีสโลดตีพ ิ   
18 หาพื้นที่ขุดหลุมบอทิ้งขยะ และหาสถานที่กําจัดขยะ ของหมูบาน   
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บายสวนทราย   หมูท่ี 6  ตําบล ปากลาง ประชุม  วัน พฤหัสบดี ท่ี 9 กุมภาพันธ  2555 เวลา 09.00 น.  มีดังน้ี 
 
ลําดับ

ท่ี 
ชื่อโครงการ คะแนนจาก

ประชามติ 
หมายเหตุ 

1 ตอเติมหอประชุมหมูบานสวนทราย 113 **1** 
2 กอสรางถนน คสล. หนาหอประชุมบานสวนทราย 64 **2** 
3 กอสรางถนน คสล. หนาบานนายย่ิงขายผา 64 **3** 
4 กอสรางถนน รอบอางนิวซีแลนด พรอมรางระบายนํ้า 28 **4** 
5 กอสรางถนน คสล. หนาบานผูชวยวาที ถึงเขตตําบลศิลาแลง 25 **5** 
6 กอสรางรางระบายนํ้าหนาบานนายแกวชัย 20 **6** 
7 กอสรางถนน คสล. สี่แยกหนาบานนายย่ิง ถึงบานนางไหม 13 **7** 
8 กอสรางถนน คสล.ขางโบสถคริสจักร ถึงบานรองนายกสุภศิลป 10 **8** 
9 กอสรางรางระบายนํ้าหนาบานนายสันติ อภิวัฒนกุล 9 **9** 
10 ขุดลอกอางนิวซีแลนด 5 **10** 
11 สงเสริมอาชีพ ฝกอบรมการตัดเย็บเสื้อผา, เสริมสวย, ทําอาหาร   
12 สงเสริมอาชีพเลี้ยงไก ,หมู, ปลา    
13 สงเสริมอาชีพตีมีด   
14 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ / ผูพิการ / ผูปวยเอดส   
15 สงเคราะหผูสูงอายุ / ผูดอยโอกาส   
16 อบรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติด   
17 สงเคราะหผาหมกันหนาว   
18 สราง/ซอมแซมบานคนจน   
19 สนับสนุนอุปกรณกีฬา   
20 อบรมผูนําทางพิธีกรรมแตงงาน, งานศพ   
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ลําดับ

ท่ี 
ชื่อโครงการ คะแนนจาก

ประชามติ 
หมายเหตุ 

21 ศึกษาดูงานเครือขายสตรีชนเผามง   
22 สงเสริมเทศกาลปใหมมง   
23 สอนเปาแคน   
24 สอนภาษามง   
25 สอนเพลงมงด้ังเดิม   
26 หาพื้นที่ขุดหลุมบอทิ้งขยะ และหาสถานที่กําจัดขยะ ของหมูบาน   
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โครงการ  ประชุมประชาคมตําบล ปากลาง   ประชุม วันพุธ ท่ี 9   มีนาคม   พ.ศ. 2555 
ลําดับ

ท่ี 
ชื่อโครงการ หนวยงานท่ีเสนอ/ผูเสนอ 

1 โครงการศูนยวัฒนธรรมตําบลปากลาง มัธยมปากลาง 
2 โครงการทองถ่ิน ทองที่รวมลงนามถวายพระพร มัธยมปากลาง 
3 โครงกําจัดขยะ  ส.อบต.ดุสิต 
4 โครงการคัดแยกขยะ สปสช. 
5 โครงการหนาบานนามอง สปสช. 
6 โครงการทําประโยชนจากขยะเหลือใช สปสช. 
7 โครงการทํานํ้าหมักชีวภาพ สปสช. 
8 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อเสริมสรางการมีสวนรวมในการจัดการขยะและของเสียอันตรายที่สอดคลองกับบรบิทชุมชนตําบล

ปากลาง อําเภอปว จัวหวัดนานอยางย่ังยืน 
กองทุน สปสช. 

9 โครงการปรับปรุงคุณภาพนํ้าอางนิวซีแลนด เพื่อใชในการอุปโภคบริโภค รองนายกสุพศินธ 
12 กอสรางถนน คสล. ทางเช่ือมระหวางตําบลปากลาง – บานเก็ต รองนายกสุพศินธ 
13 กอสรางถนนหินกรวดทรายหวยแสง หมู 5 ส.อบต.ฤทธิ ณ ชน 
14 ขยายเขตไฟฟาในตําบลปากลาง ม. 1 – 6 ส.อบต.นวชาติ 
15 โครงการศูนยการเรียนรูพุทธศาสนา สงเสริมพุทธศาสนา  อาศรมตําบลปากลาง 
16 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม อาศรมตําบลปากลาง 
17 กอสรางลานกีฬาตําบลปากลาง กํานันตําบลปากลาง 
18 ตลาดสดตําบลปากลาง กํานันตําบลปากลาง 
19 ปรับปรุงลานคาชุมชน นายก สุรเดช 
20 ขุดลอกอางนิวซีแลนด  นายก สุรเดช 
21 ปรับปรุงภูมิทัศนอางนิวซีแลนด นายก สุรเดช 
22 ซอมแซมบานคนจน ส.อบต.ดุสิต 
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ลําดับ

ท่ี 
ชื่อโครงการ หนวยงานท่ีเสนอ/ผูเสนอ 

24 โครงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน ส.อบต.ดุสิต 
25 โครงการดานสงเสริมสุขภาพ ส.อบต.ดุสิต 
26 ขุดลอกอางเก็บนํ้าทุกแหง รองนายกวิทยา 
27 โครงการปรับปรุงที่ประกอบพิธีกรรม ม.3 รองนายกวิทยา 
28 โครงการอบรมกรีดยางพารา (120,000 บาท) รองนายกวิทยา 
29 โครงการติดตามยาง (50,000 บาท) รองนายกวิทยา 
30 โครงการบํารุงดูแลรักษาแปลงเพาะพันธุยางพารา (50,000 บาท) รองนายกวิทยา 
31 โครงการสงเสริมการเลี้ยงปลาในกระชัง (80,000) ม.3 
32 กอสรางแทงคเก็บนํ้าประปาภูเขาเพื่อทําการเกษตร (กิจการนอกพื้นที)่ ม.1 
33 ปรับปรุงที่สาธารณะลานคาชุมชน บานหวยสะนาว หมูท2ี  ส.อบต.คนึงนิจ 
34 โครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนทุกชวงช้ัน สหราษฎรบํารุง 
35 ซื้อพันธุปลาปลอยอางเก็บนํ้าสาธารณะ หมู 1-6 นายก สุรเดช 
36 โครงการ 7 วันอันตราย หัวหนาสํานักงานปลัด 
37 หาพื้นที่ขุดหลุมบอทิ้งขยะ และหาสถานที่กําจัดขยะ ของทุกหมูบาน ปลัด อบต. 
38 โครงการปรับปรุงอาคารและภูมิทัศนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานตาหลวงหลังใหม ปลัด อบต. 
 ขอใชพื้นที่สาธารณประโยชน นสร. ฟารมบางระจันทร จํานวน 23 ไร บานนํ้าเปน หมูที่ 1  ตําบลปากลาง เพื่อประโยชนดังน้ี 

1. ปรับปรุงอาคารและภูมิทัศนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานตาหลวงหลังใหม 
2. สรางสนามกีฬา 
3. สรางอาคารสํานักงานและศูนยอปพร.หลังใหม 
4. ขุดลอกอางเก็บนํ้าและปรับภูมิทัศนโดยรอบ 
5. สรางศูนยสงเสริมอาชีพและที่จําหนายผลิตภัณฑรานคาชุมชน และอื่นที่ใชเปนสาธารณะประโยชน 

 

39 จัดหาครุภัณฑเครื่องมือเครื่องใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและสงเสริมอาชีพ ฯลฯ ปลัด อบต. 
 


