
 3.2 บัญชีโครงการ รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง อ าเภอปัว จังหวัดน่าน

แบบ ผ.01

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ เศรษฐกิจการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาดา้น โครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.1  แนวทางการพัฒนา พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ไดม้าตรฐาน

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท)
1 ก่อสร้าง ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ถนนลาดยางเส้นต าบล
ป่ากลาง เชื่อมระหว่างต าบลศิลา
แลง (เชื่อมระหว่างต าบล)

เพื่อส่งเสริมการปรับปรุงถนนเส้นทาง
คมนาคม ให้การเดินทางสะดวกขึ้น 
เพื่อแก้ปัญหาถนนคับแคบและรองรับ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต าบลป่า
กลาง

ขยายไหล่ทางถนน คสล. ขนาดกว้าง
ข้างละ  1 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร (ตามแบบแปลน
ของกองช่าง)

      1,000,000  -  - ถนนลาดยาง
ระยะทาง 
1,000 

เมตร

สามารถท าให้ถนนเส้นทาง
คมนาคม ให้การเดินทาง
สะดวกขึ้น แก้ปัญหาถนน
คับแคบได้

กองช่าง  อบต.
ป่ากลาง ร่วมกับ

 อบจ.น่าน

2 ก่อสร้างถนน คสล. เข้าซอยบ้าน 
ปลัดสมัย บ้านน้ าเปิน หมู่ที่ 1

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคมสัญจรแก้ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบ่อสร้างความสะดวกแก่ประชาชน

ก่อสร้างถนน  คสล.  จ านวน 1 สาย 
ขนาดกว้าง  5 เมตร  ยาว  200 
เมตร หนา   0.15 เมตร  (ตามแบบ
แปลนของกองช่าง)

  -          500,000  - ถนน คสล. 
ระยะทาง 
200 เมตร

สามารถสร้างความสะดวก
ในการคมนาคมสัญจรแก่
ประชาชนแก้ปัญหาถนน
เป็นหลุมเป็นบ่อได้

กองช่าง  อบต.
ป่ากลาง

3 ก่อสร้างถนน คสล. เส้นหลังตลาด
นัดวันศุกร์ออกหลังโรงเรียนมัธยม
ป่ากลาง บ้านน้ าเปิน หมู่ที่ 1

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคมสัญจรแก้ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบ่อสร้างความสะดวกแก่ประชาชน

ก่อสร้างถนน  คสล.  จ านวน 1 สาย 
ขนาดกว้าง  5 เมตร  ยาว  200 
เมตร หนา 0.15 เมตร  (ตามแบบ
แปลนของกองช่าง)

  -  -         500,000 ถนน คสล. 
ระยะทาง 
200 เมตร

สามารถสร้างความสะดวก
ในการคมนาคมสัญจรแก่
ประชาชนแก้ปัญหาถนน
เป็นหลุมเป็นบ่อได้

กองช่าง  อบต.
ป่ากลาง

4 ก่อสร้างถนน คสล. เข้าสู่พื้นที่ท า
การเกษตร หมอน 4 บ้านห้วยสะ
นาว หมู่ที่ 2

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคมสัญจรแก้ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบ่อสร้างความสะดวกแก่ประชาชน

ก่อสร้างถนน  คสล.  จ านวน 1 สาย 
ขนาดกว้าง  4 เมตร  ยาว  263 
เมตร หนา   0.15 เมตร  (ตามแบบ
แปลนของกองช่าง)

        530,000  -  - ถนน คสล. 
ระยะทาง 
263 เมตร

สามารถสร้างความสะดวก
ในการคมนาคมสัญจรแก่
ประชาชนแก้ปัญหาถนน
เป็นหลุมเป็นบ่อได้

กองช่าง  อบต.
ป่ากลาง

5 ก่อสร้างถนน คสล. จากหน้าบ้าน
นายทรงผล ถึงสวนนายวัฒนา บ้าน
ห้วยสะนาว หมู่ที่ 2

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคมสัญจรแก้ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบ่อสร้างความสะดวกแก่ประชาชน

ก่อสร้างถนน  คสล.  จ านวน 1 สาย 
ขนาดกว้าง  5 เมตร  ยาว  200 
เมตร หนา   0.15 เมตร (ตามแบบ
แปลนของกองช่าง)

        400,000   -  - ถนน คสล. 
ระยะทาง 
200 เมตร

สามารถสร้างความสะดวก
ในการคมนาคมสัญจรแก่
ประชาชนแก้ปัญหาถนน
เป็นหลุมเป็นบ่อได้

กองช่าง  อบต.
ป่ากลาง

งบประมาณ/ที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่
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เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ/ที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

6 ก่อสร้างถนน  คสล. เขต 5  ภูคา  
บ้านห้วยสะนาว หมู่ที่ 2

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคมสัญจรแก้ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบ่อสร้างความสะดวกแก่ประชาชน

ก่อสร้างถนน  คสล.  ขนาดกว้าง  4 
เมตร  ยาว  60 เมตร หนา   0.15 
เมตร  (ตามแบบแปลนของกองช่าง)

        200,000   -  - ถนน คสล.
ระยะทาง 
60 เมตร

สามารถสร้างความสะดวก
ในการคมนาคมสัญจรแก่
ประชาชนแก้ปัญหาถนน
เป็นหลุมเป็นบ่อได้

กองช่าง  อบต.
ป่ากลาง

7 ก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าป่าสุสาน
 บ้านค้างฮ่อ  หมู่ที่ 3

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคมสัญจรแก้ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบ่อสร้างความสะดวกแก่ประชาชน

ก่อสร้างถนน  คสล.  ขนาดกว้าง  5 
เมตร  ยาว  470 เมตร หนา   0.15
 เมตร (ตามแบบแปลนของกองช่าง)

      1,175,000  -  - ถนน คสล. 
ระยะทาง 
470 เมตร

สามารถสร้างความสะดวก
ในการคมนาคมสัญจรแก่
ประชาชนแก้ปัญหาถนน
เป็นหลุมเป็นบ่อได้

กองช่าง  อบต.
ป่ากลาง

8 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหมอสว่าง
ถึงบ้านนายสุเทพ บ้านค้างฮ่อ  หมู่ที่
 3

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคมสัญจรแก้ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบ่อสร้างความสะดวกแก่ประชาชน

ก่อสร้างถนน  คสล.  ขนาดกว้าง  5 
เมตร  ยาว  200 เมตร หนา   0.15
 เมตร   (ตามแบบแปลนของกองช่าง)

        400,000   -  - ถนน คสล. 
ระยะทาง 
200 เมตร

สามารถสร้างความสะดวก
ในการคมนาคมสัญจรแก่
ประชาชนแก้ปัญหาถนน
เป็นหลุมเป็นบ่อได้

กองช่าง  อบต.
ป่ากลาง

9 ก่อสร้างถนน  คสล. สายมุมอ่างรถ
ไถ บ้านจูน หมู่ที่ 4

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคมสัญจรแก้ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบ่อสร้างความสะดวกแก่ประชาชน

ก่อสร้างถนน  คสล.  ขนาดกว้าง  4  
เมตร  ยาว  207 เมตร หนา   0.15
 เมตร (ตามแบบแปลนของกองช่าง)

        450,000  -  - ถนน คสล. 
ระยะทาง 
207 เมตร

สามารถสร้างความสะดวก
ในการคมนาคมสัญจรแก่
ประชาชนแก้ปัญหาถนน
เป็นหลุมเป็นบ่อได้

กองช่าง อบต.
ป่ากลาง

10 ก่อสร้างถนน  คสล. อ่างห้วย
ทรายขาวน้อย บ้านจูน หมู่ที่ 4

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคมสัญจรแก้ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบ่อสร้างความสะดวกแก่ประชาชน

ก่อสร้างถนน  คสล.  ขนาดกว้าง  4  
เมตร  ยาว  100 เมตร หนา   0.15
 เมตร  (ตามแบบแปลนของกองช่าง)

        200,000  -  - ถนน คสล. 
ระยะทาง 
100 เมตร

สามารถสร้างความสะดวก
ในการคมนาคมสัญจรแก่
ประชาชนแก้ปัญหาถนน
เป็นหลุมเป็นบ่อได้

กองช่าง อบต.
ป่ากลาง

11 ก่อสร้างถนน  คสล.  สายอ่างเงิน
ผันบ้านจูน หมู่ที่ 4

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคมสัญจรแก้ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบ่อสร้างความสะดวกแก่ประชาชน

ก่อสร้างถนน  คสล.  จ านวน 1 สาย 
ขนาดกว้าง  4  เมตร  ยาว  50 เมตร
 หนา   0.15 เมตร  (ตามแบบแปลน
ของกองช่าง)

        100,000   -  - ถนน คสล. 
ระยะทาง 
50 เมตร

สามารถสร้างความสะดวก
ในการคมนาคมสัญจรแก่
ประชาชนแก้ปัญหาถนน
เป็นหลุมเป็นบ่อได้

กองช่าง  อบต.
ป่ากลาง

40
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เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ/ที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

12 ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมราง
ระบายน้ าพร้อมฝาปิด คสล. บ้าน
นายแก่น เพิ่มเติม บ้านตาหลวง 
หมู่ที่ 5

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคมสัญจรแก้ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบ่อสร้างความสะดวกแก่ประชาชน

ก่อสร้างถนน  คสล.  ขนาดกว้าง  4  
เมตร  ยาว  50 เมตร หนา   0.15 
เมตร พร้อมรางระบายน้ า (ตามแบบ
แปลนของกองช่าง)

  -          400,000  - ถนน คสล. 
ระยะทาง 
50 เมตร

สามารถสร้างความสะดวก
ในการคมนาคมสัญจรแก่
ประชาชนแก้ปัญหาถนน
เป็นหลุมเป็นบ่อได้

กองช่าง อบต.
ป่ากลาง

13 ก่อสร้างถนน คสล. ถนนอกแตก
เส้นสวนนายอ้าย บ้านตาหลวง หมู่
ที่ 5

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคมสัญจรแก้ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบ่อสร้างความสะดวกแก่ประชาชน

ก่อสร้างถนน  คสล.  ขนาดกว้าง  4  
เมตร  ยาว  50 เมตร หนา   0.15 
เมตร (ตามแบบแปลนของกองช่าง)

  -  -         100,000 ถนน คสล. 
ระยะทาง 
50 เมตร

สามารถสร้างความสะดวก
ในการคมนาคมสัญจรแก่
ประชาชนแก้ปัญหาถนน
เป็นหลุมเป็นบ่อได้

กองช่าง อบต.
ป่ากลาง

14 ก่อสร้างถนน คสล. เส้นต้นโพธิ์เข้า
พื้นที่ทางเกษตร บ้านตาหลวง หมู่ที่
 5

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคมสัญจรแก้ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบ่อสร้างความสะดวกแก่ประชาชน

ก่อสร้างถนน  คสล.  ขนาดกว้าง  4  
เมตร  ยาว  200 เมตร หนา   0.15
 เมตร  (ตามแบบแปลนของกองช่าง)

        400,000  -  - ถนน คสล. 
ระยะทาง 
200 เมตร

สามารถสร้างความสะดวก
ในการคมนาคมสัญจรแก่
ประชาชนแก้ปัญหาถนน
เป็นหลุมเป็นบ่อได้

กองช่าง อบต.
ป่ากลาง

15 ก่อสร้างถนน  คสล.เส้นหลังบ้าน
นายพิภพ (ทิศตะวันออก) บ้านสวน
ทราย หมู่ที่ 6

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคมสัญจรแก้ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบ่อสร้างความสะดวกแก่ประชาชน

ก่อสร้างถนน  คสล.  ขนาดกว้าง  5 
เมตร  ยาว  200 เมตร หนา   0.15
 เมตร  (ตามแบบแปลนของกองช่าง)

  -          400,000  - ถนน คสล. 
ระยะทาง 
200 เมตร

สามารถสร้างความสะดวก
ในการคมนาคมสัญจรแก่
ประชาชนแก้ปัญหาถนน
เป็นหลุมเป็นบ่อได้

กองช่าง อบต.
ป่ากลาง

16 ก่อสร้างถนน คสล.เส้นหน้าบ้าน
นายนรเศษ บ้านสวนทราย หมู่ที่ 6

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคมสัญจรแก้ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบ่อสร้างความสะดวกแก่ประชาชน

ก่อสร้างถนน  คสล.  ขนาดกว้าง  5 
เมตร  ยาว  200 เมตร หนา   0.15
 เมตร  (ตามแบบแปลนของกองช่าง)

        400,000  -  - ถนน คสล. 
ระยะทาง 
200 เมตร

สามารถสร้างความสะดวก
ในการคมนาคมสัญจรแก่
ประชาชนแก้ปัญหาถนน
เป็นหลุมเป็นบ่อได้

กองช่าง อบต.
ป่ากลาง

17 ก่อสร้าง ถนน คสล. เส้นศูนย์รับซ้ือ
พืชผลทางเกษตรต าบลป่ากลาง

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคมสัญจรแก้ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบ่อสร้างความสะดวกแก่ประชาชน

ก่อสร้างถนน  คสล.  ขนาดกว้าง  5 
เมตร  ยาว  500 เมตร หนา   0.15
 เมตร  (ตามแบบแปลนของกองช่าง)

  -  -      1,000,000 ถนน คสล. 
ระยะทาง 
500 เมตร

สามารถสร้างความสะดวก
ในการคมนาคมสัญจรแก่
ประชาชนแก้ปัญหาถนน
เป็นหลุมเป็นบ่อได้

กองช่าง อบต.
ป่ากลาง
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18 ปรับปรุงขยายถนนและฟุตบาทจาก
โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพถึง
โรงเรียนมัธยมป่ากลาง

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคมสัญจรแก้ปัญหาถนนขับแคบ
สร้างความสะดวกแก่ประชาชน

ขยายถนนปีกถนน ขยายกว้าง 2.00 
เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 
เมตร (ตามแบบแปลนของกองช่าง)

  -          700,000  - ขยายถนน 
ระยะทาง 
1,500 

เมตร

สามารถสร้างความสะดวก
ในการคมนาคมสัญจรแก่
ประชาชนแก้ปัญหาถนน
คับแคบได้

กองช่าง  อบต.
ป่ากลาง

19 ก่อสร้างถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่ท า
การเกษตร หมอน 4 บ้านห้วยสะ
นาว หมู่ที่ 2

เพื่อส่งเสริมการก่อสร้างปรับปรุงถนน
เส้นทางคมนาคม ให้การเดินทาง
สะดวกขึ้น แก้ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบ่อ

ก่อสร้างถนนลูกรังขนาดกว้าง 3  
เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.20  
เมตร ปรับถนน กว้าง 6  เมตร (ตาม
แบบแปลนของกองช่าง)

  -          300,000  - ถนนลูกรัง 
ระยะทาง 
1,000 

เมตร

สามารถท าให้ถนนเส้นทาง
คมนาคม ให้การเดินทาง
สะดวกขึ้น แก้ปัญหาถนน
เป็นหลุมเป็นบ่อได้

กองช่าง อบต.
ป่ากลาง

20 ก่อสร้างถนนหินคลุกหน้าบ้าน
ผู้ใหญ่ถึงบ้านนายพนม ลีน าโชค 
บ้านค้างฮ่อ หมู่ที่ 3

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามา รถมี
เส้นทางคมนาคมที่สะดวกใช้เดินทาง
สัญจร

ก่อสร้างถนนถมหินคลุก 1 สาย (ตาม
แบบแปลนของกองช่าง)

        300,000   -  - ถนนหิน
คลุก 1 สาย

ประชาชนสามารถมี
เส้นทางคมนาคมที่สะดวก
ใช้เดินทางสัญจร

กองช่าง อบต.
ป่ากลาง

21 ก่อสร้างถนนหินคลุก หน้าบ้านนาย
วิฑูรย์ถึงบ้านนายสว่าง บ้านค้างฮ่อ
 หมู่ที่ 3

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามา รถมี
เส้นทางคมนาคมที่สะดวกใช้เดินทาง
สัญจร

ก่อสร้างถนนถมหินคลุก 1 สาย (ตาม
แบบแปลนของกองช่าง)

  -          300,000  - ถนนหิน
คลุก 1 สาย

ประชาชนสามารถมี
เส้นทางคมนาคมที่สะดวก
ใช้เดินทางสัญจร

กองช่าง อบต.
ป่ากลาง

22 ก่อสร้างถนนใหม่ลงหินคลุก จาก
หน้าบ้านนายวินัยถึงบ้านนายสุชาติ
 บ้านค้างฮ่อ หมู่ที่ 3

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถมี
เส้นทางคมนาคมที่สะดวกใช้เดินทาง
สัญจร

ก่อสร้างถนนถมหินคลุก 1 สาย (ตาม
แบบแปลนของกองช่าง)

  -   -         300,000 ถนนหิน
คลุก 1 สาย

ประชาชนสามารถมี
เส้นทางคมนาคมที่สะดวก
ใช้เดินทางสัญจร

กองช่าง อบต.
ป่ากลาง

23 ก่อสร้างถนนหินคลุกจากหน้าบ้าน
ศรีจันทร์ถึงบ้านนายต้ง บ้านค้างฮ่อ
 หมู่ที่ 3

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถมี
เส้นทางคมนาคมที่สะดวกใช้เดินทาง
สัญจร

ก่อสร้างถนนถมหินคลุก 1 สาย (ตาม
แบบแปลนของกองช่าง)

  -  -         300,000 ถนนหิน
คลุก 1 สาย

ประชาชนสามารถมี
เส้นทางคมนาคมที่สะดวก
ใช้เดินทางสัญจร

กองช่าง อบต.
ป่ากลาง

24 ซ่อมแซมถนนหินกรวดทรายเส้นบ่อ
ขยะเก่า บ้านตาหลวง หมู่ 5

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถมี
เส้นทางคมนาคมที่สะดวกใช้เดินทาง
สัญจร

ซ่อมแซนถนนหินกรวดทราย 1 สาย 
(ตามแบบแปลนของกองช่าง)

        300,000  -   - ถนนหิน
คลุก 1 สาย

ประชาชนสามารถมี
เส้นทางคมนาคมที่สะดวก
ใช้เดินทางสัญจร

กองช่าง อบต.
ป่ากลาง
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25 ก่อสร้างตัดถนนใหม่พร้อมลงหิน
คลุกเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านตา
หลวง หมู่ 5

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถมี
เส้นทางคมนาคมที่สะดวกใช้ส าหรับ
ล าเลียงผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ตลาดให้สะดวกขึ้น

สร้างถนนถมหินคลุก จ านวน 1 สาย 
(ตามแบบแปลนของกองช่าง)

        500,000  -  - ถนนหิน
คลุก 1 สาย

ประชาชนสามารถมี
เส้นทางคมนาคมที่สะดวก
ใช้ส าหรับล าเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่ตลาด
ให้สะดวกขึ้น

กองช่าง  อบต.
ป่ากลาง

26 ก่อสร้างถนนหินคลุก  เส้นบ้านนาย
วีระ กิตติเจริญเนตร บ้านสวนทราย
 หมู่ที่ 6

เพื่อส่งเสริมการปรับปรุงถนนเส้นทาง
คมนาคม ให้การเดินทางสะดวกขึ้น
โดยการลงหินคลุกเพื่อแก้ปัญหาถนน
เป็นหลุมเป็นบ่อ

ก่อสร้างถนน ลงหินคลุก จ านวน 1 
สาย (ตามแบบแปลนของกองช่าง)

  -          500,000  - ถนนหิน
คลุก 1 สาย

สามารถท าให้ถนนเส้นทาง
คมนาคม ให้การเดินทาง
สะดวกขึ้นโดยการลงหิน
กรวด ทราย แก้ปัญหา
ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อได้

กองช่าง  อบต.
ป่ากลาง

27 ก่อสร้างถนน คสล. รอบอ่าง
นิวซีแลนด์ พร้อมราวกั้นและราง
ระบายน้ า

เพื่อส่งเสริมการปรับปรุงถนนเส้นทาง
คมนาคม ให้การเดินทางสะดวกขึ้น
และเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้
สวยงามเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่

ก่อสร้างถนน คอนกรีต ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมราวกันแสตนเลสข
นาด สูง 1.00 เมตร ยาว 1,500 
เมตร รางระบายน้ าตัว u ขนาดกว้าง
 0.60 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 
1,500 เมตร (ตามแบบแปลนของ
กองช่าง)

  -  -      2,000,000 ถนน คสล. 
ระยะทาง 
1,500 
เมตร

สามารถท าให้ถนนเส้นทาง
คมนาคม ให้การเดินทาง
สะดวกขึ้นและเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของ
ต าบลป่ากลาง

กองช่าง  อบต.

28 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินกรวด
ทราย สาย หมู่ 4 บ้านจูน ต าบลป่า
กลาง ถึงบ้านเก็ต หมู่ 2 ต.วรนคร

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามา รถมี
เส้นทางคมนาคมที่สะดวกใช้ส าหรับ
ล าเลียงผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ตลาดให้สะดวกขึ้น

ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมงถนน ลง
หินกรวดทราย ขนาดกว้าง 6  เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 0.07  เมตร 
และถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 4  เมตร 
หนา 0.20  เมตร

        200,000  -  - ถนนหิน
กรวดทราย
 ระยะทาง 
200 เมตร

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
สามา รถมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกใช้
ส าหรับล าเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่ตลาด
ให้สะดวกขึ้น

กองช่าง  อบต.
ป่ากลาง
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29 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน 
คสล. ในพื้นที่ต าบลป่ากลาง

เพื่อแก้ปัญหาถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ
แก้ปัญหาฝุ่นละอองในชุมชน

ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนน  คสล.
  ในต าบลป่ากลาง ขนาดกว้าง 5 
เมตร  หนา   0.15 เมตร ยาว 300 
เมตร (ตามแบบแปลนของกองช่าง)

        400,000          400,000         400,000 ถนน คสล. 
ระยะทาง 
300 เมตร

สามารถสร้างความสะดวก
ในการคมนาคมสัญจรแก่
ประชาชนแก้ปัญหาถนน
เป็นหลุมเป็นบ่อได้

กองช่าง  อบต.
ป่ากลาง

30 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน 
ลาดยาง ในพื้นที่ต าบลป่ากลาง

เพื่อแก้ปัญหาถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ
แก้ปัญหาฝุ่นละอองในชุมชน

ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนน  ลาด
ยาง  ในต าบลป่ากลาง ขนาดกว้าง 5 
เมตร  หนา   0.05 เมตร ยาว 100 
เมตร (ตามแบบแปลนของกองช่าง)

        300,000          300,000         300,000 ถนน ลาด
ยาง 

ระยะทาง 
100 เมตร

สามารถสร้างความสะดวก
ในการคมนาคมสัญจรแก่
ประชาชนแก้ปัญหาถนน
เป็นหลุมเป็นบ่อได้

กองช่าง  อบต.
ป่ากลาง

31 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนหิน
กรวดทราย ในพื้นที่ต าบลป่ากลาง

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามา รถมี
เส้นทางคมนาคมที่สะดวกใช้ส าหรับ
ล าเลียงผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ตลาดให้สะดวกขึ้น

ถนนหินกรวดทราย  (ตามแบบแปลน
ของกองช่าง)

        300,000          300,000         300,000 ถนนหิน
กรวดทราย
 ระยะทาง 
300 เมตร

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
สามารถมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกใช้
ส าหรับล าเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่ตลาด
ให้สะดวกขึ้น

กองช่าง  อบต.
ป่ากลาง

32 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
ถนนลูกรัง ในพื้นที่ต าบลป่ากลาง

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามา รถมี
เส้นทางคมนาคมที่สะดวกใช้ส าหรับ
ล าเลียงผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ตลาดให้สะดวกขึ้น

ถนนลูกรัง (ตามแบบแปลนของกอง
ช่าง)

        300,000          300,000         300,000 ถนนลูกรัง 
ระยะทาง 
300 เมตร

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
สามารถมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกใช้
ส าหรับล าเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่ตลาด
ให้สะดวกขึ้น

กองช่าง  อบต.
ป่ากลาง

33 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม
  ถนนหินคลุก  ในพื้นที่ต าบลป่า
กลาง

เพื่อให้มีถนนหินคลุกที่ป้องกันถนน 
เป็นหลุม เป็นบ่อ และอยู่ได้นานขึ้น

ถนนหินคลุก (ตามแบบแปลนของ
กองช่าง)

700,000        700,000         700,000        ถนนหิน
คลุก 
ระยะทาง 
500 เมตร

ประชาชนสามารถใช้
เส้นทางสัญจรไปมาได้
สะดวกขึ้น

กองช่าง อบต.
ป่ากลาง
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รับผิดชอบ
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34 บูรณะซ่อมสร้าง ถนนลาดยาง ทาง
หลวงท้องถิ่น อบจ.น่าน  สายบ้าน
ป่ากลาง ต าบลป่ากลาง – บ้านไร่
รวงทอง  ต าบลปัว

เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนให้
สามารถคมนาคมขนส่งที่สะดวก 
ปลอดภัย ส าหรับสัญจรและล าเลียง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดให้
สะดวกขึ้น

ถนนลาดยาง นน.ถ. 1 – 0054 
บ้านป่ากลาง – บ้านไร่รวงทอง ขนาด
กว้าง 6 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 
0.05 เมตร (ตามแบบแปลนของกอง
ช่าง)

      2,000,000       2,000,000      2,000,000 ถนนลาดยาง
 ระยะทาง 
900 เมตร

ประชาชนสามารถมี
เส้นทางคมนาคมที่สะดวก
 ปลอดภัยใช้ส าหรับ
ล าเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรออกสู่ตลาดให้
สะดวกขึ้น

 อบจ.น่าน

35 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน
ลูกรัง สายบ้านค้างฮ่อ หมู่ที่ 3 
ต าบลป่ากลาง อ.ปัว เชื่อมระหว่าง 
บ้านน้ าฮาว หมู่ที่ 7 ต.จอมพระ อ.
ท่าวังผา จ.น่าน (เชื่อมระหว่างต าบล)

เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรังให้
สามารถคมนาคมขนส่งที่สะดวก 
ปลอดภัย ส าหรับสัญจรและล าเลียง
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดให้
สะดวกขึ้น

ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน
ลูกรัง กว้าง 6 เมตร ยาว 5,000 
เมตร หนา 10 เซนติเมตร (ตามแบบ
แปลนของกองช่าง)

      3,000,000   -   -  ถนนลูกรัง 
ระยะทาง 
5,000 

เมตร

ประชาชนสามารถมี
เส้นทางคมนาคมที่สะดวก
 ปลอดภัยใช้ส าหรับ
ล าเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรออกสู่ตลาดให้
สะดวกขึ้น

 อบจ.น่าน

36 โครงการบูรณะซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง สายบ้านค้างฮ่อ หมู่ที่
 3 ต าบลป่ากลาง อ าเภอปัว เชื่อม
ระหว่าง บ้านนานิคม ต าบลยม 
อ าเภอท่าวังผา

เพื่อซ่อมแซมถนนให้สามารถคมนาคม
ขนส่งที่สะดวก ปลอดภัย ส าหรับ
สัญจรและล าเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรออกสู่ตลาดให้สะดวกขึ้น

ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติก
ถนนลาดยางสายบ้านค้างฮ่อ หมู่ที่ 3 
ต าบลป่ากลาง – บ้านนิคม ต าบลยม 
อ าเภอท่าวังผา ปริมาณงาน ผิว
จราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000
 เมตร ปูแอสฟัลติก
คอนกรีตหนา 0.04 เมตร พร้อมงาน
ปรับปรุงเคร่ืองหมายจราจรตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบล
ป่ากลางก าหนด (ตามแบบแปลนของ
กองช่าง)

  -       2,300,000   -  ถนน ลาด
ยาง 

ระยะทาง 
1,000 

เมตร

ประชาชนสามารถมี
เส้นทางคมนาคมที่สะดวก
 ปลอดภัย ใช้ส าหรับ
ล าเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรออกสู่ตลาดให้
สะดวกขึ้น

อบต.ป่ากลาง
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37 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
นาค า ม.1 ต.ศิลาเพชร อ.ปัว 
เชื่อมต่อ บ้านห้วยสะนาว หมู่ 2 
ต าบลป่ากลาง อ.ปัว

เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน ครอบคลุม และทั่วถึง

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว
 1,500 เมตร หรือตามแบบที่ อบต.
ก าหนด (ตามแบบแปลนของกองช่าง)

  -   -      3,750,000 ถนน คสล. 
ระยะทาง 
1,500 
เมตร

ประชาชนมีความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัยใน
การใช้เส้นทางสัญจรไปมา

อบจ.น่าน

38 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเข้า
พื้นที่การเกษตร หมู่ 1, 2 ,7 ต.ศิลา
เพชร อ.ปัว เชื่อมต่อบ้านห้วยสะ
นาว ม.2  ต.ป่ากลาง อ.ปัว

เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน ครอบคลุม ในการขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตร

ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 6.00 
เมตร ยาว 7,300 เมตร พิกัด 
E704948 N2114876

  -       9,900,000   - จ านวน
ถนนลาดยาง

เข้าพื้นที่
การเกษตร
ในต าบล
ศิลาเพชร

ประชาชนทั้ง 2 ต าบลมี
เส้นทางคมนาคมที่สะดวก
ในการชนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่ตลาด
ได้สะดวกรวดเร็วและมี
ความปลอดภัย

อบจ.น่าน 
ร่วมกับ อบต.ศิลา

เพชร

39 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย
ห้วยช้างส่ัน บ้านก๋ง หมู่ที่ 1 
เชื่อมต่อบ้านค้างฮ่อ หมู่ที่ 3 ต.ป่า
กลาง อ.ปัว จ.น่าน

1. เพื่อใช้เป็นเส้นทางคมนาคม
ระหว่างต าบลยมและต าบลป่ากลาง  
 2. เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรของประชาชน ต.ยม
และ ต.ป่ากลาง                  3. 
เพื่อใช้เป็นเส้นทางคมนาคมของ
ประชาชนต าบลยมและต าบลป่ากลาง
อย่างครอบคลุมและทั่วถึง             
 4.เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดจากสภาพ
ถนนช ารุดได้

กว้าง 4 เมตร ยาว 4 กิโลเมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร หรือ อบจ.น่าน 
ก าหนดพิกัด N 2112431           
E 698770 (ตามแบบแปลนของ
กองช่าง)

   10,400,000   -   - ถนน
คอนกรีต 
ระยะ 4  
กิโลเมตร

1. สามารถใช้เป็นเส้นทาง
คมนาคมระหว่าง ต.ยม
และ ต.ป่ากลาง            
 2. สามารถใช้เป็น
เส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรของ
ประชาชน ต.ยม และ ต.
ป่ากลาง                    
3. ประชาชน ต.ยม  และ 
ต.ป่ากลางมีเส้นทาง
คมนาคมที่ครอบคลุมและ
ทั่วถึง                       
4. สามารถรถอุบัติเหตุที่
เกิดจากสภาพถนนช ารุดได้

อบต.ยม  ร่วมกับ
 อบจ.น่าน
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40 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
เชียงยืน ม.4 ต.ยม ถึง ต.ป่ากลาง

1. เพื่อใช้เป็นเส้นทางคมนาคม
ระหว่างต าบลยมและต าบลป่ากลาง  
 2. เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรของประชาชน ต.ยม
และ ต.ป่ากลาง                  3. 
เพื่อใช้เป็นเส้นทางคมนาคมของ
ประชาชนต าบลยมและต าบลป่ากลาง
อย่างครอบคลุมและทั่วถึง         4.
เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดจากสภาพถนน
ช ารุดได้

กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือตามแบบ
แปลนของ อบต.ยม หรือ อบจ.น่าน  
ก าหนด  พิกัด N 2113209          
 E 701568 (ตามแบบแปลนของ
กองช่าง)

      6,500,000   -   - ถนน
คอนกรีต 
ระยะ 2  
กิโลเมตร

1. สามารถใช้เป็นเส้นทาง
คมนาคมระหว่าง ต.ยม
และ ต.ป่ากลาง            
 2. สามารถใช้เป็น
เส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรของ
ประชาชน ต.ยม และ ต.
ป่ากลาง                    
3. ประชาชน ต.ยม  และ 
ต.ป่ากลางมีเส้นทาง
คมนาคมที่ครอบคลุมและ
ทั่วถึง                       
4. สามารถรถอุบัติเหตุที่
เกิดจากสภาพถนนช ารุดได้

อบต.ยม  ร่วมกับ
 อบจ.น่าน

41 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน 
คสล.  บ้านสวนทรายหมู่ 6 ต าบล
ป่ากลาง ถึงบ้านตีนตก เขตต าบล
ศิลาแลง  (ทางเชื่อมระหว่างต าบล)

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคมสัญจรแก้ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบ่อสร้างความสะดวกแก่ประชาชน

ก่อสร้างถนน  คสล.  จ านวน 1 สาย 
ขนาดกว้าง  5 เมตร  ยาว  500 
เมตร หนา   0.15 เมตร  หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า  2,500  ตารางเมตร  
(ตามแบบแปลนของกองช่าง)

        500,000  -  - ถนน
คอนกรีต 

ระยะ 500
 เมตร

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคมสัญจรแก่
ประชาชนแก้ปัญหาถนน
เป็นหลุมเป็นบ่อได้

อบต.ป่ากลาง
ร่วมกับ อบจ.น่าน

42 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านสวน
ทราย หมู่ 6 เชื่อม  บ้านตีนตก ต.
ศิลาแลง อ าเภอปัว ซอยข้างโรงเรียน
ไตรประชาวิทยา อ าเภอปัว จังหวัด
น่าน

เพื่อให้เด็กนักเรียนสะดวกรวดเร็วใน
การเดินทางไปโรงเรียนและประชาชน
ในคมนาคมสัญจรแก้ปัญหาถนนเป็น
หลุมเป็นบ่อสร้างความสะดวกแก่
ประชาชน

ก่อสร้างถนน  คสล.  จ านวน 1 สาย 
ขนาดกว้าง  5 เมตร  ยาว  90 เมตร
 หนา   0.15 เมตร  (ตามแบบแปลน
ของกองช่าง)

        100,000  -  - ถนน
คอนกรีต 

ระยะ 100
 เมตร

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคมสัญจรแก่
ประชาชนแก้ปัญหาถนน
เป็นหลุมเป็นบ่อได้

อบต.ป่ากลาง
ร่วมกับ อบจ.น่าน
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43 ก่อสร้างถนน  คสล. เชื่อมระหว่าง
ต าบล จาก บ้านเก็ต ต.วรนคร ถึง
บ้านจูน  ต.ป่ากลาง

เพื่อให้ประชาชน ต.วรนคร และ ต.
ป่ากลาง มีถนนใช้ในการสัญจรและ
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและใช้ขน
ถ่ายผลิตผลทางการเกษตร

ก่อสร้างถนน  คสล.  ขนาดกว้าง  4 
เมตร  ยาว  900 เมตร หนา   0.15
 เมตร  ลูกรังข้างละ 0.50 ม. (ตาม
แบบแปลนของกองช่าง)

      1,970,000  -  - ถนน
คอนกรีต 

ระยะ 900
 เมตร

ประชาชนทั้ง 2 ต าบลมี
เส้นทางคมนาคมที่สะดวก
ในการชนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่ตลาด
ได้สะดวกรวดเร็วและมี
ความปลอดภัย

อบต.วรนคร 
ร่วมกับ อบจ.น่าน

44 ก่อสร้างถนนลูกรัง เส้นบ่อขยะ สาย
บ้านตาหลวง หมู่ที่ 5 ต าบลป่ากลาง
 อ าเภอปัว เชื่อมระหว่าง 
 บ้านน้ าฮาว หมู่ที่ 7 ต าบลจอมพระ
 อ าเภอท่าวังผา

เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนให้
สามารถคมนาคมสัญจรแก้ปัญหาถนน
เป็นหลุมเป็นบ่อสร้างความสะดวกแก่
ประชาชน

ถนนลูกรัง กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000
 เมตร หนา 0.10 เมตร (ตามแบบ
แปลนของกองช่าง)

        900,000  -  - ถนนลูกรัง 
ระยะ 

3,000 
เมตร

ประชาชนมีความสะดวก
ในการคมนาคมสัญจรแก่
ประชาชนแก้ปัญหาถนน
เป็นหลุมเป็นบ่อได้

อบต.ป่ากลาง
ร่วมกับ อบจ.น่าน

45 ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด บ้านห้วย
สะนาว หมู่ที่ 2 ต าบลป่ากลาง 
เชื่อมระหว่างบ้านนาค า หมู่ที่ 1 
ต าบลศิลาเพชร อ าเภอปัวจังหวัด
น่าน (ถนนเชื่อมระหว่างต าบล )

เพื่อปรับปรุงถนนเส้นทางคมนาคม 
ให้การเดินทางของประชาชนสอง
ต าบลสะดวกขึ้น เพื่อแก้ปัญหาถนน
เป็นหลุมเป็นบ่อ

ปรับปรุงถนน ลูกรังบดอัด ช่วงที่ 1 
กว้าง 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง
 4  เมตร ยาว 900 เมตร หนาเฉล่ีย
 0.20  เมตร (ตามแบบแปลนของ
กองช่าง)

 -  -         900,000 ถนนลูกรัง
บดอัด 

ระยะทาง 
2,000 

เมตร

ท าให้เส้นทางคมนาคม 
ของประชาชนสองต าบล
เดินทางสะดวกขึ้น 
แก้ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบ่อได้

อบต.ป่ากลาง
ร่วมกับ อบจ.น่าน

46 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน
ลูกรัง บ้านจูน หมู่ที่ 4 ต าบลป่า
กลาง เชื่อมระหว่างต าบล บ้านสวน
ดอก หมู่ที่ 6 ต.วรนคร อ าเภอปัว 
จังหวัดนาน

เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนให้
สามารถคมนาคมสัญจรที่สะดวก 
ปลอดภัย แก้ปัญหาถนนเป็นหลุมเป็น
บ่อสร้างความสะดวกแก่ประชาชน

ถนนลูกรัง กว้าง 5 เมตร ยาว 5,000
 เมตร หนา 0.10 เมตร (ตามแบบ
แปลนของกองช่าง)

  -  -      2,000,000 ถนนลูกรัง
ระยะทาง 
5,000 

เมตร

ประชาชนสามารถมี
เส้นทางคมนาคมที่สะดวก
 ปลอดภัยใช้ส าหรับ
ล าเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรออกสู่ตลาดให้
สะดวกขึ้น

อบต.ป่ากลาง
ร่วมกับ อบจ.น่าน
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47 ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง ถนน
ลูกรังสายบ้านจูน หมูที่ 4 ต าบลป่า
กลาง เชื่อมระหว่าง ต าบล บ้าน
ปรางค์พัฒนา หมูที่ 8 ต าบลปัว 
(เชื่อมระหว่างต าบล)

เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนให้
สามารถคมนาคมสัญจรที่สะดวก 
ปลอดภัย แก้ปัญหาถนนเป็นหลุมเป็น
บ่อสร้างความสะดวกแก่ประชาชน

ถนนลูกรัง กว้าง 5 เมตร ยาว 2,500
 เมตร หนา 0.10 เมตร (ตามแบบ
แปลนของกองช่าง)

  -  -      2,000,000 ถนนลูกรัง
ระยะทาง 
2,500 

เมตร

ประชาชนสามารถมี
เส้นทางคมนาคมที่สะดวก
 ปลอดภัยใช้ส าหรับ
ล าเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรออกสู่ตลาดให้
สะดวกขึ้น

อบต.ป่ากลาง
ร่วมกับ อบจ.น่าน

48 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน
หินกรวดทราย  บ้านจูน หมู่ที่ 4 – 
บ้านห้วยเสือ (บ้านปรางค์) ปล้ัม
เชลล์ เทศบาลต าบลปัว (ทางเชื่อม
ระหว่างต าบล)

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามา รถมี
เส้นทางคมนาคมที่สะดวกใช้ส าหรับ
ล าเลียงผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ตลาดให้สะดวกขึ้น

ถนนหินกรวดทราย กว้าง  5  เมตร  
ยาว 3,500 เมตร หนา 0.20 เมตร 
(ตามแบบแปลนของกองช่าง)

  -       1,500,000  - ถนนหิน
กรวดทราย
 ระยะทาง 
3,500 

เมตร

ประชาชนสามา รถมี
เส้นทางคมนาคมที่สะดวก
ใช้ส าหรับล าเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่ตลาด
ให้สะดวกขึ้น

อบต.ป่ากลาง
ร่วมกับ อบจ.น่าน

49 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay 
ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางเข้าสู่
ต าบลป่ากลาง จาก บ้านน้ าเปิน หมู่
 1 ต าบลป่ากลาง ถึงถนนลาดยาง
สายปัว-น้ ายาว หน้าโรงเรียนชุมชน
ศิลาแลง ต าบลศิลาแลง

เพื่อให้มีถนนที่ปลอดภัยใช้สัญจรของ
ประชาชนต าบลป่ากลาง ที่จะออกสู่ 
อ าเภอปัว  และออกสู่พื้นที่ต าบลอื่นๆ
ให้สะดวกขึ้นและแก้ปัญหาถนน
คอนกรีตเดิมที่ช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ  
ให้ประชาชนใช้เดินสัญจรไปมา
สะดวกมากขึ้น

ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร 
หนา 0.05 เมตร (ตามแบบแปลน
ของกองช่าง)

      2,000,000  -  - ถนนลาดยาง
ระยะทาง 
1,500 

เมตร

มีถนนที่ปลอดภัยใช้สัญจร
ของประชาชนต าบล ป่า
กลาง ที่จะออกสู่ อ าเภอ 
ปัว  และออกสู่พื้นที่ต าบล
อื่นๆให้สะดวกขึ้นและ
แก้ปัญหาถนนคอนกรีต
เดิมที่ช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ
  ให้ประชาชนใช้เดินสัญจร
ไปมาสะดวกมากขึ้น

อบต.ป่ากลาง
ร่วมกับ อบจ.น่าน
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50 ก่อสร้าง ขยายไหล่ทาง ถนนคสล. 
ถนนลาดยาง เส้นต าบลป่ากลาง 
จากบ้านน้ าเปิน หมู่ที่ 1 ต าบลป่า
กลาง เชื่อมต าบลศิลาแลง ถนน
สายปัว-น้ ายาว หน้าโรงเรียนชุมชน
ศิลาแลง ต าบลศิลาแลง (กิจการ
นอกเขต)

เพื่อ ขยายไหล่ทาง ถนนให้สามารถ 
คมนาคมขนส่งที่สะดวกปลอดภัย 
ส าหรับสัญจรและล าเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่ตลาดให้สะดวก
ขึ้น

ขยายไหล่ทาง ถนน คสล. กว้าง ข้าง
ละ 1.00 เมตร ยาว 1,000.00 
เมตร (ตามแบบแปลนของกองช่าง)

      1,200,000   -   - ขยายไหล่
ทางยาว 
1,000 
เมตร

ประชาชนสามารถมี
เส้นทางคมนาคมที่สะดวก
 ปลอดภัยใช้ส าหรับ
ล าเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรออกสู่ตลาดให้
สะดวกขึ้น

กองช่าง อบต.
ป่ากลาง

51 ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด บ้านค้าง
ฮ้อ หมู่ที่ 3 ต าบลป่ากลาง อ าเภอ
ปัว เชื่อมระหว่าง บ้านเชียงยืน หมู่ที่
 4 ต าบลยม อ าเภอท่าวังผา 
จังหวัดน่าน (ทางเชื่อมระหว่างต าบล)

เพื่อปรับปรุงถนนเส้นทางคมนาคม 
ให้การเดินทางของประชาชนสอง
ต าบลสะดวกขึ้น เพื่อแก้ปัญหาถนน
เป็นหลุมเป็นบ่อ

ปรับปรุงถนน ลูกรังบดอัด ช่วงที่ 1 
กว้าง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ช่วงที่ 2กว้าง
 4  เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15  เมตร ความยาวทั้งหมด
 4,000 เมตร (ตามแบบแปลนของ
กองช่าง)

      2,000,000  -  - ถนนลูกรัง 
ระยะทาง 
4,000 

เมตร

ท าให้เส้นทางคมนาคม 
ของประชาชนสองต าบล
เดินทางสะดวกขึ้น 
แก้ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบ่อได้

อบต.ป่ากลาง
ร่วมกับ อบจ.น่าน

52 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ราง
ระบายน้ า พร้อมฝาปิด คสล. หมู่ที่ 
1 - 6

เพื่อแก้ปัญหาการระบายน้ าและไหล
เข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝา
ปิดขนาดกว้าง 0.50 เมตร  ลึก 
0.50  เมตร ยาว  200 เมตร (ตาม
แบบแปลนของกองช่าง)

        300,000          300,000         300,000 รางระบายน้ า
 ระยะทาง  
200 เมตร

น้ าไม่ไหลเข้าท่วมบ้านและ
ระบายน้ าได้ดีขึ้นเมื่อเกิด
ฝนตกหนัก

   กองช่าง  
อบต.ป่ากลาง

53 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. พร้อมฝาปิด เส้นถนนต าบล
ป่ากลาง ถึง หน้าโรงรียนชุมชนศิลา
แลง (เชื่อมระหว่างต าบล)

เพื่อป้องกันการพังทะลายของถนน
และลดอุบัติเหตุบนท้องถนนไม่ให้รถ
ตกลงไปในลองระบายน้ าเพราะถนน
คับแคบมาก

ก่อสร้างรางรายน้ า คสล. พร้อมฝาปิด
 ขนาดกว้าง 0.50 เมตร  ลึก 0.50  
เมตร ยาว  765 เมตร  (ตามแบบ
แปลนของกองช่าง)

1,311,210       -  - รางระบาย
น้ า
ระยะทาง 
400 เมตร

ประชาชนสามารถใช้
เส้นทางสัญจรไปมาได้
สะดวกขึ้น และลดการเกิด
อุบัติเหตุ และป้องกันการ
พังทะลายของขอบถนน

อบจ. และ อบต.
ป่ากลาง
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54 ก่อสร้าง รางระบายน้ า คสล. พร้อม
ฝาปิด หน้าโบสถ์บ้านน้ าเปิน-อ่าง
นิวซีแลนด์

เพื่อแก้ปัญหาการระบายน้ าและไหล
เข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝา
ปิดขนาดกว้าง 0.50 เมตร  ลึก 
0.50  เมตร ยาว  200 เมตร (ตาม
แบบแปลนของกองช่าง)

        300,000  -  - รางระบายน้ า
 ระยะทาง  
200 เมตร

น้ าไม่ไหลเข้าท่วมบ้านและ
ระบายน้ าได้ดีขึ้นเมื่อเกิด
ฝนตกหนัก

   กองช่าง  
อบต.ป่ากลาง

55 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อม
ฝาปิด เส้นหน้าบ้านนายศักด์ิชัยถึง
ถนนใหญ่ซอยกลาง บ้านน้ าเปิน 
หมู่ที่ 1

เพื่อแก้ปัญหาการระบายน้ าและไหล
เข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝา
ปิดขนาดกว้าง 0.50 เมตร  ลึก 
0.50  เมตร ยาว  200 เมตร (ตาม
แบบแปลนของกองช่าง)

  -  -         300,000 รางระบายน้ า
 ระยะทาง  
200 เมตร

น้ าไม่ไหลเข้าท่วมบ้านและ
ระบายน้ าได้ดีขึ้นเมื่อเกิด
ฝนตกหนัก

   กองช่าง  
อบต.ป่ากลาง

56 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อม
ฝาปิด หน้าบ้านนายมาเรีย-ลงถนน
บ้านค้างฮ่อ  หมู่ที่ 3 สาย

เพื่อแก้ปัญหาการระบายน้ าและไหล
เข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝา
ปิดขนาดกว้าง 0.50 เมตร  ลึก 
0.50  เมตร ยาว  200 เมตร (ตาม
แบบแปลนของกองช่าง)

  -          300,000   - รางระบายน้ า
 ระยะทาง  
200 เมตร

น้ าไม่ไหลเข้าท่วมบ้านและ
ระบายน้ าได้ดีขึ้นเมื่อเกิด
ฝนตกหนัก

   กองช่าง  
อบต.ป่ากลาง

57 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อม
ฝาปิด หน้าบ้าน อ.สมัย ผ่านหน้า
บ้านนายวิเชียร บ้านค้างฮ่อ  หมู่ที่ 
 3 สาย

เพื่อแก้ปัญหาการระบายน้ าและไหล
เข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝา
ปิดขนาดกว้าง 0.50 เมตร  ลึก 
0.50  เมตร ยาว  200 เมตร (ตาม
แบบแปลนของกองช่าง)

  -  -         300,000 รางระบายน้ า
 ระยะทาง  
200 เมตร

น้ าไม่ไหลเข้าท่วมบ้านและ
ระบายน้ าได้ดีขึ้นเมื่อเกิด
ฝนตกหนัก

   กองช่าง  
อบต.ป่ากลาง

58 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อม
ฝาปิด สายหน้าบ้าน นายเซ้ง แซ่
ท้าว- หน้าบ้านนายเฮ่อป่อ บ้านค้าง
ฮ่อ  หมู่ที่  3

เพื่อแก้ปัญหาการระบายน้ าและไหล
เข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝา
ปิดขนาดกว้าง 0.50 เมตร  ลึก 
0.50  เมตร ยาว  200 เมตร (ตาม
แบบแปลนของกองช่าง)

  -   -         300,000 รางระบายน้ า
 ระยะทาง  
200 เมตร

น้ าไม่ไหลเข้าท่วมบ้านและ
ระบายน้ าได้ดีขึ้นเมื่อเกิด
ฝนตกหนัก

   กองช่าง  
อบต.ป่ากลาง

59 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อม
ฝาปิด หน้าบ้านนายสุวสันต์  แซ่รี 
บ้านค้างฮ่อ หมู่ที่ 3

เพื่อแก้ปัญหาการระบายน้ าและไหล
เข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝา
ปิดขนาดกว้าง 0.50 เมตร  ลึก 
0.50  เมตร ยาว  200 เมตร (ตาม
แบบแปลนของกองช่าง)

  -   -         300,000 รางระบายน้ า
 ระยะทาง  
200 เมตร

น้ าไม่ไหลเข้าท่วมบ้านและ
ระบายน้ าได้ดีขึ้นเมื่อเกิด
ฝนตกหนัก

   กองช่าง  
อบต.ป่ากลาง
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 3.2 บัญชีโครงการ รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง อ าเภอปัว จังหวัดน่าน

แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ/ที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

60 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อม
ฝาปิด สายหน้าบ้านลุงก่ า บ้านจูน 
 หมู่ที่ 4

เพื่อแก้ปัญหาการระบายน้ าและไหล
เข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝา
ปิดขนาดกว้าง 0.50 เมตร  ลึก 
0.50  เมตร ยาว  200 เมตร (ตาม
แบบแปลนของกองช่าง)

        300,000  -   - รางระบายน้ า
 ระยะทาง  
200 เมตร

น้ าไม่ไหลเข้าท่วมบ้านและ
ระบายน้ าได้ดีขึ้นเมื่อเกิด
ฝนตกหนัก

   กองช่าง  
อบต.ป่ากลาง

61 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อม
ฝาปิด สายหน้าบ้านผู้ช่วยถา (ต่อ
เติม) บ้านจูน  หมู่ที่ 4

เพื่อแก้ปัญหาการระบายน้ าและไหล
เข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝา
ปิดขนาดกว้าง 0.50 เมตร  ลึก 
0.50  เมตร ยาว  200 เมตร (ตาม
แบบแปลนของกองช่าง)

  -          300,000   - รางระบายน้ า
 ระยะทาง  
200 เมตร

น้ าไม่ไหลเข้าท่วมบ้านและ
ระบายน้ าได้ดีขึ้นเมื่อเกิด
ฝนตกหนัก

   กองช่าง  
อบต.ป่ากลาง

62 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อม
ฝาปิด  ซอย 1, 2, 3 บ้านตาหลวง 
 หมู่ที่ 5

เพื่อแก้ปัญหาการระบายน้ าและไหล
เข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝา
ปิดขนาดกว้าง 0.50 เมตร  ลึก 
0.50  เมตร ยาว  200 เมตร (ตาม
แบบแปลนของกองช่าง)

        300,000          300,000   - รางระบายน้ า
 ระยะทาง  
200 เมตร

น้ าไม่ไหลเข้าท่วมบ้านและ
ระบายน้ าได้ดีขึ้นเมื่อเกิด
ฝนตกหนัก

   กองช่าง  
อบต.ป่ากลาง

63 ก่อสร้างรางระบายน้ า พร้อมฝาปิด 
คสล.พร้อมฝาปิด คสล. (สายหน้า
บ้านนายแก้วชัยและหน้าบ้านศิ
วนาท)บ้านสวนทราย  หมู่ที่ 6

เพื่อแก้ปัญหาการระบายน้ าและไหล
เข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝา
ปิดขนาดกว้าง 0.50 เมตร  ลึก 
0.50  เมตร ยาว  200 เมตร (ตาม
แบบแปลนของกองช่าง)

  -          300,000   - รางระบายน้ า
 ระยะทาง  
200 เมตร

น้ าไม่ไหลเข้าท่วมบ้านและ
ระบายน้ าได้ดีขึ้นเมื่อเกิด
ฝนตกหนัก

   กองช่าง  
อบต.ป่ากลาง

64 ก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล.พร้อม
ฝาปิด บ้านสวนทราย  หมู่ที่ 6 หน้า
(บ้านผู้ใหญ่บ้านไปทางทิศใต้)

เพื่อแก้ปัญหาการระบายน้ าและไหล
เข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝา
ปิดขนาดกว้าง 0.50 เมตร  ลึก 
0.50  เมตร ยาว  200 เมตร (ตาม
แบบแปลนของกองช่าง)

        300,000  -   - รางระบายน้ า
 ระยะทาง  
200 เมตร

น้ าไม่ไหลเข้าท่วมบ้านและ
ระบายน้ าได้ดีขึ้นเมื่อเกิด
ฝนตกหนัก

   กองช่าง  
อบต.ป่ากลาง

65 ลอกรางระบายน้ า ม.1-6 เพื่อให้การระบายน้ าไหลสะดวกขึ้น ลอกรางระบายน้ า หมู่ 1 - 6 จ านวน
 6 หมู่บ้าน (ตามแบบแปลนของกอง
ช่าง)

        100,000          100,000         100,000 ลอกราง
ระบายน้ า 
ระยะทาง 
200 เมตร

สามารถแก้ปัญหาการอุด
ตันของรางระบายน้ า

   กองช่าง  
อบต.ป่ากลาง

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ เศรษฐกิจการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
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 3.2 บัญชีโครงการ รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง อ าเภอปัว จังหวัดน่าน

แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ/ที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาดา้น โครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.2   แนวทางการพัฒนา จัดหาและพัฒนาเพ่ืออุปโภคบริโภคและการเกษตร
66 ขยายเขตประปา และซ่อมแซม

ปรับปรุงประปา และ ปรับปรุง
คุณภาพน้ า หมู่ที่  1 - 6

เพื่อประชาชนมีน้ าประปาใช้อย่าง
ทั่วถึงมีน้ าสะอาดส าหรับอุปโภค
บริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ

ขยายเขตประปา และซ่อมแซม
ปรับปรุงประปา ปรับปรุงคุณภาพน้ า 
หมู่ที่  1 - 6 (ตามแบบแปลนของ
กองช่าง)

        200,000          200,000         200,000 1 แห่ง ประชาชนมีน้ าสะอาด
ส าหรับอุปโภคบริโภคใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่าง
เพียงพอ

กองช่าง อบต.
ป่ากลาง

67 ก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติม บ่อพักน้ า
เพื่อใช้ระบบประปาหมู่บ้าน บ้าน
สวนทราย หมู่ที่ 6

เพื่อประชาชนมีน้ าประปาใช้อย่าง
ทั่วถึงมีน้ าสะอาดส าหรับอุปโภค
บริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ

ก่อสร้าง บ่อพักน้ าเพื่อใช้ระบบ
ประปาหมู่บ้าน  (ตามแบบแปลนของ
กองช่าง)

        200,000   -   - 1 แห่ง ประชาชนมีน้ าสะอาด
ส าหรับอุปโภคบริโภคใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่าง
เพียงพอ

กองช่าง อบต.
ป่ากลาง

68 ก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ 
หมู่ที่ 4, 5

เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ าและ
ให้ประชาชนมีน้ าสะอาดส าหรับใช้
อุปโภคบริโภค  ให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีมีน้ าเพียงพอแก่การ
อุปโภคบริโภคในแต่ละวัน

ก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่  
จ านวน  1  แห่ง  ส าหรับประชาชน 
หมู่ 4 หมู่ 5 และหมู่ 1 จ านวน 500
  ครัวเรือน (ตามแบบแปลนของกอง
ช่าง)

      3,500,000   -   - 1 แห่ง สามารถแก้ปัญหาการขาด
แคลนน้ าและให้ประชาชน
มีน้ าสะอาดส าหรับใช้
อุปโภคบริโภค  ให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่
ดีมีน้ าเพียงพอแก่การ
อุปโภคบริโภคในแต่ละวัน

กองช่าง อบต.
ป่ากลาง และ
หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง กรม
ทรัพยากรน้ า
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 3.2 บัญชีโครงการ รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง อ าเภอปัว จังหวัดน่าน

แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ/ที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

69 ก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ 
หมู่ที่ 2, 3

เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ าและ
ให้ประชาชนมีน้ าสะอาดส าหรับใช้
อุปโภคบริโภค  ให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีมีน้ าเพียงพอแก่การ
อุปโภคบริโภคในแต่ละวัน

ก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่  
จ านวน  1  แห่ง  ส าหรับประชาชน 
หมู่ 3 หมู่ 2 หมู่ 6 และ หมู่ 7 
จ านวน 500  ครัวเรือน (ตามแบบ
แปลนของกองช่าง)

      3,500,000   -   - 1 แห่ง สามารถแก้ปัญหาการขาด
แคลนน้ าและให้ประชาชน
มีน้ าสะอาดส าหรับใช้
อุปโภคบริโภค  ให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่
ดีมีน้ าเพียงพอแก่การ
อุปโภคบริโภคในแต่ละวัน

กองช่าง อบต.
ป่ากลาง และ
หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง กรม
ทรัพยากรน้ า

70 ก่อสร้างประปาขนาดใหญ่ บริเวณ
พื้นที่สาธารณะฟาร์มบางระจัน

เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ าและ
ให้ประชาชนมีน้ าสะอาดส าหรับใช้
อุปโภคบริโภค  ให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีมีน้ าเพียงพอแก่การ
อุปโภคบริโภคในแต่ละวัน

ก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่  
จ านวน 1 แห่ง  ส าหรับประชาชน 
จ านวน 1,500  ครัวเรือน

  -     83,955,000    10,000,000 1 แห่ง สามารถแก้ปัญหาการขาด
แคลนน้ าและให้ประชาชน
มีน้ าสะอาดส าหรับใช้
อุปโภคบริโภค  ให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่
ดีมีน้ าเพียงพอแก่การ
อุปโภคบริโภคในแต่ละวัน

การประปาส่วน
ภูมิภาค อ.ท่าวัง

ผา

71 ก่อสร้าง ระบบประปา ขยายท่อ
เมนหลัก และถังเก็บน้ าในเขตต าบล
ป่ากลาง

เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ าและ
ให้ประชาชนมีน้ าสะอาดส าหรับใช้
อุปโภคบริโภค  ให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีมีน้ าเพียงพอแก่การ
อุปโภคบริโภคในแต่ละวัน

ขยายท่อประปา สายหลัก ระยะทาง 
2,000 เมตร

   10,000,000     10,000,000    10,000,000 ท่อประปา 
ระยะทาง 
2,000 

เมตร

สามารถแก้ปัญหาการขาด
แคลนน้ าและให้ประชาชน
มีน้ าสะอาดส าหรับใช้
อุปโภคบริโภค  ให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่
ดีมีน้ าเพียงพอแก่การ
อุปโภคบริโภคในแต่ละวัน

การประปาส่วน
ภูมิภาค อ.ท่าวัง

ผา
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72 ขุดลอกอ่างเก็บน้ า หนองน้ าและล า
ห้วย แหล่งน้ าสาธารณะเพื่อ
การเกษตร  หมู่ที่ 1- 6

เพื่อให้มีแหล่งน้ าส าหรับรองรับน้ าไว้
ใช้ในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ าหลากใน
ฤดูฝน

ขุดลอกอ่างเก็บน้ าและหนองน้ า และ
ล าห้วย แหล่งน้ าสาธารณะ จ านวน  6
 แห่ง

        600,000          600,000         600,000 1 แห่ง มีแหล่งน้ าส าหรับรองรับ
น้ าไว้ใช้ในฤดูแล้งและ
แก้ปัญหาน้ าหลากในฤดูฝน

อบต.ป่ากลาง
ร่วมกับ กรม
ทรัพยากรน้ า

73 ขุดลอกอ่างเก็บน้ าฟาร์มบางระจัน 
บ้านน้ าเปิน  หมู่ที่ 1

เพื่อให้อ่างเก็บน้ ามีความจุเก็บกักน้ า
ให้ได้มากขึ้น สามารถรักษาน้ าเพื่อ
การเกษตรได้ตลอดปี

ขุดลอกอ่างเก็บน้ าขนาดกว้าง 41 
เมตร ยาว 145 เมตร ลึกโดยเฉล่ีย 2
 เมตร  หรือมีพื้นที่ดินขุดไม่น้อยกว่า 
13,050 ลบ.ม. (หรือตามแบบแปลน
ของกองช่าง)

        455,400  -  - 1 แห่ง มีอ่างเก็บน้ าที่ขุดลอก
สร้างความจุน้ าส าหรับใช้
การเกษตรได้มากขึ้น

อบต.ป่ากลาง
ร่วมกับ กรม
ทรัพยากรน้ า

74 ขุดลอกห้วยหินดินแดง บ้านห้วยสะ
นาว  หมู่ที่ 2

เพื่อให้มีแหล่งน้ าส าหรับการอุปโภค
บริโภคและเพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอสามารถบรรเทาปัญหาภัย
แล้งในพื้นที่ได้

ขุดลอกล าห้วย ขนาด กว้าง 6 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร ลึก/สูง 3 เมตร 
(หรือตามแบบแปลนของกองช่าง)

        400,000  -  - 1 แห่ง มีแหล่งน้ าส าหรับการ
อุปโภคบริโภคและเพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ
สามารถบรรเทาปัญหาภัย
แล้งในพื้นที่ได้

อบต.ป่ากลาง
ร่วมกับ กรม
ทรัพยากรน้ า

75 ขุดล าห้วย (หมอน 4) หมู่ที่ 2 บ้าน
ห้วยสะนาว

เพื่อให้มีแหล่งน้ าส าหรับการอุปโภค
บริโภคและเพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอสามารถบรรเทาปัญหาภัย
แล้งในพื้นที่ได้

ขุดล าห้วย ขนาดกว้าง กว้าง 10 
เมตร ยาว 600 เมตร ลึก/สูง 3 เมตร
 (หรือตามแบบแปลนของกองช่าง)

        400,000  -  - 1 แห่ง มีแหล่งน้ าส าหรับการ
อุปโภคบริโภคและเพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ
สามารถบรรเทาปัญหาภัย
แล้งในพื้นที่ได้

อบต.ป่ากลาง
ร่วมกับ กรม
ทรัพยากรน้ า

76 ก่อสร้างดาดล าเหมือง คสล. บ้าน
ห้วยสะนาว หมู่ 2 (สวน อ.ถวิล)

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าส าหรับท า
การเกษตรอย่างเพียงพอ

สร้างดาดล าเหมือง เข้าพื้นที่นา (ตาม
แบบแปลนของกองช่าง)

        300,000  - ดาดล า
เหมือง 1 

แห่ง

มีแหล่งน้ าส าหรับท า
การเกษตร

กองช่าง อบต.
ป่ากลาง

77 ก่อสร้างดาดล าเหมือง คสล. เข้าสู่
พื้นที่นา อ่างห้วยปลากั้ง และห้วย
ทรายขาว หมู่ที่ 5

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าส าหรับท า
การเกษตรอย่างเพียงพอ

สร้างดาดล าเหมือง เข้าพื้นที่นา (ตาม
แบบแปลนของกองช่าง)

        200,000          200,000  - ดาดล า
เหมือง 2 

แห่ง

มีแหล่งน้ าส าหรับท า
การเกษตร

กองช่าง อบต.
ป่ากลาง
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78 ก่อสร้างถังเก็บน้ าพร้อมระบบส่งน้ า
เพื่อการเกษตร ในพื้นที่ต าบลป่า
กลาง

เพื่อให้มีน้ าส าหรับการเกษตรอย่าง
เพียงพอสามารถบรรเทาปัญหาภัย
แล้งในพื้นที่ได้ และสามารถเพิ่ม
ผลผลิต ท าให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

ก่อสร้างถังเก็บน้ า เป็นจุด พร้อมท่อ
ส่งน้ า และปั้มน้ า จากอ่างหก และ
อ่างนิวซีแลนด์  (ตามแบบแปลนของ
กองช่าง)

      1,000,000  -  - 2 แห่ง มีแหล่งน้ าส าหรับการ
อุปโภคบริโภคและเพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ
สามารถบรรเทาปัญหาภัย
แล้งในพื้นที่ได้ ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น

กองช่าง อบต.
ป่ากลาง

79 ก่อสร้างถังเก็บน้ าพร้อมวางท่อส่งน้ า
เพื่อการเกษตร บ้านน้ าเปิน หมู่ที่ 1

เพื่อให้ประชาชน สามารถปลูกผัก
สวนครัว ปลอดสารพิษ ลดรายจ่าย
เพิ่มรายได้ ส่งเสริมการเกษตรอย่าง
ยั่งยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ก่อสร้างถังเก็บน้ า  พร้อมท่อส่งน้ า 
และปั้มน้ า อ่างเก็บน้ าฟาร์มบางระจัน
 บ้านน้ าเปิน หมู่ที่ 1 (ตามแบบแปลน
ของกองช่าง)

        200,000          200,000         200,000 1 แห่ง ประชาชนมีแหล่งน้ า
ส าหรับการปลูกผักสวน
ครัวตลอดทั้งปี

กองช่าง อบต.
ป่ากลาง

80 ขุดลอกอ่างเก็บน้ านิวซีแลนด์และ
ปรับภูมิทัศน์โดยรอบ

เพื่อให้มีแหล่งน้ าส าหรับการอุปโภค
บริโภคและเพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอสามารถบรรเทาปัญหาภัย
แล้งในพื้นที่ได้และเป็นสถานที่
ท่องเที่ยว พักผ่อนหย่นใจ

ขุดลอกอ่างเก็บน้ า ขนาดกว้าง 200 
เมตร ยาว 700 เมตร ลึก 3 เมตร 
ถนนขนาดกว้าง 5 เมตร รอบอ่าง
พร้อมรางระบายน้ า  หรือตามแบบ
แปลนของกองช่าง

   10,000,000  -  - 1 แห่ง มีแหล่งน้ าส าหรับการ
อุปโภคบริโภคและเพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ
สามารถบรรเทาปัญหาภัย
แล้งในพื้นที่ได้และเป็น
สถานที่ท่องเที่ยว 
พักผ่อนหย่นใจ

อบต.ป่ากลาง
ร่วมกับ กรม
ทรัพยากรน้ า

81 ซ่อมแซมระบบระบายน้ าอ่าง
นิวซีแลนด์

เพื่อให้มีแหล่งน้ าส าหรับรองรับน้ าไว้
ใช้ในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ าหลากใน
ฤดูฝน

ท ารางระบายน้ าอุโมงค์ระบบ  ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร
 หนา 0.20 เมตร หรือตามแบบ
แปลนของกองช่าง

        800,000  -  - 10 เมตร มีแหล่งน้ าส าหรับรองรับ
น้ าไว้ใช้ในฤดูแล้งและ
แก้ปัญหาน้ าหลากในฤดูฝน

กองช่าง อบต.
ป่ากลาง และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

82 โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ าอ่าง
นิวซีแลนด์ เพื่อใช้ในการอุปโภค
บริโภค

เพื่อให้มีแหล่งน้ าส าหรับการอุปโภค
บริโภคที่สะอาดปลอดภัย

ปรับปรุงคุณภาพน้ าในอ่างนิวซีแลนด์
ส่งน้ าไปตรวจสอบคุณภาพน้ า

        100,000  -  - 1 คร้ัง มีแหล่งน้ าส าหรับการ
อุปโภคบริโภคที่สะอาด
ปลอดภัย

กองช่าง อบต.
ป่ากลาง และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
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83 ขุดลอกอ่างเก็บน้ าห้วยหมู บ้านค้าง
ฮ้อ หมู่ที่ 3

เพื่อให้มีแหล่งน้ าส าหรับการอุปโภค
บริโภคและเพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอสามารถบรรเทาปัญหาภัย
แล้งในพื้นที่ได้

ขุดลอกอ่างเก็บน้ า ขนาดกว้าง 45 
เมตร ยาว 59 เมตร ลึก 3.00 เมตร 
(หรือตามแบบแปลนของกองช่าง)

        300,000  -  - 1 แห่ง ประชาชนมีแหล่งน้ า
ส าหรับการอุปโภคบริโภค
และเพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอสามารถบรรเทา
ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ได้

อบต.ป่ากลาง
ร่วมกับ กรม
ทรัพยากรน้ า

84 ขุดลอกอ่างเก็บน้ าห้วยหมู 
(โครงการพระราชด าริ) บ้านค้างฮ้อ
 หมู่ที่ 3

เพื่อให้มีแหล่งน้ าส าหรับการอุปโภค
บริโภคและเพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอสามารถบรรเทาปัญหาภัย
แล้งในพื้นที่ได้

ขุดลอกอ่างเก็บน้ า ขนาดกว้าง 45 
เมตร ยาว 59 เมตร ลึก 3.00 เมตร 
(หรือตามแบบแปลนของกองช่าง)

        300,000  -  - 1 แห่ง ประชาชนมีแหล่งน้ า
ส าหรับการอุปโภคบริโภค
และเพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอสามารถบรรเทา
ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ได้

อบต.ป่ากลาง
ร่วมกับกรม
พัฒนาที่ดิน

85 ขุดลอกสระ กสช. บ้านสวนทราย 
หมู่ 6 เพิ่มเติม

เพื่อให้มีแหล่งน้ าส าหรับการอุปโภค
บริโภคและเพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอสามารถบรรเทาปัญหาภัย
แล้งในพื้นที่ได้

ขุดลอกสระ ขนาดกว้าง 50 เมตร 
ยาว 50 เมตร ลึก 2 เมตร (หรือตาม
แบบแปลนของกองช่าง)

        500,000  -  - 1 แห่ง ประชาชนมีแหล่งน้ า
ส าหรับการอุปโภคบริโภค
และเพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอสามารถบรรเทา
ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ได้

อบต.ป่ากลาง
ร่วมกับ กรม
ทรัพยากรน้ า

86 ขุดลอกอ่างเก็บน้ า อ่างหัวใจ เพื่อให้มีแหล่งน้ าส าหรับการอุปโภค
บริโภคและเพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอสามารถบรรเทาปัญหาภัย
แล้งในพื้นที่ได้

ขุดลอกอ่างเก็บน้ า ขนาดกว้าง 50 
เมตร ยาว 50 เมตร ลึก 3 เมตร 
(หรือตามแบบแปลนของกองช่าง)

        500,000  -  - 1 แห่ง ประชาชนมีแหล่งน้ า
ส าหรับการอุปโภคบริโภค
และเพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอสามารถบรรเทา
ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ได้

อบต.ป่ากลาง
ร่วมกับ กรม
ทรัพยากรน้ า

87 ขุดลอกอ่างเก็บน้ า อ่างห้วยข้าว
หลาม

เพื่อให้มีแหล่งน้ าส าหรับการอุปโภค
บริโภคและเพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอสามารถบรรเทาปัญหาภัย
แล้งในพื้นที่ได้

ขุดลอกอ่างเก็บน้ า ขนาดกว้าง 50 
เมตร ยาว 50 เมตร ลึก 3 เมตร 
(หรือตามแบบแปลนของกองช่าง)

        500,000  -  - 1 แห่ง ประชาชนมีแหล่งน้ า
ส าหรับการอุปโภคบริโภค
และเพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอสามารถบรรเทา
ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ได้

อบต.ป่ากลาง
ร่วมกับ กรม
ทรัพยากรน้ า
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88 ถังเก็บน้ าขนาด 2,000 ลิตร เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

จัดซ้ือถังเก็บน้ าขนาด 2,000 ลิตร 
จ านวน 20 ถัง (หรือตามแบบแปลน
ของกองช่าง)

        300,000          300,000         300,000 ถังน้ าขนาด
 2,000 

ลิตร 
จ านวน 20

 ถัง

ประชาชนมีน้ าใช้ในช่วงน่า
แล้งอย่างเพียงพอ

อบต.ป่ากลาง

89 โครงการ ซ่อม แซม ปรับปรุง เสริม
ฝาย อ่างเก็บน้ า การส่งน้ าด้วย
ระบบท่อ

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าส าหรับท า
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ซ่อมแซม ปรับปรุง เสริมฝาย อ่างเก็บ
น้ า การส่งน้ าด้วยระบบท่อ (หรือตาม
แบบแปลนของกองช่าง)

        300,000          300,000         300,000 1 แห่ง ประชาชนมีน้ าส าหรับท า
การเกษตรอย่างเพียงพอ

อบต.ป่ากลาง
ร่วมกับ กรม
ทรัพยากรน้ า

90 โครงการผันน้ าอ่างนิวซีแลนด์และ
อ่างหัวใจใช้ในระบบประปาหมู่บ้าน
 บ้านสวนทราย หมู่ที่ 6

เพื่อให้มีแหล่งน้ าส าหรับการอุปโภค
บริโภคและเพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอสามารถบรรเทาปัญหาภัย
แล้งในพื้นที่ได้

ก่อสร้างบ่อพักน้ า ติดต้ังปล้ัมน้ าและ
ท่อส่งน้ าขนาด 3 นิ้ว ระยะทาง 
2,000 เมตร (หรือตามแบบแปลน
ของกองช่าง)

      1,000,000  -  - 1 แห่ง ประชาชนมีแหล่งน้ า
ส าหรับการอุปโภคบริโภค
และเพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอสามารถบรรเทา
ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ได้

อบต.ป่ากลาง

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ เศรษฐกิจการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาดา้น โครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.3   แนวทางการพัฒนา ตดิตัง้ไฟฟ้าสาธารณะ,ขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึง และตดิตัง้สัญญาณไฟจราจรและตดิตัง้กระจกนูนตามทางโค้งทางแยก
91 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) หมู่ที่

 1– 6
เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้เพียงพอและเป็น
การเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินให้ประชาชนมากขึ้น

ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะในจุดที่มืดและ
จุดเส่ียงอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ประชาชน

        200,000          200,000         200,000 1 คร้ัง มีแสงไฟสว่างเพียงพอ
สามารถป้องกันชีวิตและ
ทรัพย์สินประชาชนจาก
ปัญหาความมืดได้

กองช่าง อบต.
ป่ากลาง ร่วมกับ
 การไฟฟ้า อ.ปัว

92 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสายใหม่
 -ถนนสายเก่าทางเข้าสู่ต าบล

เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้เพียงพอและเป็น
การเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินให้ประชาชนมากขึ้น

ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะในจุดที่มืดและ
จุดเส่ียงอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ประชาชน

        200,000          200,000         200,000 1 คร้ัง มีแสงไฟสว่างเพียงพอ
สามารถป้องกันชีวิตและ
ทรัพย์สินประชาชนจาก
ปัญหาความมืดได้

กองช่าง อบต.
ป่ากลาง ร่วมกับ
 การไฟฟ้า อ.ปัว
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93 ขยายเขตไฟฟ้าเข้าที่ประปา หมู่ 3 
บ้านค้างฮ่อ

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ในการดูดน้ าประปา
เพื่ออุปโภคบริโภคสะดวกขึ้น

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเข้าประปา หมู่ 
3 บ้านค้างฮ่อ

        600,000  -  - 1 แห่ง ประชาชนมีประปาใช้จาก
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
และจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า
ดังกล่าว

กองช่าง อบต.
ป่ากลาง ร่วมกับ
 การไฟฟ้า อ.ปัว

94 เพิ่มแรงส่งไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ 1-6 เพื่อแก้ไขปัญหาไฟตก ไฟไม่เพียงพอ
กับการใช้ในหมู่บ้าน

เพิ่มแรงส่งไฟฟ้าแรงต่ า         200,000          200,000         200,000 6 หมู่บ้าน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
เพียงพอ

กองช่าง อบต.
ป่ากลาง ร่วมกับ
 การไฟฟ้า อ.ปัว

95 ขยายเขตไฟฟ้าและสายดับ ใน
ต าบลป่ากลาง ม. 1 – 6

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
 และสามารถส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ประชาชนเป็นการแก้ปัญหาพื้นฐาน
แก่ประชาชนได้

ขยายเขตไฟฟ้าให้ประชาชนที่อยู่นอก
เขตไฟฟ้าได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

        100,000          100,000         100,000 1 หมู่บ้าน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึงและมีแสงสว่างอย่าง
เพียงพอในการด าเนินชีวิต

กองช่าง อบต.
ป่ากลาง ร่วมกับ
 การไฟฟ้า อ.ปัว

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ เศรษฐกิจการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาดา้น โครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.4  แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง / ตอ่เตมิโครงสร้างพ้ืนฐาน
96 ก่อสร้างห้องน้ าหอประชุม บ้านน้ า

เปิน หมู่ 1
เพื่อให้มีห้องน้ าบริการประชาชน และ
ผู้ใช้สถานที่ได้รับความสะดวกขึ้น

กว้าง 1.80 เมตร ยาว 6 เมตร 
จ านวน 1 หลัง

        650,000   -   - 1 แห่ง ประชาชนสามารถใช้
ห้องน้ าได้สะดวกขึ้น

กองช่าง อบต.
ป่ากลาง

97 ก่อสร้างเมรุบ้านน้ าเปิน หมู่ที่ 1 เพื่อให้ประกอบพิธีเผาศพ ได้สะดวกขึ้น ก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านน้ าเปิน หมู่ที่ 
1 (ตามแบบแปลนของกองช่าง)

      1,000,000   -   - 1 หลัง มีเมรุใช้ในการเผาศพได้
สะดวกขึ้น สามารถท าพิธี
ได้ทุกฤดู

กองช่าง อบต.
ป่ากลาง

98 ก่อสร้างอาคารจ าหน่ายสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านห้วยสะนาว 
หมู่ที่ 2

เพื่อให้ประชาชนมีพื้นที่ในการ
จ าหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ ต่างๆ 
ให้กับนักท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้
ให้กับประชาชนเพิ่มขึ้น

ก่อสร้างอาคารจ าหน่ายสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน กว้าง 12 เมตร ยาว
 9 เมตร

        750,000   -   - 1 หลัง ประชาชนมีสถานที่
จ าหน่ายสินค้า และ
ผลิตภัณฑ์ สามารถสร้าง
รายได้เพิ่มขึ้น

กองช่าง อบต.
ป่ากลาง
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99 ก่อสร้างหอประชุม บ้านค้างฮ่อ หมู่
ที่ 3

เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ในการจัด
ประชุมและกิจกรรมต่างๆ ของ
หมู่บ้านได้สะดวกสบายขึ้น

ก่อสร้างหอประชุม กว้าง 14 เมตร 
ยาว 28 เมตร

      3,000,000   -   - 1 หลัง มีหอประชุมส าหรับให้ใน
กิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน

กองช่าง อบต.
ป่ากลาง

100 ก่อสร้าง หอกระจายข่าวบ้านจูน 
หมู่ที่ 4

เพื่อให้มีหอกระจายข่าวพร้อมเสียง
ตามสายไว้ประชาสัมพันธ์ ให้
ประชาชนในหมู่บ้านทราบข่าวสาร 
ต่างๆ

ก่อสร้างหอกระจายข่าว พร้อมเสียง
ตามสาย หมู่ที่ 4 (ตามแบบแปลน
ของกองช่าง)

        200,000   -   - 1 แห่ง ประชาชนสามารถรับฟัง
ข้อมูล ข่าวสารจากการ
ประกาศหอกระจายข่าว
พร้อมเสียงตามสาย

กองช่าง อบต.
ป่ากลาง

101 ก่อสร้างเมรุ บ้านจูน หมู่ที่ 4 เพื่อให้ประกอบพิธีเผาศพ ได้สะดวกขึ้น ก่อสร้างเมรุ บ้านจูน หมู่ที่ 4 (ตาม
แบบแปลนของกองช่าง)

  -   -      1,000,000 1 หลัง มีเมรุใช้ในการเผาศพได้
สะดวกขึ้น สามารถท าพิธี
ได้ทุกฤดู

กองช่าง อบต.
ป่ากลาง

102 ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม  บ้าน
ตาหลวง หมู่ที่ 5

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมให้
ประชาชสามารถใช้งานได้

ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม บ้านตา
หลวง หมู่ที่ 5 (ตามแบบแปลนกอง
ช่าง)

600,000         -  - 1 แห่ง ประชาชนมีหอประชุม
หมู่บ้าน ใช้ประกอบ
กิจกรรมต่างๆ

กองช่าง อบต.
ป่ากลาง

103 ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาวัฒนธรรม
หมู่บ้าน บ้านตาหลวง หมู่ที่ 5

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมศาลาวัฒนธรรม
ให้ประชาชสามารถใช้งานได้

ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาวัฒนธรรม
หมู่บ้าน บ้านตาหลวง หมู่ที่ 5 (ตาม
แบบแปลนกองช่าง)

300,000         -  - 1 แห่ง ประชาชนมีศาลา
วัฒนธรรมหมู่บ้าน ใช้
ประกอบกิจกรรมต่างๆ

กองช่าง อบต.
ป่ากลาง

104 ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติม
หอประชุม หมู่ที่ 1-6

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมส่วนที่ช ารุด
เสียหายและขยายหอประชุมให้กว้าง
ขึ้นเพื่อรองรับประชาชนที่เพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็ว

ปรับปรุงซ่อมแซมส่วนที่ช ารุดเสียหาย
และขยายหอประชุมให้กว้างขึ้นเพื่อ
รองรับประชาชนที่เพิ่มขึ้น (ตามแบบ
แปลนของกองช่าง)

        300,000          300,000         300,000 1 หลัง มีหอประชุมส าหรับให้ใน
กิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน

กองช่าง อบต.
ป่ากลาง

105 ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม/ต่อเติม 
ศาลาพิธีกรรม หมู่ที่ 1-6

เพื่อให้มีศาลาพิธีกรรมที่สามารถ
บรรจุคนที่เข้าร่วมพิธีกรรมมากขึ้น
แก้ปัญหาฝนร่ัวซึมเวลาฝนตกได้และ
สามารถจัดพิธีกรรมได้สะดวกขึ้น

ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม/ต่อเติม 
ศาลาพิธีกรรม  หมู่ที่ 1-6  (ตามแบบ
แปลนของกองช่าง)

        200,000          200,000         200,000 1 หลัง มีศาลาพิธีกรรมที่สามารถ
บรรจุคนที่เข้าร่วม
พิธีกรรมมากขึ้นแก้ปัญหา
ฝนร่ัวซึมเวลาฝนตกได้

กองช่าง อบต.
ป่ากลาง
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106 โครงการก่อสร้าง ปรับภูมิทัศน์ 
ก่อสร้างสวนสาธารณะ พร้อมถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก สนามบินฟาร์ม
บางระจัน บ้านน้ าเปิน หมูที่ 1

เพื่อให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงามและเป็น
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจของ
ประชาชนต าบลป่ากลาง

ก่อสร้างปรับภูมิทัศน์ ก่อสร้าง
สวนสาธารณะพร้อมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ระยะทาง 400 เมตร

  -   -      5,000,000 1 แห่ง มีสวนสาธารณะให้
ประชาชน ออกก าลังกาย
และเป็นสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ

กองช่าง อบต.
ป่ากลาง

107 สร้างราวกันภัยถนน เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนนสามรถป้องกันอุบัติเหตุอันเกิดขึ้น
ได้

สร้างราวกันภัยถนนสายใหม่พื้นที่
เส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุระยะทาง  
120 เมตร

        250,000  -  - 120 เมตร สามรถป้องกันอุบัติเหตุอัน
เกิดขึ้นได้ในการใช้รถใช้
ถนน

กองช่าง อบต.
ป่ากลาง

108 ก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติม อาคาร
ส านักงาน และศูนย์ อปพร. อบต.
ป่ากลางหลังใหม่

เพื่อปรับปรุง ต่อเติม อาคาร
ส านักงานและ ศูนย์ อปพร. องค์การ
บริหารส่วนต าบลป่ากลาง

ก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติม อาคาร
ส านักงาน และศูนย์ อปพร. อบต.ป่า
กลางหลังใหม่

        100,000          100,000         100,000 1 คร้ัง ปรับปรุง ต่อเติมอาคาร
ส านักงาน และศูนย์ อป
พร. อบต.ป่ากลางหลัง

กองช่าง อบต.
ป่ากลาง

109 ติดต้ังกระจกนูน และไฟสัญญา
เตือนตามส่ีแยก ถนนในต าบลป่า
กลาง

เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุทางท้อง
ถนนให้รถที่ออกจากทางแยกสามารถ
มองเห็นรถที่มาจากทางอื่นได้รถอุบัติ
เหติทางถนนได้

ติดต้ังกระจกนูนและไฟสัญญาเตือน
ตามส่ีแยกถนน

        100,000  -  - 1 คร้ัง ป้องกันอุบัติเหตุทางท้อง
ถนนให้รถที่ออกจากทาง
แยกสามารถมองเห็นรถ
ที่มาจากทางอื่นได้รถอุบัติ
เหติทางถนนได้

กองช่าง อบต.
ป่ากลาง

110 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมหอ
กระจายข่าว พร้อมเสียงตามสาย 
หมู่ที่ 1-6

เพื่อให้มีหอกระจายข่าวพร้อมเสียง
ตามสายไว้ประชาสัมพันธ์ ให้
ประชาชนในหมู่บ้านทราบข่าวสาร 
ต่างๆ

ก่อสร้างหอกระจายข่าว พร้อมเสียง
ตามสาย หมู่ที่ 1-6 (ตามแบบแปลน
ของกองช่าง)

        100,000          100,000         100,000 1 หมู่บ้าน ประชาชนสามารถรับฟัง
ข้อมูล ข่าวสารจากการ
ประกาศหอกระจายข่าว
พร้อมเสียงตามสาย

กองช่าง อบต.
ป่ากลาง

111 ก่อสร้างหอประชุม และห้องเก็บของ
 อบต.ป่ากลาง

เพื่อให้มีสถานที่จัดประชุม และห้อง
เก็บของ วัสดุ ครุภัณฑ์

ก่อสร้างหอประชุม และห้องเก็บของ 
อบต.ป่ากลาง

      1,500,000  -  - 1 หลัง มีสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ
 และเก็บวัสดุ ครุภัณฑ์

กองช่าง อบต.
ป่ากลาง

112 ก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ 
อบต.ป่ากลาง

เพื่อให้มีสถานที่บริการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ของต าบลป่ากลาง 
สะดวกสบาย ป้องกันแดดและฝนได้

ก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ จ านวน
 1 หลัง

        500,000  -  - 1 หลัง มีสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ กองช่าง อบต.
ป่ากลาง
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113 ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง

เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไป
ได้รับทราบข้อมูลทางเข้าต าบลป่ากลาง

ป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ที่เกี่ยวข้องอยู่
ในอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลป่ากลาง เช่น ป้ายเหล็ก
บอกทาง ฯลฯ

          50,000  -  - ป้ายเหล็ก 
จ านวน 5 

ป้าย

ประชาชนสามารถรู้ข้อมูล
ทางเข้าต าบลป่ากลางได้

กองช่าง อบต.
ป่ากลาง

114 โครงการปรับภูมิทัศน์อ่างนิวซีแลนด์ เพื่อให้มีสถานที่พักผ่อนที่สวยงาม 
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของต าบลป่า
กลาง

ติดต้ังน้ าพุ บริเวณอ่างนิวซีแลนด์         200,000  -  - ปรับภูมิ
ทัศน์ 1 แห่ง

มีภูมิทัศน์ที่สวยงามและ
เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ
ของประชาชนต าบลป่า
กลาง

กองช่าง อบต.
ป่ากลาง

115 โครงการปรับภูมิทัศน์สนามบินเก่า เพื่อให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงามและเป็น
แหล่งพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน
ต าบลป่ากลาง

ปรับภูมิทัศน์สนามบินเก่า         200,000  -  - ปรับภูมิ
ทัศน์ 1 แห่ง

มีภูมิทัศน์ที่สวยงามและ
เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ
ของประชาชนต าบลป่า
กลาง

กองช่าง อบต.
ป่ากลาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาดา้น การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ
          2.1   แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชน
116 ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพกลุ่มอาชีพ 

กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม
เยาวชน

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรี
แม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มเยาวชนให้มี
รายได้เสริมจุนเจือแก่ครอบครัวสร้าง
ความสุขความพอเพียงแก่ครัวเรือนได้

จัดฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
แก่กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ 
กลุ่มเยาวชน หมู่ที่ 1-6

          30,000            30,000           30,000 60 คน สามารถสร้างอาชีพและ
รายได้ให้กับประชาชนเพิ่ม
มากขึ้น

ส านักปลัด อบต.
ป่ากลาง

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
                         3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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117 ส่งเสริมอาชีพ การเกษตร ประมง 
ปศุสัตว์

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมี
อาชีพเสริม  มีการประกอบอาชีพการ
เล้ียงกบ ปลา หมู ไก่ ไก่ไข่ ไก่สาม
สายเลือด เพาะเห็ด  ปลูกมะม่วง ล้ินจี้
 ล าไย ปลูกยางพารา กาแฟ ไพหญ้า
คา ฯลฯ สามารถขายสร้างรายได้
ให้แก่ครอบครัวได้ มั่นคงและยั่งยืน

สนับสนุนส่งเสริมอาชีพการเกษตร 
ประมง ปศุสัตว์ อื่นๆ เช่น  การเล้ียง
กบ ปลา ไก่ ไก่ไข่ ไก่สามสายเลือด 
หมู เพาะเห็ด  ปลูกมะม่วง ล้ินจี้ ล าไย
 ปลูกยางพารา กาแฟ ไพหญ้าคา ฯลฯ
 หมู่ที่ 1-6

        180,000          180,000         180,000 150 คน ประชาชนมีอาชีพเสริม  มี
การประกอบอาชีพ
การเกษตร ให้มีอาหาร
และสามารถขายสร้าง
รายได้ให้แก่ครอบครัวได้

ส านักปลัด อบต.
ป่ากลาง

118 ส่งเสริมพัฒนาอาชีพกลุ่มผลิตผ้าลาย
เขียนเทียน ผ้าปัก

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพการผลิต
ผ้าลายเขียนเทียน ผ้าปัก ให้ทันสมัย
และมีรูปแบบใหม่สามารถเพิ่มรายได้
ให้กลุ่มมั่นคงและยั่งยืน

ฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าลาย
เขียนเทียน ผ้าปัก

          30,000            30,000           30,000 50 คน สามารถสร้างรายได้ให้กับ
ครอบครัวและส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ต าบลให้เป็นที่
รู้จักและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ต าบลป่ากลาง

ส านักปลัด อบต.
ป่ากลาง ร่วมกับ

พัฒนาชุมชน
อ าเภอปัว

119 ส่งเสริมอาชีพกลุ่มหัตถกรรม
เคร่ืองเงิน

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพกลุ่ม
หัตถกรรมเคร่ืองเงิน ให้มีการพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ

จัดการฝึกอบรมพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ จ านวน 20 คน

          30,000            30,000           30,000 20 คน สามารถสร้างรายได้ให้กับ
ครอบครัวและส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ต าบลให้เป็นที่
รู้จักและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ต าบลป่ากลาง

ส านักปลัด อบต.
ป่ากลาง ร่วมกับ

พัฒนาชุมชน
อ าเภอปัว

120 ส่งเสริมพัฒนาบรรจุภัณฑ์หีบห่อ
ผลิตภัณฑ์

เพื่อให้มีบรรจุภัณฑ์หีบห่อที่สวยงาม
น่าซ้ือ น่าสนใจ เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า
ต่างๆ

สนับสนุนการออกแบบบรรจุภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ

          30,000            30,000           30,000 1 ปี มีบรรจุภัณฑ์หีบห่อที่
สวยงามน่าซ้ือ น่าสนใจ 
เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าต่างๆ

ส านักปลัด อบต.
ป่ากลาง ร่วมกับ

พัฒนาชุมชน
อ าเภอปัว

63



 3.2 บัญชีโครงการ รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง อ าเภอปัว จังหวัดน่าน

แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ/ที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

121 ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการกรีด
ยางพารามืออาชีพ

เพื่อพัฒนาส่งเสริมประชาชนให้มีฝีมือ
และทักษะในการกรีดยางสามารถ
ประกอบอาชีพในการรับจ้างกรีด
ยางพาราสร้างรายได้ที่มั่นคงได้

จัดการฝึกอบรมการีดยางพารามือ
อาชีพ จ านวน 1 คร้ัง 50 คน

          60,000            60,000           60,000 50 คน ประชาชนให้มีฝีมือและ
ทักษะในการกรีดยาง
สามารถประกอบอาชีพใน
การรับจ้างกรีดยางพารา
สร้างรายได้ที่มั่นคงได้

อบต.ป่ากลาง
ร่วมกับ 

ส านักงาน
ส่งเสริมการท า
สวนยาง น่าน

122 ส่งเสริมอาชีพ  กลุ่มแม่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพเสริมสร้าง
งานสร้างรายได้ในชุมชน   มั่นคงและ
ยั่งยืน

ส่งเสริมอาชีพ ฝึกอบรมการตัดเย็บ
เส้ือผ้า, เสริมสวย, ท าอาหาร หมู่ 1-6
 จ านวน 60 คน

          30,000            30,000           30,000 60 คน แม่บ้านมีอาชีพเสริมสร้าง
งานสร้างรายได้ในชุมชน

ส านักปลัด อบต.
ป่ากลาง

123 ส่งเสริมการผลิตและการใช้สมุนไพร
พื้นบ้าน

เพื่อให้ประชาชน สามารถผลิตและใช้
สมุนไพรพื้นบ้านให้สามารถสร้าง
ประโยชน์จากสมุนไพรน าออกขาย
สร้างรายให้แก่เกษตรกรได้

จัดการฝึกอบรมให้ความรู้การผลิตและ
ใช้สมุนไพรพื้นบ้านแก่ประชาชนหมู่ที่
 1-6  จ านวน 60 คน

          30,000            30,000           30,000 60 คน ประชาชน สามารถผลิต
และใช้สมุนไพรพื้นบ้านให้
สามารถสร้างประโยชน์
จากสมุนไพรน าออกขาย
สร้างรายให้แก่เกษตรกรได้

ส านักปลัด อบต.
ป่ากลาง

124 ส่งเสริมหมู่บ้าน OTOP เพื่อพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวต าบลป่ากลาง

ฝึกอบรมประชาชนจ านวน 40 
ครัวเรือน

          50,000  -  - 40 
ครัวเรือน

เป็นหมู่บ้านน าล่องในการ
ท าโฮมสเตย์ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม

ส านักปลัด อบต.
ป่ากลาง ร่วมกับ

พัฒนาชุมชน
อ าเภอปัว

125 อบรมส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ด าเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามแนวพระราชด าริ  ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เพื่อ
สร้างฐานรากเศรษฐกิจให้มั่นคง สร้าง
เสริมความอยู่ดีมีสุขแก่ประชาชน

จัดการอบรมและศึกษาดูงาน 
เกี่ยวกับการน าเอาหลักคิดตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการด าเนิน
ชีวิต  จ านวน  1  คร้ัง จ านวน
ประชาชนร่วมโครงการ  60  คน

          30,000            30,000           30,000 60 คน ประชาชน ที่เข้าร่วม
โครงการสามารถน าเอา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้สามารถ
สร้างความมั่นคงในการ
ด าเนินชีวิตได้

ส านักปลัด อบต.
ป่ากลาง

126 ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรต าบลป่ากลาง

เพื่อลดปัญหาสินค้าทางการเกษตร
ตกต่ า เน่าเสีย และเพิ่มรายได้ให้กับ
เกษตรกรพึงพาตนเองได้

จัดอบรมการแปรรูปผลผลิตทาง
เกษตร เช่น มะม่วง ล าไย ล้ินจี่ 
มะขาม เงาะ ฯลฯ จ านวน 20 คน

          20,000            20,000           20,000 20 คน เกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
แก้ไขปัญหาราคาตกต่ า ได้
อย่างยั่งยืน

ส านักปลัด อบต.
ป่ากลาง
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127 ศึกษาดูงานพัฒนากลุ่มอาชีพ และ
กลุ่มแม่บ้าน

เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มสตรีแม่บ้านให้มี
การศึกษาดูงานส าหรับเสริมสร้างงาน
พัฒนาอาชีพ เช่นการแปรรูปผลไม้
การผลิตภัณฑ์สามารถเสริมสร้าง
ผลิตภัณฑ์ในชุมชนได้

ส่งเสริมการศึกษาดูงานของกลุ่มสตรี
แม่บ้านเพื่อพัฒนาศักยภาพและ
เสริมสร้างงานอาชีพเสริมในชุมชน
จ านวน 1  คร้ัง จ านวน 30 คน

        100,000          100,000         100,000 30 คน กลุ่มสตรีแม่บ้านให้มี
การศึกษาดูงานส าหรับ
เสริมสร้างงานพัฒนาอาชีพ
 เช่นการแปรรูปผลไม้การ
ผลิตภัณฑ์สามารถ
เสริมสร้างผลิตภัณฑ์ใน
ชุมชนได้

ส านักปลัด อบต.
ป่ากลาง

128 โครงการส่งเสริมอาชีพสู่การมีงาน
ท าให้กับเยาวชนต าบลป่ากลาง

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้สู่
อาชีพและการมีงานท าให้ให้กับ
เยาวชนต าบลป่ากลาง

เยาวชนต าบลป่ากลาง จ านวน 100 
คน ได้เรียนรู้อาชีพที่ตนสนใจสู่การมี
งานท าในอนาคต

          30,000            30,000           30,000 100 คน เยาวชนต าบลป่ากลางเกิด
แนวคิดในการสร้างและ
พัฒนาอาชีพสู่การมีงานท า
เพื่อเล้ียงตนเองและ
ครอบครัวในอนาคต

อบต. ป่ากลาง
ร่วมกับโรงเรียน
มัธยมป่ากลาง

129 ส่งเสริมกลุ่มหัตถกรรมเคร่ือง
ทองขาว และเคร่ืองเงิน

เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มหัตถกรรมมีอาชีพ
และรายได้ที่มั่นคง สามารถพัฒนา
อาชีพการท าเคร่ืองทองขาวและ
เคร่ืองเงินให้สามารถสร้างความ
รุ่งเรืองในอาชีพได้

จัดงบสนับสนุนส่งเสริมให้กลุ่ม
หัตถกรรมมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง 
สามารถพัฒนาอาชีพการท าเคร่ือง
ทองขาวให้สามารถสร้างความรุ่งเรือง
ในอาชีพได้

          20,000            20,000           20,000 10 คน มีการส่งเสริมกลุ่ม
หัตถกรรมการท าเคร่ือง
ทองขาวและเคร่ืองเงิน

ส านักปลัด อบต.
ป่ากลาง

130 ส่งเสริมการฝึกอาชีพ เคร่ืองประดับ
ทองเหลือง ม้านั่งหวาย ตีมีด จัก
สารผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ ท าไม้กวาด และ
ไพรหญ้าคา น้ ายาล้างจาน น้ ายาซัก
ผ้า ฯลฯ

เพื่อส่งเสริมการฝึกอาชีพ ให้
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

จัดฝึกอบรมส่งเสริมการฝึกอาชีพ 
เคร่ืองประดับทองเหลือง ม้านั่หวาย 
ตีมีด จักสารผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ ท าไม้
กวาด และไพรหญ้าคา น้ ายาล้างจาน
 น้ ายาซักผ้า จ านวน 50 คน

          20,000            20,000           20,000 50 คน ประชาชนมีอาชีพเสริม
และสร้างรายได้ให้กับ
ครอบครัวเพิ่มขึ้น

ส านักปลัด อบต.
ป่ากลาง

131 โครงการลดความเหล่ือมล้ าด้าน
รายได้ด้วยการขจัดความยากจนใน
ชนบท

แก้ไขปัญหาความยากจน ครัวเรือนที่
มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ.ให้มีรายได้
ผ่านเกณฑ์

ครัวเรือนยากจนตกเกณฑ์ จปฐ. ใน
หมู่บ้าน

          20,000            20,000           20,000 20 คน ครัวเรือนที่มีรายได้ต่ ากว่า
เกณฑ์ จปฐ.ให้มีรายได้ผ่าน
เกณฑ์

พัฒนาชุมชน/
ส านักปลัด อบต.

ป่ากลาง
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132 การขับเคล่ือนแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

กระตุ้นและส่งเสริมให้ครัวเรือนน้อม
น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปรับใช้ในการด ารงชีวิต

ครัวเรือนแกนน าหมู่บ้านละ 10 คน 
จ านวน 6 หมู่บ้าน

          20,000            20,000           20,000 60 คน ครัวเรือนมีความรู้ความ
เข้าใจและสามารถน า
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเ พียงไปปรับใช้ในการ
ด ารงชีวิต

พัฒนาชุมชน/
ส านักปลัด อบต.

ป่ากลาง

133 เพิ่มประสิทธภาพอาสาพัฒนาชุมชน
 (อช.) และ ผู้น าอาสาพัฒนาชุมชน 
(ผู้น าอช.)

พัฒนาศักยภาพาของ อช./ผู้น าอช. 
ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็ม
ก าลังความสามารถ

อช./ผู้น า อช. ต าบลป่ากลาง จ านวน
 24 คน

          20,000            20,000           20,000 24 คน อช./ผู้น า อช. ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพและ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
เต็มก าลังความสามารถ
และเกิดขวัญก าลังใจ

พัฒนาชุมชน/
ส านักปลัด อบต.

ป่ากลาง

134 ส่งเสริมอาชีพในด้านการรวมกลุ่ม
ประกอบอาชีพ

เพื่อให้ราษฎรในต าบลมีอาชีพและ
รายได้และมีงานท า

ราษฎรต าบลป่ากลาง จ านวน 6 
หมู่บ้าน

          60,000            60,000           60,000 60 คน ราษฎรมีรายได้ ส านักปลัด อบต.
ป่ากลางร่วมกับ 

ศูนย์พัฒนา
สังคมหน่วยที่ 25

135 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกร ลดต้นทุน เพิ่มผลิต ผลิต
อาหารปลอดภัย ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อพัฒนาเกษตรกรต้นแบบ 
เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต 
เพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพและปริมาณ

จัดฝึกอบรม จ านวน 20 คน           50,000            50,000           50,000 20 คน เกษตรกรที่ได้รับการ
อบรมสามารถลดต้นทุน
การผลิต เพิ่มผลผลิต เพิ่ม
คุณภาพและปริมาณ

ส านักปลัด อบต.
ป่ากลาง

136 ส่งเสริมการเล้ียงปลาในกระชัง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถ
ประกอบอาชีพการเล้ียงปลาในกระชัง

ส่งเสริมการเล้ียงปลาในกระชัง หมู่ 
1-6 จ านวน 6 หมู่บ้าน

          30,000            30,000           30,000 6 หมู่บ้าน ประชาชนหรือเกษตรกรที่
สนใจการประกอบอาชีพ
เพาะเห็ดเป็นอาชีพเสริม
สามารถสร้างรายได้และก่อ
เกิดอาชีพเสริมรายได้แก่
เกษตรกรได้

ส านักปลัด อบต.
ป่ากลาง
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137 ซ้ือพันธุ์ปลาปล่อยอ่างเก็บน้ า
สาธารณะ

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพันธุ์ปลาปล่อย
ในอ่างเก็บน้ าทุกแห่ง เพื่อขยายพันธุ์
ปลา และเป็นแหล่งอาหารของต าบล
ป่ากลาง

จัดซ้ือพันธุ์ปลาปล่อยอ่างเก็บน้ า
สาธารณะ หมู่ 1 - 6

          50,000            50,000           50,000 6 หมู่บ้าน มีพันธุ์ปลาในอ่างเก็บน้ า
ทุกแห่งและสามารถ
ขยายพันธุ์ปลาให้เป็น
อาหารของต าบลป่ากลางได้

ส านักปลัด อบต.
ป่ากลาง

138 ก่อสร้างศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรและโรงผลิตปุ๋ย

เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
และการท าปุ๋ยพีอาร์ ให้เกษตรกร
ผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้การท าเกษตร
แบบยั่งยืน โดยการท าดินให้มีชีวิต ซ่ึง
ใช้การห่มบ่มดิน

ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ขนาด 
กว้าง 9 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 6 
เมตร

        300,000   -   - 1 หลัง มีศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร เป็น
ศูนย์เรียนรู้ให้เกษตรกรที่
สนใจท าการเกษตร โดย
น้อมน าหลักปรัชญาเศร
กิจพอเพียงมาใช้อย่างยั่งยืน

ส านักปลัด อบต.
ป่ากลาง

139 โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ฝึกอบรม 
เกษตรกรให้สามารถพึ่งพาตัวเอง 
อย่างยั่งยืนและมั่นคง ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสม
เด็กพระเจ้าอยู่หัว

ส่งเสริม สนับสนุน ฝึกอบรม ให้
ความรู้กับเกษตรกร จ านวน 100 คน

          50,000            50,000           50,000 จ านวน 
100 คน

เกษตรกรสามารถพึ่งพา
ตัวเองได้อย่างยั่งยืนและ
มั่นคง

ส านักปลัด อบต.
ป่ากลาง

140 สร้างตลาดสดต าบล เพื่อให้มีตลาดส าหรับแลกเปล่ียน
สินค้าให้ประชาชนสามารถน าสินค้า
ต่างๆออกมาจ าหน่ายแลกเปล่ียนกันได้

ก่อสร้างตลาดสดต าบล จ านวน  1  
แห่ง

      1,000,000  -   - 1 แห่ง มีตลาดส าหรับแลกเปล่ียน
สินค้าให้ประชาชน
สามารถน าสินค้าต่างๆ
ออกมาจ าหน่าย
แลกเปล่ียนกันได้

กองช่าง อบต.
ป่ากลาง

141 จัดงานของดีต าบลป่ากลาง เพื่อส่งเสริมสินค้าของดีต าบลป่ากลาง
ให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวต าบลป่ากลาง

จัดงานของดีต าบลป่ากลางปีละ 1 คร้ัง         100,000          100,000         100,000 1 แห่ง มีสถานที่ส าหรับให้
ประชาชนขายสินค้า

กองช่าง อบต.
ป่ากลาง
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 3.2 บัญชีโครงการ รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง อ าเภอปัว จังหวัดน่าน

แบบ ผ.01
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วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

142 สร้างศูนย์ส่งเสริมอาชีพและที่
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ร้านค้าชุมชน 
และอื่น ฯลฯ

เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้
เพิ่มขึ้น และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยว

อาคารกว้าง 10.00 เมตร ยาว 20 
เมตร สูง 3.50 เมตร

      1,500,000  -   - 1 แห่ง มีสถานที่ส าหรับให้
ประชาชนขายสินค้า และ
เป็นที่ท่องเที่ยว

กองช่าง อบต.
ป่ากลาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาดา้นสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
          3.1   แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมพัฒนาดา้นการสงเคราะห์ประชาชน
143 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ ผู้ป่วย

เอดส์
ส่งเสริมเบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์             6,000              6,000             6,000 1 คน ผู้ป่วยเอดส์มีเบี้ยยังชีพมี

ทุน ในการด าเนินชีวิตได้
ส านักปลัด อบต.
ป่ากลาง

144 สงเคราะห์เคร่ืองยังชีพผู้ยากจน, 
ผู้ด้อยโอกาส, และเด็กก าพร้า

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภค
สงเคราะห์แก่ผู้ยากจน,ผู้ด้อยโอกาส
,และเด็กก าพร้าให้มีเคร่ืองอุปโภค
บริโภคส าหรับยังชีพเป็นการชั่วคราว

จัดซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภคแก่ผู้ยากจน
,ผู้ด้อยโอกาส,เด็กก าพร้า ปีละ 1 คร้ัง

          50,000            50,000           50,000 1 คร้ัง ผู้ยากจน,ผู้ด้อยโอกาส,และ
เด็กก าพร้า มีเคร่ืองยังชีพ
ในการด ารงชีวิตเป็นการ
คร้ังคราวในการด าเนินชีวิต
ได้

ส านักปลัด อบต.
ป่ากลาง

145 สร้างและซ่อมแซมบ้านคนจน เพื่อสร้างและซ่อมแซมบ้านให้คน
ยากจนให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ด าเนินโครงการสร้างและซ่อมแซม
บ้านคนจน อย่างน้อย ปีละ 1 คร้ัง

        100,000          100,000         100,000 6 หลัง คนยากจนมีโอกาสได้อยู่
บ้านที่มั่นคงมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นได้

อบต.ป่ากลาง

146 สงเคราะห์ผ้าห่มเคร่ืองกันหนาวแก่
ประชาชน

เพื่อให้ประชาชนผู้ยากจน
ผู้ด้อยโอกาสสามารถมีผ้าห่มป้องกัน
ภัยหนาวได้

จัดซ้ือผ้าห่มแจกประชาชน ยากจน 
จ านวน 300 ผืน/300 คน

        100,000          100,000         100,000 300 ผืน ประชาชนผู้ยากจน
ผู้ด้อยโอกาสสามารถมีผ้า
ห่มสู้ภัยหนาวได้

ส านักปลัด อบต.
ป่ากลาง

147 สวัสดิการชุมชนในระดับต าบล 1. เพื่อมีการออมทุกหมู่บ้าน          
 2. เป็นการช่วยเหลือด้านสวัดิการ
สังคมระดับต าบล

1 หมู่บ้าน ๆ ละ 10 คน/ปี จ านวน 
60 คน

          60,000  -  - 60 คน ราษฎรต าบลป่ากลางมี
สวัสดิการชุมชนทั่วหน้าปี 
2559

ส านักปลัด อบต.
ป่ากลาง ร่วมกับ

 ศูนย์พัฒนา
สังคมหน่วยที่ 

25 และ

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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148 ศูนย์เรียนรู้ต าบลป่ากลาง 1. เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านสวัสดิการ
ระดับชุมชน                              
 2. เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ด้าน
วัฒนธรรมชนเผา

1. สวัสดิการชุมชนเผ่าม้ง              
2. สวัสดิการชุมชนเผ่าเมี่ยน          
 3. สวัสดิการชุมชนเผ่าถิ่น             
 4. วัฒนธรรมทั้ง 3 ชนเผ่า

        100,000  -  - 1 ศูนย์ 1. เป็นศูนย์เรียนรู้ด้าน
สวัสดิการ                   
 2. เป็นศูนย์เรียนรู้ด้าน
วัฒนธรรม 3 ชนเผ่า

อบต.ป่ากลาง
ร่วมกับศูนย์
พัฒนาสังคม
หน่วยที่ 25 

และ
คณะกรรมการ

ศูนย์เรียนรู้

149 ศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการสังคมบน
พื้นที่สูง

1. เพื่อบูรณาการระดับต าบลป่ากลาง
กับศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 25 น่าน
                                         2. 
เพื่อบูรณาการกับผู้น าชุมชนต าบลป่า
กลาง

องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง
และผู้น าชุมชนต าบลป่ากลาง

        100,000  -  - 1 ศูนย์ งานที่ร่วมกันท าให้ราษฎร
ต าบลป่ากลางมีความสุข

อบต.ป่ากลาง 
ร่วมกับศูนย์
พัฒนาสังคม
หน่วยที่ 25

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาดา้นสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
          3.2   แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการแก้ปญัหาสังคม
150 ก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต

และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุต าบลป่า
กลาง

เพื่อให้ผู้อายุได้มีสถานที่ในการพัฒนา
อาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต มีสังคม
ผู้สูงอายุที่อบอุ่น และมีสุขภาพกาย
และใจที่ดีขึ้น

ก่อสร้างศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุต าบลป่า
กลาง ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 7     
เมตร สูง 4 เมตร จ านวน 1 หลัง

      1,000,000  -  - จ านวน 1 
หลัง

มีอาคารให้ผู้สูงอายุใช้ท า
กิจกรรม และพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้ดี
ขึ้น

อบต.ป่ากลาง 
ร่วมกับศูนย์ 
สนง.พัฒนา

สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์

 จังหวัดน่าน

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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151 อบรมป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด เพื่อให้มีการอบรมในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนต าบลป่า
กลางและเพื่อแก้ปัญหายาเสพติด
ต าบลป่ากลางให้หมดส้ินไปในระยะ
ยาว

จัดการฝึกอบรมด้านโทษและพิษภัย
ของยาเสพติดในเด็กและเยาวชน
ต าบลป่ากลาง  จ านวน  50 คน

        175,000          175,000         175,000 50 คน ต าบลป่ากลาง ปลอดจาก
ยาเสพติดและปัญหาเด็ก
และเยาวชนต าบลป่า
กลางปัญหาการทะเลาะ
วิวาทในกลุ่มเด็กและ
เยาวชนหมดไปอย่างยั่งยืน

ส านักปลัด อบต.
ป่ากลาง

152 ติดต้ังกล้อง CCTV เพื่อคอยป้องกันและสอดส่องดูแล
ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและผู้กระท า
ผิดในด้านต่างๆ ตลอดจนสามารถน า
ตัวผู้กระท าผิดที่เป็นภัยต่อสังคมมารับ
โทษตามกฎหมายได้อย่างทันท่วงที

จ านวน  6 หมู่บ้าน         900,000   -   - 6 หมู่บ้าน ประชาชนภายในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล
ป่ากลางปลอดภัยจาก
ปัญหายาเสพติดและ
สามารถติดตามผู้กระท า
ผิดมาลงโทษได้

อบต.ป่ากลาง

153 อุดหนุนส่งเสริมคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  ในการบริหารจัดการ ออก
ตรวจและเข้าเวรยามเพื่อแก้ปัญหา
สังคม

เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการหมู่บ้าน
ในการบริหารจัดการเพื่อแก้ปัญหา
ชุมชนและสังคมเช่นการเข้าเวรยาม
และออกตรวจของชุด รักษาความสงบ
เรียบร้อยหมู่บ้าน (ชรบ.)

ส่งเสริมสนับสนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสังคมอย่างน้อยเดือนละ  1  
คร้ัง

          30,000            30,000           30,000 12 คร้ัง ชมรมก านันผู้ใหญ่บ้านมี
งบประมาณในการบริหาร
จัดการแก้ปัญหาของ
ชุมชนและสังคมสามารถ
แก้ปัญหาของชุมชนและ
สังคมได้อย่างยั่งยืน

ส านักปลัด อบต.
ป่ากลาง

154 อุดหนุนคณะกรรมการผู้สูงอายุ 
ต าบลป่ากลาง

เพื่อให้คณะกรรมการผู้สูงอายุได้มี
งบประมาณสวัสดิการส าหรับ
ด าเนินการเยี่ยมเยียนเวลาสมาชิกป่วย
ไข้ และงบประมาณสนับสนุนการร่วม
กิจกรรมวันผู้สูงอายุระดับอ าเภอ

สนับสนุนส่งเสริมคณะกรรมการ
ผู้สูงอายุต าบลป่ากลางด้านการ
เสริมสร้างงานสวัสดิการและการร่วม
กิจกรรมผู้สูงอายุ ปีละ  1  คร้ัง

          30,000            30,000           30,000 1 คร้ัง ชมรมผู้สูงอายุต าบลป่า
กลางได้มีงบประมาณ
สวัสดิการส าหรับ
ด าเนินการเยี่ยมเยียนเวลา
สมาชิกป่วยไข้ และ
งบประมาณสนับสนุนการ
ร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุ
ระดับอ าเภอ

ส านักปลัด อบต.
ป่ากลาง
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155 อบรมร่วมเชิงปฏิบัติการระหว่าง
ฝ่ายปกครองท้องที(่ก านัน/
ผู้ใหญ่บ้าน/สารวัตรก านัน/ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน)และฝ่ายท้องถิ่น
(ผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภา
ท้องถิ่น)

เพื่อส่งเสริมให้มีการอบรมร่วมท้องถิ่น
ท้องที่เพื่อบูรณาการงานในสังคม
ร่วมกันสร้างความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ของแต่ละฝ่ายที่มีต่อสังคม

อบรมร่วมระหว่างก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน
และสมาชิกสภาท้องถิ่น /ผู้บริหาร
ท้องถิ่นจ านวน  1  คร้ัง จ านวน 36 
 คน

          30,000            30,000           30,000 36 คน มีการอบรมร่วมท้องถิ่น
ท้องที่เพื่อบูรณาการงาน
ในสังคมร่วมกันสร้างความ
เข้าใจในบทบาทหน้าที่
ของแต่ละฝ่ายที่มีต่อสังคม
สามารถด าเนินงานร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ

ส านักปลัด อบต.
ป่ากลาง

156 จัดต้ังและอบรม และส่งเสริมอาชีพ 
แก่ กลุ่มเยาวชน ต าบลป่ากลาง

เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มและอบรมให้
ความรู้แก่เยาวชนในการรวมกลุ่มเพื่อ
ร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ส่งเสริมให้
สังคมมีความปกติสุขในระยะยาว

ส่งเสริมการจัดต้ังกลุ่มเยาวชนต าบล 
ป่ากลาง และอบรมให้ความรู้ ในการ
รวมกลุ่มท ากิจกรรม/การประกอบ
อาชีพ เพื่อสร้างสรรค์สังคม  จ านวน 
 60 คน

          50,000            50,000           50,000 60 คน มีการรวมกลุ่มจัดต้ังเป็น
กลุ่มเยาวชนระดับต าบล 
ขึ้น  และเยาวชนสามารถ
ท ากิจกรรม รวมกลุ่ม
ประกอบอาชีพ ร่วมกัน
เป็นส่ิงที่ควรด าเนินการใน
สังคมได้

ส านักปลัด อบต.
ป่ากลาง

157 อบรมและศึกษาดูงานเร่ืองสารเสพ
ติดอย่างครบวงจร

ให้เด็กเยาวชนรู้โทษภัยของสารเสพ
ติดด้วยการศึกษาจากประสบการณ์จริง

อบรมและศึกษาดูงานเด็กและเยาวชน
 จ านวน 60 คน

          20,000            20,000           20,000 60 คน เด็กเยาวชนตระหนักถึง
พิษภัยยาเสพติด

อบต.ป่ากลาง 
โรงเรียนในต าบล

158 อบรมวินัยจราจร ให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ในการขับ
ขี่ยวดยานพาหนะและสามารถ
ป้องกันตนเองเบื้องต้นได้

เด็กและเยาวชนอบรม  จ านวน 60  
คน

          10,000            10,000           10,000 60 คน เด็กสามารถใช้ยวดยาน
พาหนะได้ถูกต้อง ขับขี่ไม่
ประมาท

อบต.ป่ากลาง

159 โครงการส่งเสริมการสร้างความปอง
ดอง

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาการขัดแย้งทางการเมืองใน
ระดับประเทศ

ประชาชน จ านวน 60 คน           10,000            10,000           10,000 60 คน ประชาชนมีความเข้าใจ
และไม่ขัดแย้งกัน

อบต.ป่ากลาง
หมู่บ้านทุกหมู่
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160 อบรมจริยธรรมในวัยรุ่น ให้เยาวชนมีการฝึกฝนจิตใจให้
เข้มแข็งและมีจริยธรรม คุณธรรม 
เป็นคนดีของสังคม

อบรมเยาวชน จ านวน 60 คน           10,000            10,000           10,000 60 คน วัยรุ่นรู้ความจริงของชีวิต
แก้ไขปัญหาด้วยหลักธรรม
ได้สามารถเป็นคนดีในสังคม

อบต.ป่ากลาง 
โรงเรียนในต าบล

161 สนับสนุนและส่งเสริมเชิดชูเกียรติ
บุคคลดีเด่น

เพื่อให้บุคคลที่ท าความดีได้รับการยก
ย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นแบบอย่าง
ของผู้อื่นต่อไป

มอบเกียรติบัตรและเชิดชูเกียรติ 20 
คน

          10,000            10,000           10,000 20 คน เป็นแบบอย่างที่ดีของผู้อื่น
และท าให้สังคมท าความดี
กันมากขึ้น

อบต.ป่ากลาง

162 โครงการเสริมสร้างส านึกความเป็น
พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

เพื่อส่งเสริมให้พลเมืองส านึกความ
เป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

ประชาชน จ านวน 100  คน           10,000            10,000           10,000 100 คน ประชาชนรู้จัก
ประชาธิปไตยมากขึ้น

อบต.ป่ากลาง

163 การครองกายครองใจในวัยเรียน เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรู้
ปัญหาจากการต้ังครรภ์ก่อนวัยอัน
ควรและตระหนัก รู้วิธีป้องกัน
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

เยาวชนต าบลป่ากลางที่ร่วมกิจกรรม
ค่ายครองกายครองใจในวันเรียน 
จ านวน 100 คน สามารถป้องกัน
ตนเองจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย
อันควร

          40,000            40,000           40,000 100 คน เยาวชนต าบลป่ากลางมี
ภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง 
ป้องกันตนเองจากการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
ได้

อบต.ป่ากลาง
ร่วมกับโรงเรียน
มัธยมป่ากลาง

164 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในโรงเรียนมัธยมป่ากลาง

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ให้กับเยาวชนต าบลป่ากลางด้วย
กระบวนการค่าย

เยาวชนต าบลป่ากลางที่ร่วมกิจกรรม
ค่ายเยาวชนป่ากลางรู้เท่าทันยาเสพ
ติด จ านวน 200 คน สามารถ
ป้องกันตนเอง และร่วมแก้ไขปัญหายา
เสพติดในชุมชนและสังคม

          34,000            34,000           34,000 200 คน เยาวชนต าบลป่ากลาง
สามารถป้องกันตนเอง 
เพื่อน และคนใน
ครอบครัวจากพิษภัยของ
ยาเสพติด

อบต.ป่ากลาง
ร่วมกับโรงเรียน
มัธยมป่ากลาง

165 ครอบครัวสุขสันต์ (โรงเรียนมัธยม
ป่ากลาง)

เพื่อสร้างความเข้าใจและส่งเสริมการ
สร้างครอบครัวที่อบอุ่นเป็นพื้นฐาน
การสร้างสังคมแห่งความสุข

ผู้ปกครองและเยาวชนต าบลป่ากลาง
ที่ร่วมกิจกรรมค่ายครอบครัวสุขสันต์ 
จ านวน 100 คน เข้าใจและ
ร่วมกันสร้งครอบครัวที่อบอุ่น

          29,000            29,000           29,000 100 คน สมาชิกในครอบครัวเกิด
ความเข้าใจที่ตรงกันและ
ร่วมกันสร้างครอบครัวที่
อบอุ่น สร้างสังคมแห่ง
ความสุข

อบต.ป่ากลาง
ร่วมกับโรงเรียน
มัธยมป่ากลาง
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166 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ตรวจสารเสพติด 
เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด

เพื่อให้สามารถสุ่มตรวจกลุ่มเส่ียงป้อง
ปรามควบคุมการแพร่ระบาดของยา
เสพติดในชุมชนต าบลป่ากลางได้

จัดซ้ือวัสดุ/อุปกรณ์ ส าหรับตรวจสาร
เสพติดป้องกันการแพร่นะบาดของ
สารเสพติด ปีละ 1 คร้ัง

          30,000            30,000           30,000 1 คร้ัง สามารถสุ่มตรวจกลุ่มเส่ียง
ป้องปรามควบคุมการแพร่
ระบาดของยาเสพติดใน
ชุมชนต าบลป่ากลางได้

อบต.ป่ากลาง
ร่วมกับ รพ.สต.
ต าบลป่ากลาง 

และก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน

167 ประชุมสัมมนาพัฒนาจิตใจรวมญาติ
เผ่าม้งแต่ละตระกูล

เพื่อให้เกิดการเสนอแนะแนวทางและ
แก้ไขปัญหาของชนเผ่าม้งได้เกิดการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

จัดประชุมสัมมนา รวมญาติเผ่าม้งแต่
ละตระกูล จ านวน 30 คน

          30,000            30,000           30,000 30 คน สามารถทราบปัญหาและ
แนวทางแก้ไขต่างๆ ของ
ชนเผ่าม้ง

อบต.ป่ากลาง
ร่วมกับตระกูล
แซ่รีแซ่ท้าว

ต าบลป่ากลาง

168 ศึกษาดูงานพัฒนากลุ่มผู้สูงอายุ
ต าบลป่ากลาง

เพื่อให้มีการศึกษาดูงานและน า
ประสบการณ์ที่ได้มาปรับใช้ในการ
บริหารจัดการสามารถพัฒนากลุ่ม
ผู้สูงอายุในการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือความสามัคคีในชุมชน

จัดโครงการทัศนะศึกษาดูงานของ
กลุ่มผู้สูงอายุ  จ านวน  40 คน

        100,000          100,000         100,000 40 คน มีการศึกษาดูงานและน า
ประสบการณ์ที่ได้มาปรับ
ใช้ในการบริหารจัดการ
สามารถพัฒนากลุ่ม
ผู้สูงอายุในการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ
ความสามัคคีในชุมชนและ
เสริมสร้างงานประเพณี
วัฒนธรรม

ส านักปลัด อบต.
ป่ากลาง

169 ศึกษาดูงานเครือข่ายสตรีชนเผ่าม้ง, 
เผ่าเมี่ยน, เผ่าลัวะ

เพื่อให้กลุ่มสตรีชนเผ่าม้งได้มี
การศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองสามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาดูงาน
มาพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนได้

จัดโครงการทัศนะศึกษาดูงานของ
กลุ่มสตรีชนเผ่าม้ง   จ านวน  40 คน

        100,000          100,000         100,000 40 คน กลุ่มสตรีชนเผ่าม้งได้มี
การศึกษาดูงานพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง
สามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้จาก
การศึกษาดูงานมาพัฒนา
หมู่บ้านและชุมชนได้

ส านักปลัด อบต.
ป่ากลาง
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เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท)
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

170 ส่งเสริมพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อให้กลุ่มสตรีมีความเสมอภาคเท่า
เทียมกับผู้ชาย ส่งเสริมการเป็นผู้น า 
และส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี

จัดโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาบทบาทสตรี จ านวน 50 คน

          30,000            30,000           30,000 จ านวน 50
 คน

สตรีมีบทบาทในสังคมและ
มีความเป็นผู้น ามากขึ้น

ส านักปลัด อบต.
ป่ากลาง

171 สนับสนุนเครือข่ายสตรี เผ่าม้ง เผ่า
เมี่ยน และเผ่าลัวะ

เพื่อให้เครือข่ายสตรีเผ่าม้ง เผ่าเมี่ยน 
และเผ่าลัวะ ได้มีการแลกเปล่ียน
ความรู้ ประสบการณ์ และประเพณี
วัฒนธรรม

จัดโครงการสนับสนุเครือข่ายสตรี 
เผ่าม้ง เผ่าเมี่ยน และเผ่าลัวะ  จ านวน
 50 คน

          30,000            30,000           30,000 จ านวน 50
 คน

เกิดการแลกเปล่ียน ความรู้
 ประสบการณ์ ประเพณี
วัฒนธรรม เครือข่ายสตรี 
เผ่าม้ง เผ่าเมี่ยน และเผ่า
ลัวะ

ส านักปลัด อบต.
ป่ากลาง

172 ประชุมเสวนาเครือข่ายสตรีชน
เผ่าม้งด้านวัฒนธรรม

เพื่อส่งเสริมบทบาทสตรีม้งให้มี
บทบาทในการแสดงความคิดเห็น ซ่ึง
ส่งเสริมการเป็นผู้น าในวัฒนธรรมชน
เผ่าม้ง และสามารถสร้างเครือข่าย
สตรีชนเผ่าม้งทั่วโลก

ประชุมเสวนาเครือข่ายสตรีชนเผ่าม้ง
ด้านวัฒนธรรม จ านวน 50 คน

          50,000            50,000           50,000 จ านวน 50
 คน

สตรีม้งสามารถพัฒนา
บทบาทสตรีให้เป็นที่
ยอมรับในสังคม

ส านักปลัด อบต.
ป่ากลาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาดา้นสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

          3.3   แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการศึกษา
173 ส่งเสริมทุนสงเคราะห์ส าหรับเด็ก

นักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อจ่ายเป็นทุนสงเคราะห์ส าหรับเด็ก
นักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 1365 ลงวันที่ 30 
เมษายน 2550

ส่งเสริมทุนด าเนินชีวิตแก่เด็กนักเรียน 
เรียนดีแต่ยากจนและเด็กด้อยโอกาส 
จ านวน 70 คน

        100,000          100,000         100,000 จ านวน 70
 คน

เด็กนักเรียนเรียนดีและมี
ฐานะยากจนได้มีทุน
ส าหรับด าเนินชีวิตเพื่อ
เป็นการส่งเสริมการศึกษา
ให้เด็กนักเรียนนักศึกษามี
ก าลังใจในการศึกษาเล่า
เรียนต่อไป

กองการศึกษา
อบต.ป่ากลาง

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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เปา้หมาย ตวัชีวัด
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วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

174 อุดหนุนส่งเสริมโครงการอาหาร
กลางวัน  โรงเรียนประถมในพื้นที่ 
จ านวน 2 โรงเรียน

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับประทาน
อาหารกลางวัน ครบหลัก 5 หมู่ และ
มีอาหารกลางวันทานทุกวันสามารถ
สร้างความเจริญเติบโตและมีก าลัง
สมองในการพัฒนา การเรียนรู้ตามวัย
อันสมควรแก่การศึกษาเล่าเรียน

ส่งเสริมอาหารกลางวันโรงเรียนเขต
พื้นที่การศึกษา ในพื้นที่จ านวน  2 
โรงเรียน  จ านวน  นักเรียน   581  
คน ๆ ละ 20 บาท จ านวน 200 วัน

      2,324,000       2,324,000      2,324,000 581 คน เด็กนักเรียนได้รับประทาน
อาหารกลางวัน ครบหลัก 
5 หมู่ และมีอาหาร
กลางวันทานทุกวัน
สามารถสร้างความเจริญ
เติบ โตและมีก าลังสมอง
ในการพัฒนา การเรียนรู้
ตามวัยอันสมควรแก่
การศึกษาเล่าเรียน

กองการศึกษา
อบต.ป่ากลาง

175 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

เพื่อให้เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กได้
รับประทานอาหารกลางวัน ครบหลัก
 5 หมู่และมีอาหารกลาง วันทานทุก
วันสามารถสร้างความเจริญเติบโต
และมีก าลังสมองในการพัฒนา การ
เรียนรู้ตามวัยอันสมควรแก่การศึกษา
เล่าเรียน

ส่งเสริมอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กจ านวน  2  ศูนย์  จ านวน  
นักเรียน  300  คน ๆ ละ 20 บาท 
จ านวน 285 วัน

      1,710,000       1,710,000      1,710,000 300 คน เด็กนักเรียนได้รับประทาน
อาหารกลางวัน ครบหลัก 
5 หมู่ และมีอาหาร
กลางวันทานทุกวัน
สามารถสร้างความ
เจริญเติบโตและมีก าลัง
สมองในการพัฒนา การ
เรียนรู้ตามวัยอันสมควร
แก่การศึกษาเล่าเรียน

กองการศึกษา
อบต.ป่ากลาง

176 ส่งเสริมอาหารเสริม (นม)โรงเรียน  
ประถมในพื้นที่ จ านวน  2 โรงเรียน

เพื่อให้เด็กนักเรียนต้ังแต่ระดับก่อนวัย
เรียนจนถึงระดับชั้นประถมศึกษา  ได้
ด่ืมนมทุกวัน

จัดซ้ืออาหารเสริมนมส าหรับเด็ก
นักเรียนก่อนประถม ถึงระดับ จ านวน
   2  โรงเรียน คนละ 7.82 บาท 
จ านวน 581 คน จ านวน 260 วัน

      1,200,000       1,200,000      1,200,000 581 คน เด็กนักเรียนต้ังแต่ระดับ
ก่อนวัยเรียนจนถึง
ระดับชั้นประถมศึกษา  ได้
ด่ืมนมทุกวันและมีสุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรงขึ้น

กองการศึกษา
อบต.ป่ากลาง
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เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ/ที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

177 ส่งเสริมอาหารเสริม (นม) ศูนย์
พัฒนาเด็กในพื้นที่รับผิดชอบ 
จ านวน  2 ศูนย์

เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กได้ด่ืมนม
ทุกวันมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
สามารถพัฒนาการได้ตามวัย

จัดซ้ืออาหารเสริมนมส าหรับเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก  จ านวน   2  ศูนย์ 
จ านวน 7.82 บาท จ านวน 300 คน
 จ านวน 260 วัน

        610,000          610,000         610,000 300 คน เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กได้
ด่ืมนมทุกวันมีสุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรงสามารถ
พัฒนาการได้ตามวัย

กองการศึกษา
อบต.ป่ากลาง

178 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
(โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166)

1. เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ความรู้  ทักษะ
 ประสบการณ์จากการเรียน สร้าง
ชื่อเสียงให้กับตนเองและโรงเรียน      
 2. เพื่อให้นักเรียน ได้มีโอกาสได้รับ
ประสบการณ์และการเรียนรู้จากการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ

นักเรียนระดับประถมศึกษา จ านวน 
30 คน

          20,000            20,000           20,000 30 คน นักเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่ก าหนด เป็น
คนดี มีปัญญา มีความสุข 
มีศักยภาพในการศึกษาต่อ
 มีความสมบูรณ์ทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ มี
ความรู้ทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับการด ารงชีวิต ตาม
มาตรฐาน

กองการศึกษา
อบต.ป่ากลาง

ร่วมกับโรงเรียน
ป่ากลาง

มิตรภาพที่ 166

179 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
เต็มตามศักยภาพ (โรงเรียนป่ากลาง
มิตรภาพที่ 166)

1. เพื่อเปิดโลกทัศน์ของนักเรียนใน
การเรียนรู้ให้กว้างขึ้น                   
      2. เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียน       
                3. สร้างความผูกพัน 
ความรักสามัคคีในหมู่คณะ

นักเรียนชั้น ป.6 จ านวน 30 คน           30,000            30,000           30,000 30 คน นักเรียนน าความรู้ที่ได้จาก
การทัศนศึกษาไปพัฒนา 
ความคิด พัฒนาตน 
พัฒนาสังคม

กองการศึกษา
อบต.ป่ากลาง

ร่วมกับโรงเรียน
ป่ากลาง

มิตรภาพที่ 166
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เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI)
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180 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์  (โรงเรียนส
หราษฎร์บ ารุง)

1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ของนักเรียนให้สูงขึ้น           
 2. เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้
ความสามารถในการจัดท า
แบบทดสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้
 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และแนว
ทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษา

1. บุคลากรครูทุกคน นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้รับการ
พัฒนาคุณภาพทางด้านวิชาการ       
 2. มีเคร่ืองมือส าหรับประเมิน
คุณภาพผู้เรียนต้ังแต่ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1-6 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

          30,000            30,000           30,000 30 คน 1. บุคลากรครูได้ร่วมกัน
จัดหาจัดท าตัวอย่าง
ข้อสอบตามกลุ่มสาระการ
เรียนรุ้หลัก                 
 2. นักเรียนได้ฝึกเตรียม
ความพร้อมโดยท า
แบบทดสอบและร่วมเฉลย
กับครู                    3. 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ตรงตาม
เป้าหมาย

กองการศึกษา
อบต.ป่ากลาง 

ร่วมกับ
โรงเรียนส

หราษฎร์บ ารุง
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181 ห้องสมุดมีชีวิต(โรงเรียนสหราษฎร์
บ ารุง)

1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรัก
การอ่าน                                   
   2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาให้
เกิดประโยชน์                            
      3. เพื่อให้ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่ง
เรียนรู้ แก่นักเรียน ชุมชนและ
หน่วยงานในท้องถิ่น                     
   4. เพื่อให้โรงเรียน ชุมชนและ
หน่วยงานในท้องถิ่นมีแหล่งเรียนรู้ที่มี
คุณภาพ

1. นักเรียนโรงเรียนสหราษฎร์บ ารุง 
คณะครู บุคลากรในโรงเรียน เข้าใช้
บริการร้อยละ 100                    
2. ชุมชนและหน่วยงานในท้องถิ่น เข้า
ใช้บริการ ร้อยละ 80

          25,000            25,000           25,000 50 คน 1. ห้องสมุดมีความ
สะอาด/สวยงาม มี
บรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้และพร้อมในการใช้
งาน                          
 2. มีระบบการยืม-คืน
หนังสือ สืบค้นข้อมูลแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมใน
การใช้งาน                   
  3. นักเรียนมีความรู้และ
เกิดทักษะทางวิชาการใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
   4. นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ของ
ห้องสมุดและมีความสนใจ
ในการใช้ห้องสมุดเป็น
แหล่งเรียนรู้                 
     5. ชุมชนและ
หน่วยงานในท้องถิ่นมี
แหล่งเรียนรู้ใกล้บ้านและ
เข้าใช้บริการได้

กองการศึกษา
อบต.ป่ากลาง 

ร่วมกับ
โรงเรียนส

หราษฎร์บ ารุง
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182 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา
(โรงเรียนสหราษฎร์บ ารุง)

1. เพื่อส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อม
และการบริการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายที่ส่งเสริมให้เด็กพัฒนา
ตามธรรมชาติ เต็มศักยภาพ            
    2. เพื่อพัฒนาบรรยากาศและ
ส่ิงแวดล้อมของโรงเรียนสหราษฎร์
บ ารุง ให้มีสภาพบรรยากาศและ
ส่ิงแวดล้อมสวยงาม สะอาด ร่มร่ืน 
น่าดู น่าอยู่ น่ามาเรียนมีบรรยากาศที่
เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา                                
 3. เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียน
ร่วมกันพัฒนาและจัดท าแหล่งเรียนรุ้
ในโรงเรียน                               
 4. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนบุคลากร
ทุกฝ่ายในโรงเรียนและชุมชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาบรรยากาศและ
ส่ิงแวดล้อมของโรงเรียน

เชิงปริมาณ                             
 1. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้และมีการ
พัฒนาบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมที่
เอื้อต่อการเรียนรู้                    
เชิงคุณภาพ                             
 1. โรงเรียนมีสภาพบรรยากาศและ
ส่ิงแวดล้อมที่สวยงาม สะอาด ร่มร่ืน 
น่าดู น่าอยู่ น่ามาเรียน มีบรรยากาศที่
เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน2. บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน
และชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

          20,000            20,000           20,000 30 คน 1. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรุ้
สภาพบรรยากาศและ
ส่ิงแวดล้อมสวยงาม 
สะอาด ร่มร่ืน น่าดู น่าอยู่
 น่ามาเรียน มีบรรยากาศที่
เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน              
2. บุคลากรทุกฝ่ายใน
โรงเรียนและชุมชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ของโรงเรียน

กองการศึกษา
อบต.ป่ากลาง 

ร่วมกับ
โรงเรียนส

หราษฎร์บ ารุง
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183 จัดหาครูสอนสาระวิชาที่ขาดแคลน 
(ภาษาต่างประเทศ) เพื่อรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน  (โรงเรียน
มัธยมป่ากลาง, โรงเรียนป่ากลาง
มิตรภาพที่ 166, โรงเรียนส
หราษฎร์บ ารุง)

เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในด้านการ
ส่ือสารภาษาต่างประเทศและสร้าง
ความมั่นใจ และความเชื่อมั่นต่อ
ผู้ปกครองและชุมชนในการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและสถานศึกษา

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
และมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 รวมทั้ง
เจ้าหน้าที่ อบต.ป่ากลางและครูใน
สถานศึกษาต าบลป่ากลาง มี
พัฒนาการด้านการส่ือสาร
ภาษาต่างประเทศ สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและเกิดความพร้อม
พื้นฐานในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

        108,000          108,000         108,000 1 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4-6 และมัธยมศึกษา
ปีที่ 1-6 รวมทั้งเจ้าหน้าที่
 อบต.ป่ากลางและครูใน
สถานศึกษาต าบลป่ากลาง
 มีพัฒนาการด้านการ
ส่ือสารจีนมากขึ้น เกิด
ความมั่นใจกล้าแสดงออก 
และสามารถใช้ใน
เหตุการณ์ชีวิตจริงได้

อบต.ป่ากลาง
ร่วมกับโรงเรียน
มัธยมป่ากลาง, 
โรงเรียนป่ากลาง
มิตรภาพที่ 166,

 โรงเรียนส
หราษฎร์บ ารุง

184 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารความเป็นไปต่างๆของ
บ้านเมืองสามารถเรียนรู้จากส่ือ
หนังสือพิมพ์ได้ค้นคว้าข้อมูลข่าวสาร
ได้อย่างถูกต้อง

จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ให้แก่หมู่บ้านและ
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
จ านวน  4,745  เล่มต่อปี

          52,000            52,000           52,000 4,745 เล่ม ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารความเป็นไปต่างๆ
ของบ้านเมืองสามารถ
เรียนรู้จากส่ือหนังสือพิมพ์
ได้ค้นคว้าข้อมูลข่าวสารได้

กองการศึกษา
อบต.ป่ากลาง

185 อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายต่างๆ 
แก่ประชาชน

เพื่อให้ประชาชนรู้กฎหมายที่ควร
ทราบในการด าเนินชีวิตประจ าวัน

จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่
ประชาชนโดย เชิญวิทยากรที่มี
ความรู้ด้านกฎหมายมาให้ความรู้
จ านวน 30 คน

          20,000            20,000           20,000 30 คน ประชาชนมีความรู้
กฎหมายที่ควรทราบใน
การด าเนินชีวิตประจ าวัน

ส านักปลัด อบต.
ป่ากลาง

186 ส่งเสริมกิจกรรมการสอนภาษาม้ง
ให้ลูกหลาน

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น
ให้คงสืบต่อไปรักษาภาษาม้งให้เป็น
การอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น

จัดอบรมส่งเสริมการสอนภาษาม้ง 
ให้แก่เด็กและเยาวชนม้ง   จ านวน  
30 คน

          10,000            10,000           10,000 30 คน เด็กและเยาวชนม้งรุ่นใหม่
มีความรู้เข้าใจในภาษาม้ง 
และสืบทอดภาษาท้องถิ่น
ของตนได้

กองการศึกษา 
อบต.ป่ากลาง
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187 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี เพื่อส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กส่งเสริมให้
เด็กมีความสนุกสนานมีความร่ืนเริง 
กล้าคิดกล้าแสดง ออกเพิ่มศักยภาพ
ของเด็กและเยาวชนอนาคตของชาติได้

จัดกิจกรรมวันเด็ก ร่วมกับศูนย์พัฒนา
เด็กและโรงเรียนในพื้นที่จ านวน 3  
โรงเรียน

          40,000            40,000           40,000 1 คร้ัง เด็กและเยาวชนมีความ
สนุกสนานตามวัยกล้าคิด
กล้าแสดงออก ส่งเสริม
พัฒนาการของอนาคตของ
ชาติได้

กองการศึกษา
อบต.ป่ากลาง

188 จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจ าปี เพื่อส่งเสริมกิจกรรมวันแม่ส่งเสริมให้
เด็กมีความรักความกตัญญูต่อแม่ผู้ให้
ก าเนิดสร้างความรักความผูกพันใน
ครอบครัว

จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ร่วมกับ
ศูนย์พัฒนาเด็กทั้ง 2 ศูนย์

          35,000            35,000           35,000 1 คร้ัง เด็กมีความรักความกตัญญู
ต่อแม่ผู้ให้ก าเนิดสร้าง
ความรักความผูกพันใน
ครอบครัว

กองการศึกษา
อบต.ป่ากลาง

189 โครงการจัดนิทรรศการผลงานเด็ก
ปฐมวัยและมอบประกาศนียบัตร

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและผู้ปกครองมี
ความรู้สึกภาคภูมิใจ ในการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเด็กให้มีความ
มุ่งมั่นต่อการศึกษาในอนาคต

โครงการจัดนิทรรศการผลงานเด็ก
ปฐมวัยและมอบประกาศนียบัตรตอน
จบเทอมแก่เด็กที่จะจบไปต่อระดับ
อนุบาล 1 คร้ัง

          15,000            15,000           15,000 1 คร้ัง เด็กและผู้ปกครองมี
ความรู้สึกภาคภูมิใจ ใน
การเรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กให้มีความ
มุ่งมั่นต่อการศึกษาใน
อนาคตได้

กองการศึกษา 
อบต.ป่ากลาง

190 แข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อพัฒนาความพร้อมของเด็กทั้ง 4 
ด้าน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างศูนย์เด็กกับผู้ปกครอง

เด็กเล็กและผู้ปกครอง จ านวน 270 
คน

          15,000            15,000           15,000 270 คน เด็กในศูนย์มีความพร้อม
พัฒนาการทุกด้าน
ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรม

กองการศึกษา 
อบต.ป่ากลาง

191 ส่งเสริมสุขภาพทันตสาธารณสุข
เคลือบฟลูออไรด์

เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ป่ากลางมีสุขภาพฟันที่แข็งแรง

เด็กเล็ก จ านวน 170 คน           30,000            30,000           30,000 170 คน เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านป่ากลางมีสุขภาพฟัน
ที่แข็งแรง

กองการศึกษา 
อบต.ป่ากลาง

192 อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการส าหรับ
ครูผู้ดูแลเด็ก

เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กได้มีความรู้ในการ
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความ
เจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ

บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก           10,000            10,000           10,000 15 คน ครูผู้ดูแลเด็กได้มีความรู้ใน
การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กให้มีความ
เจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ

กองการศึกษา 
อบต.ป่ากลาง
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193 ค่ันห้องเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านตาหลวง

เพื่อให้มีห้องเรียนเป็นสัดส่วนที่ชัดเจน
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียน
การสอน

ค่ันห้องเรียน จ านวน 4 ห้อง         200,000   -   - 4 ห้อง มีห้องเรียนเป็นสัดส่วนง่าย
ต่อการควบคุมเด็กและ
การจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

   กองการศึกษา 
     กองช่าง    
อบต.ป่ากลาง

194 ติดต้ังเหล็กดัดและมุ้งลวดประตู
หน้าต่าง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ตาหลวง

เพื่อป้องกันและรักษาทรัพยสินของ
ทางราชการ และเพื่อป้องกันยุงลาย
และลดภาวะเส่ียงของโรคไข้เลือดออก

ติดต้ังเหล็กดัดและมุ้งลวดประตู
หน้าต่าง อาคาร 2 อาคาร 3 ศูนย์
พัมฒนาเด็กเล็กบ้านตาหลวง

        200,000   -   - จ านวน 2 
หลัง

ป้องกันทรัพย์สินทาง
ราชการและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

   กองการศึกษา 
     กองช่าง    
อบต.ป่ากลาง

195 ติดต้ังผ้าม่าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านตาหลวง

เพื่อบังแสงแดดที่ส่องเข้ามาให้
ห้องเรียน และลดความร้อนลงท าให้
ห้องเรียนไม่ร้อนเกินไป

ติดต้ังผ้าม่าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล้กบ้าน
ตาหลวง จ านวน 3 อาคารเรียน

        200,000   -   - จ านวน 3 
หลัง

สามารถป้องกันความร้อน
ได้ท าให้เด็กเล็กมี
พัฒนาการที่ดีขึ้น

   กองการศึกษา 
     กองช่าง    
อบต.ป่ากลาง

196 ปรับปรุงอาคาร อบต.ป่ากลาง หลัง
เก่า

เพื่อความปลอดภัยของเด็ก เพื่อ
สุขลักษณะที่ดี และเพื่อให้ได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานของ ศพด. คุณภาพ

ปรับปรุง ประตู หน้าต่าง ทาสี ติดต้ัง
มุ้งลวด อาคาร อบต.หลังเก่า

        200,000   -   - จ านวน 1 
หลัง

เด็กๆจะได้รับความ
ปลอดภัยเด็กมีความสนใจ
ในการเข้าเรียนใน
ห้องเรียนมากขึ้นจากเดิม

   กองการศึกษา 
     กองช่าง    
อบต.ป่ากลาง

197 โครงการก่อสร้างห้องน้ า ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านป่ากลาง

เพื่อให้เด็กมีห้องน้ าใช้ที่เพียงพอ และ
ถูกสุขลักษณะ

ก่อสร้างห้องน้ า จ านวน 2 จุด  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ากลาง

        250,000   -   - 2 แห่ง เด็กมีห้องน้ าใช้ที่เพียงพอ 
และถูกสุขลักษณะ

   กองการศึกษา 
     กองช่าง    
อบต.ป่ากลาง

198 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม
 ต่อเติม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ตาหลวง

เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อ
เติม อาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ให้ได้มาตรฐาน เพียงพอกับจ านวน
เด็กที่เพิ่มขึ้นทุกปี

ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม 
อาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ตาหลวง

200,000          -   - 1 แห่ง เด็กเล็กมีห้องเรียนในการ
ท ากิจกรรมการเรียนการ
สอนตามเกณฑ์มาตรฐานที่
เพียงพอและไม่คับแคบ
แอดอัด

   กองการศึกษา 
     กองช่าง    
อบต.ป่ากลาง

82



 3.2 บัญชีโครงการ รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง อ าเภอปัว จังหวัดน่าน

แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ/ที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

199 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม
 ต่อเติม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่า
กลาง

เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อ
เติม อาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ให้ได้มาตรฐาน เพียงพอกับจ านวน
เด็กที่เพิ่มขึ้นทุกปี

ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม 
อาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ป่ากลาง

        300,000   -   - 1 หลัง เด็กเล็กมีห้องเรียนในการ
ท ากิจกรรมการเรียนการ
สอนตามเกณฑ์มาตรฐานที่
เพียงพอและไม่คับแคบ
แอดอัด

   กองการศึกษา 
     กองช่าง    
อบต.ป่ากลาง

200 โครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้าและ
แปรงฟัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ป่ากลาง

เพื่อถูกสุขลักษณะอนามัยที่ดีของเด็ก 
และเพื่อสร้างวินัยของเด็กในการใช้
ชีวิตประจ าวัน

ก่อสร้างอ่างล้างหน้าและแปรงฟัน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ากลาง

        100,000   -   - 2 แห่ง เด็กใน ศพด.ป่ากลางมีอ่าง
ล้างหน้าและแปรงฟันที่
เพียงพอ และถูก
สุขลักษณะ เด็กได้ฝึกสร้าง
วินัยในการท ากิจวัตร
ประจ าวันที่ถูกต้อง

   กองการศึกษา 
     กองช่าง    
อบต.ป่ากลาง

201 ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กป่ากลางเป็น
ศูนย์พัฒนาเด็กที่น่าอยู่มีความสะอาด
ปลอดภัยถูกสุขลักษณะมีความร่มร่ืน 
น่าดูน่าชม

ปรับปรุงภูมิทัศน์ ถมดิน ปลูกดอกไม้ 
ต้นไม้ท าสวนย่อม ปลูกหญ้า ให้สนาม
เด็กเล่น น่าอยู่ จ านวน 2  แห่ง

100,000          -   - 1 แห่ง ท าให้เด็กอยากมา ศพด. 
มากขึ้นด้วยทัศนียภาพที่
สวยงาม และน่าเรียนรู้ 
เด็กมีความปลอดภัยขณะ
เล่นสนามเด็กเล่น

   กองการศึกษา 
     กองช่าง    
อบต.ป่ากลาง

202 โครงการสร้างศาลารวมใจ เพื่อเป็นจุดรอรับเด็ก และเป็นที่
พักผ่อนผู้ปกครองเวลามารอรับเด็ก

ก่อสร้างศาลาร่วมใจ จ านวน 2 หลัง 100,000          -   - 2 หลัง ผู้ปกครองที่มารอรับลูกได้
มีที่นั่งพัก

   กองการศึกษา 
     กองช่าง    
อบต.ป่ากลาง

203 โครงการปรับปรุงและจัดซ้ือของเล่น
สนาม

เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
ของเด็ก และเพียงพอกับจ านวนเด็ก

จัดซ้ือของเล่นสนาม จ านวน 2 ศูนย์ 100,000          -   - 2 แห่ง เด็กได้เสริมสร้าง
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้
อย่างเพียงพอกับจ านวน
เด็ก

   กองการศึกษา 
     กองช่าง    
อบต.ป่ากลาง
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204 โครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ความสุขจากสถานที่จริงเพื่อสนองต่อ
นโยบายของรัฐบาลในการเรียนรู้ของ
เด็ก

จัดกิจกรรมศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่
โดยมีผู้ปกครอง เด็กครูผู้ดูแลเด็กไป
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดน่าน

          50,000            50,000           50,000 100 คน เด็กได้เรียนรู้จากสถานที่
จริงอย่างสนุกสนานเกิด
ทักษณะการเรียนรู้อย่าง
รวดเร็ว

กองการศึกษา  
อบต.ป่ากลาง

205 จัดซ้ือวัสดุในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้มีวัสดุในศูนย์ฯ อย่างเพียงพอ
ต่อการปฏิบัติหน้าที่

จัดซ้ือวัสดุในศูนย์ฯ อย่างเพียงพอ เช่น
 กระดาษ, หมึก, วัสดุคอมพิวเตอร์, 
วัสดุส านักงาน, วัสดุอื่นๆ

        200,000          200,000         200,000  2 ศูนย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีวัสดุ
ใช้อย่างเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน

กองการศึกษา  
อบต.ป่ากลาง

206 จัดซ้ือครุภัณฑ์โต๊ะท างาน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อให้มีโต๊ะท างานอย่างเพียงพอใน
การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ

จัดซ้ือโต๊ะพร้อมเก้าอี้ท างาน จ านวน 
3 ตัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ากลาง
 และบ้านตาหลวง

          20,000   -   - 3 ตัว มีโต๊ะส าหรับท างาน
ส าหรับครูผู้ดูแลเด็กอย่าง
เพียงพอ

กองการศึกษา  
อบต.ป่ากลาง

207 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อความสะดวกในการจัดท าเอกสาร
ในห้องเรียนของครูผู้ดูแลเด็ก

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์จ านวน 3 
เคร่ือง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่า
กลาง และบ้านตาหลวง

          50,000   -   - 3 เคร่ือง ครูผู้ดูแลเด็กมีความสะดวก
ในการจัดท าเอกสาร

กองการศึกษา   
อบต.ป่ากลาง

208 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ เพื่อให้เด็กเล็กมีพัฒนาการที่เติบโต
สมวัยท าให้เด็กนอนหลับสะบาย 
อากาศไม่ร้อน ตอนกลางวัน

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 15 
เคร่ือง

        300,000          300,000         300,000 จ านวน 15
 เคร่ือง

เด็กนอนหลับสบาย มี
พัฒนาการเติบโตสมวัย

   กองการศึกษา   
   กองช่าง    
อบต.ป่ากลาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาดา้นสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
          3.4   แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมกิจการดา้นสาธารณสุข
209 สารเคมีก าจัดลูกน้ ายุงลาย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไข้เลือดออกลด

ปริมาณการเกิดยุงลายอันเป็นสาเหตุ
ของไข้เลือดออก

จัดซ้ือสารเคมีก าจัดลูกน้ ายุงลาย 
แจกจ่ายให้ประชาชนต าบลป่ากลาง
ทุกหมู่บ้านส าหรับ ใช้ปราบลูกน้ า
ยุงลายในชุมชน

          80,000            80,000           80,000 6 หมู่บ้าน สามารถป้องกันไม่ให้เกิด
ไข้เลือดออกในชุมชน
ต าบลป่ากลางได้

อบต.ป่ากลาง 
ร่วมกับ 
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลป่ากลาง

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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210 โครงการพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค
ไข้เลือดออก เพื่อจ ากัดปริมาณยุงลาย
ป้องกันมิให้เกิดปัญหาโรคไข้เลือดออก
ในชุมชน

ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อก าจัดยุงลายทั้ง 
หกหมู่บ้าน ๆละ สาม คร้ังในช่วงฤดูฝน

        130,000          130,000         130,000 6 หมู่บ้าน สามรถลดปริมาณและ
ก าจัดยุงลายได้สามารถ
ป้องกันและแก้ไข ปัญหา
โรคไข้เลือดออกอันมี
สาเหตุมาจากยุงลายได้

อบต.ป่ากลาง 
ร่วมกับ 
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลป่ากลาง

211 ส่งเสริมสนับสนุนโลชั่นทากันยุงเพื่อ
ป้องกันแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก

เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก เนื่องจาก
ยุงกัด

จัดซ้ือโลชั่นทากันยุงให้ครวัเรือนละ 1
 ขวด จ านวน 1,300 ครัวเรือน

          65,000            65,000           65,000 6 หมู่บ้าน สามารถป้องกันไม่ให้ยุงกัด
ได้ซ่ึงเป็นสาเหตุของ
ไข้เลือดออก

อบต.ป่ากลาง 
ร่วมกับ 
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลป่ากลาง

212 ส่งเสริมการป้องกันการระบาดของ 
โรคต่างๆ  ในต าบลป่ากลาง

เพื่อป้องกันโรคระบาดต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ใหม่ ในต าบลป่ากลาง

จัดซ้ือวัคซีนป้องกันโรคอย่างเพียงพอ           30,000            30,000           30,000 6 หมู่บ้าน สามารถป้องกันโรคระบาด
ได้

อบต.ป่ากลาง 
ร่วมกับ 
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลป่ากลาง

213 ส่งเสริมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อป้องกันการระบาดของโรคพิสุนัข
บ้าในพื้นที่ต าบลป่ากลาง

จัดซ้ือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
อย่างเพียงพอ

          30,000            30,000           30,000 6 หมู่บ้าน สามารถป้องกันการ
ระบาดของโรคพิสุนัขบ้าได้

อบต.ป่ากลาง 
ร่วมกับ 
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลป่ากลาง

214 โครงการตรวจวัดสารเคมีในวัย
ท างาน

เพื่อให้ประชาชนตะหนักถึงอันตราย
จากสารเคมีที่ใช้ในการท างานและลด
จ านวนสารเคมีลดได้

จัดกิจกรรมทุกหมู่บ้าน เดือนละ 1 คร้ัง           30,000            30,000           30,000 6 หมู่บ้าน จ านวนผู้ป่วยลดลง ร้อยละ
 10

อบต.ป่ากลาง 
ร่วมกับ 
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลป่ากลาง
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215 ตรวจคัดกรอกและป้องกันโรค
เกี่ยวกับผู้สูงอายุและผู้พิการ 
(โรคเบาหวาน โรคความดัน)

เพื่อป้องกันโรคเกี่ยวกับผู้สูงอายุและ
ผู้พิการ ให้มีความเส่ียงน้อยลง และ
ดูแลผู้ป่วยที่มีอาการอยู่แล้วให้มี
สุขภาพแข็งแรงขึ้น

จัดกิจกรรมทุกหมู่บ้าน เดือนละ 1 คร้ัง           30,000            30,000           30,000 6 หมู่บ้าน จ านวนผู้ป่วยลดลง ร้อยละ
 10

อบต.ป่ากลาง 
ร่วมกับ 
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลป่ากลาง

216 เงินอุดหนุนส าหรับพัฒนาระบบสา
ธารณ สุขมูลฐานตามที่รับถ่ายโอน
และอบต.อุดหนุนสมทบ

เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งการบริหาร
จัดการศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
ให้มีการด าเนินกิจกรรมของศูนย์
สาธารณสุขมูลฐานชุมชนอย่างยั่งยืน

ส่งเสริมเงินอุดหนุนพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานชุมชนทั้ง  6  
หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 10,000 บาท

          60,000            60,000           60,000 6 หมู่บ้าน มีการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานและมี
การด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง

อบต.ป่ากลาง 
ร่วมกับ 
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลป่ากลาง

217 เงินสมทบโครงการหลักประกัน
สุขภาพชุมชน

เพื่อส่งเสริมหลักประกันสุขภาพแก่
ประชาชนในชุมชน ตามโครงการของ
ส านักงานหลักประกันสุภาพแห่งชาติ

สมทบงบประมาณโครงการ
หลักประกันสุขภาพชุมชนท้องถิ่น
จ านวน  1 โครงการ

        200,000          200,000         200,000 1 โครงการ สามารถบริหารจัดการ
ด้านสุขภาพตามโครงการ
หลักประกันสุขภาพชุมชน
ท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น
ได้

อบต.ป่ากลาง 
ร่วมกับ 
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลป่ากลาง

218 โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการ
เด็กน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์

เพื่อให้เด็กที่มีภาวะโภชนาการ
น้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ได้รับการดูแล
อย่างถูกสุขลักษณะ

เด็กน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านป่ากลาง

          30,000            30,000           30,000 10 คน เด็กมีภาวะโภชนาการตาม
เกณฑ์

อบต.ป่ากลาง 
ร่วมกับ 
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลป่ากลาง
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219 โครงการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก
โรงเรียนพ่อแม่ (หนังสือเล่มแรก
ของหนู)

จัดซ้ือหนังสือเพื่อบริการให้ยืมแก่พ่อ
แม่อ่านให้ลูกฟัง

จัดซ้ือหนังสือ จ านวน  400 เล่ม           30,000            30,000           30,000 400 เล่ม เด็กมีพัฒนาการด้าน
อารมณ์และสติปัญญาดีขึ้น

อบต.ป่ากลาง 
ร่วมกับ 
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลป่ากลาง
และ CCF จ.น่าน

220 โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครอง
เด็ก “การดูแลและส่งเสริมสุขภาพ
เด็ก”

เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ในการดูแล
และส่งเสริมสุขภาพเด็ก

อบรมผู้ปกครองเด็ก 1  คร้ัง 100  คน           30,000            30,000           30,000 100 คน ผู้ปกครองมีความรู้ในการ
ดูแลและส่งเสริมสุขภาพเด็ก

อบต.ป่ากลาง 
ร่วมกับ 
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลป่ากลาง
และ CCF จ.น่าน

221 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยใน
ช่องปาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ป่ากลาง และบ้านตาหลวง

เพื่อสุขเสริมสุขอนามัยช่องปากแก่
เด็กนักเรียนส่งเสริมสุขอนามัยเหงือก
และฟันป้องกันฟันผุให้เด็กยิ้มสวย
ตามที่ควรจะเป็น

ส่งเสริมให้เด็กแปรงฟันทุกวันหลังกิน
รับประทานอาหารกลางวันเสร็จ
ส าหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 300 คน

          20,000            20,000           20,000 จัดกิจกรรม
แปรงฟัน
ทุกวัน

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก 
จ านวน 300 คน มี
สุขอนามัยช่องปากแก่เด็ก
นักเรียนส่งเสริมสุขอนามัย
เหงือกและฟันป้องกันฟันผุ
ให้เด็กยิ้มสวยตามที่ควรจะ
เป็น

อบต.ป่ากลาง 
ร่วมกับ 
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลป่ากลาง
และ CCF จ.น่าน

222 ส่งเสริมสุขภาพทันตสาธารณสุขเด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็ก

เพื่อส่งเสริมสุขภาพช่องปากแก่เด็ก
นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กให้มี
สุขภาพปากและฟันที่ดีไม่ผุ

ตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบ
ฟลูออไรด์แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กปี
ละ 1 คร้ัง

          30,000            30,000           30,000 1 คร้ัง มีส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
แก่เด็กนักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กให้มีสุขภาพ
ปากและฟันที่ดีไม่ผุ

อบต.ป่ากลาง 
ร่วมกับ 
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลป่ากลาง
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223 เดินรณรงค์ ก าจัดลูกน้ ายุงลายและ
ไข้เลือดออก

เพื่อส่งเสริมให้มีการร่วมรณรงค์การ
ควบคุมป้องกันไข้เลือดออกในชุมชน
อย่างจริงจัง

จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ และประกวด
หมู่บ้าน อสม.ดีเด่นปลอดลูกน้ ายุงลาย
 ปลอดไข้เลือดออก จ านวน  1  คร้ัง

          30,000            30,000           30,000 1 คร้ัง มีการร่วมรณรงค์การ
ควบคุมป้องกัน
ไข้เลือดออกในชุมชนอย่าง
จริงจังสามารถควบคุม
ป้องกันปัญหาไข้เลือดออก
ได้

อบต.ป่ากลาง 
ร่วมกับ 
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลป่ากลาง

224 จัดซ้ือน้ ายาฆ่าเชื้อไข้หวัดนก เพื่อให้สามารถควบคุมป้องกันไม่ให้
ไข้หวัดนกเกิดขึ้นในชุมชนต าบลป่า
กลาง

จัดซ้ือน้ ายาฆ่าเชื้อไข้หวัดนก ฉีดพ่น
ป้องกันเชื้อไข้หวัดนก ปี ละ 1  คร้ัง

          10,000            10,000           10,000 1 คร้ัง สามารถควบคุมป้องกัน
ไม่ให้ไข้หวัดนกเกิดขึ้นใน
ชุมชนต าบลป่ากลาง

อบต.ป่ากลาง 
ร่วมกับ 
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลป่ากลาง

225 วัสดุการแพทย์ เพื่อจัดซ้ือวัสดุการแพทย์ ที่ใช้ในการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ส าหรับรถกู้ชีพ
กู้ภัย

จัดซ้ือวัสดุการแพทย์ ที่ใช้ในการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น ส าหรับรถกู้ชีพกู้ภัย
ให้เพียงพอต่อบริการประชาชน

          20,000            20,000           20,000 1 ปี มีวัสดุการแพทย์ ที่จ าเป็น
ต่อการปฏิบัติงาน และ
บริการประชาชน

อบต.ป่ากลาง

226 อบรมฟื้นฟู อสม. จิตอาสา ต าบล
ป่ากลาง

เพื่ออบรม อสม. จิตอาสา ดูแลผู้ป่วย
ติดบ้านติดเตียง ต าบลป่ากลาง

อสม. จิตอาสา หมู่บ้านละ 5 คน รวม
 7 หมู่บ้าน จ านวน 35 คน

            4,625              4,625             4,625 35 คน ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง
ได้รับการดูแลอย่างถูกวิธีมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

อบต.ป่ากลาง 
ร่วมกับ 
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลป่ากลาง
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227 ศึกษาดูงานสาธารณสุขมูลฐาน 
ต าบลป่ากลาง

เพื่อศึกษาดูงานสาธารณสุขมูลฐาน
ของ อสม. ในหมู่บ้านที่ได้รับรางวัล
ดีเด่นการประกวดหมู่บ้านสาธารณสุข
มูลฐาน

จัดโครงการทัศนะศึกษาดูงานของ
กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข  จ านวน 
 50 คน

          15,750            15,750           15,750 50 คน มีการศึกษาดูงานและน า
ประสบการณ์ที่ได้มาปรับ
ใช้ในการบริหารจัดการ
สามารถพัฒนากลุ่ม
อาสาสมัครสาธารณสุขมูล
ฐานในการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานในชุมชน

อบต.ป่ากลาง 
ร่วมกับ 
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลป่ากลาง

228 โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว 1. เพื่อให้หญิงต้ังครรภ์รายใหม่ได้รับ
การฝากครรภ์ก่อนอายุครรภ์ 12 
สัปดาห์                                   
 2. เพื่อให้หญิงต้ังครรภ์ หญิงหลัง
คลอดและครอบครัว มีความรู้ในการ
ดูแลตนเองในขณะต้ังครรภ์อย่าง
ถูกต้อง                                    
      3. เพื่อสร้างความต่อเนื่องของ
เครือข่าย อสม.ในการค้นหาหญิง
ต้ังครรภ์รายใหม่ติดตามเยี่ยมหลัง
คลอดและนมแม่

1. อสม.ประจ าหมู่บ้าน จ านวน 24 
คน                                        
 2. หญิงต้ังครรภ์ และญาติ จ านวน 
140 คน                                 
 3. หญิงหลังคลอด จ านวน 140 คน

          16,780            16,780           16,780 หญิงต้ัง
ภรรค์ 
จ านวน 
140 คน

1. หญิงต้ังครรภ์รายใหม่
ได้รับการฝากครรภ์ก่อน
อายุครรภ์ 12 สัปดาห์     
 2. หญิงต้ังครรภ์ หญิง
หลังคลอดและครอบครัว 
มีความรู้ในการดูแลตนเอง
ในขณะต้ังครรภ์             
 3. มีความต่อเนื่องของ
เครือข่าย อสม.ชุมชน

อบต.ป่ากลาง 
ร่วมกับ 
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลป่ากลาง

229 โครงการวางแผนครอบครัว เพื่อให้ประชาชนต าบลป่ากลางมี
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การวางแผนครอบครัว การใช้ยาคุมก า
เนินวิธีต่างๆ เพื่อลดจ านวนการ
ต้ังครรภ์ภาวะเส่ียงจากการไม่
คุมก าเนิด/คุมก าเนิดไม่ถูกวิธี

หญิงวัยเจริญพันธุ์และสามีในเขต หมู่
 1 , หมู่ 3, หมู่ 6 จ านวน หมู่ละ 80
 คน รวม 240 คน

          10,680            10,680           10,680 จ านวน 
240 คน

ประชาชนต าบลป่ากลางมี
ความรู้ความเข้าใจในการ
วางแผนครอบครัวและการ
ใช้ยาคุมก าเนิดอย่าง
ถูกต้อง จ านวนของการ
ต้ังครรภ์ภาวะเส่ียงลดลง
จากเดิม

อบต.ป่ากลาง 
ร่วมกับ 
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลป่ากลาง
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230 โครงการส่งเสริมสุขภาพการป้องกัน
มะเร็งปากมดลูกสตรีอายุ 30 - 60
 ปี ต าบลป่ากลาง

1. เพื่อให้สตรีกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุ 
30-60 ปี ในต าบลป่ากลาง มีความ
ตระหนักและเห็นความส าคัญของการ
มารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกมากขึ้น                            
 2. เพื่อให้สตรีกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุ
 30-60 ปี ในพื้นที่ต าบลป่ากลาง
ได้รับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปาก
มดลูกไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

1. สตรีกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุ 30-60
 ปี ในต าบลป่ากลาง จ านวน 1,196 
คน ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกร้อยละ 80                   
 2. สตรีกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุ 
30-60 ปี ในต าบลป่ากลางที่พบผล
ตรวจมะเร็งปากมดลูกผิดปกติได้รับ
การส่งเพื่อรับการรักษาทุกราย

          24,000            24,000           24,000 1 คร้ัง 1. สตรีกลุ่มเป้าหมายที่มี
อายุ 30-60 ปี ในพื้นที่ได้
เล็งเห็นความส าคัญของ
การตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกและเข้ารับการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกในสถานบริการมาก
ขึ้น                           
 2. สตรีกลุ่มเป้าหมายที่มี
อายุ 30-60 ปี ในพื้นที่ที่
ได้รับการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกและ
ภาวะผิดปกติทุกชนิด 
ได้รับการส่งต่อและรักษา
ทุกราย       3. อสม. 
และแกนน าครอบครัวมี
ความรู้เร่ืองโรคมะเร็งปาก
มดลูก และสามารถ
ถ่ายทอดให้กลุ่มเป้าหมาย
และน ากลุ่มเป้าหมายเข้า
รับการตรวจคัดกรอง
โรคมะเร็งปากมดลูกได้
อย่างครอบคลุม             
       4. ลดอัตราป่วย/
ตาย จากโรคมะเร็งปาก
มดลูกได้

อบต.ป่ากลาง 
ร่วมกับ 
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลป่ากลาง
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231 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการควบคุมโรค
ไข้เลือดออก

1. เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณะสุขได้
มีการอบรมความรู้ใหม่ๆ ในการ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 2. เพื่อให้
อาสาสมัครสาธารณสุขมีความรู้และ
เทคนิคใหม่ๆในการค้นหาลูกน้ ายุงลาย
ได้ 3. เพื่อเพิ่มพูนความรุ้และ
ศักยภาพของ อสม. ในด้านการใส่สาร
ทรายอะเบทที่ถูกต้อง

1. อสม. ประจ าหมู่บ้าน จ านวน 106
 คน 2. เด็กนักเรียน 3 โรงเรียนๆ ละ
 6 คน รวมจ านวน 18 คน

          14,520            14,520           14,520 จ านวน 
124 คน

1. อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านมีความรู้
ความสามารถในการ
ควบคุมไข้เลือดออกเพิ่มขึ้น
 2. โรคไข้เลือดออก
ระบาดในชุมชน และ
สถานศึกษาลดลง

อบต.ป่ากลาง 
ร่วมกับ 
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลป่ากลาง

232 โครงการอบรมฟื้นฟูศักยภาพการ
ดูแลผู้ป่วยของ อสม.

1. เพื่อฟื้นฟูความรู้และทักษะที่
จ าเป็นของ อสม.                        
 2. เพิ่มศักยภาพของ อสม. ให้
สามารถดูแลผู้ป่วยตามกลุ่มวัยได้
อย่างถูกต้อง

อสม. จ านวน 106 คน           18,000            18,000           18,000 จ านวน 
106 คน

1. อสม.มีความรู้ 
ความสามารถในการดูแล
ผู้ป่วยในเขตหมู่บ้านที่
รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม                    
 2. อสม.มีความรู้ด้าน
สุขภาพที่ถูกต้อง ทันสมัย  
  3. อสม. สามารถน า
ความรู้ และน าไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับผู้ป่วย 
4. อสม.มีการรับ
สถานการณ์อย่างทันท่วงที
 และเป็นผู้น าด้านสุขภาพ
ที่ถูกต้องในชุมชน

อบต.ป่ากลาง 
ร่วมกับ 
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลป่ากลาง
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233 โครงการโรงเรียนพ่อแม่พัฒนาการดี
เร่ิมที่หนังสือนิทานคลินิกส่งเสริม
สุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลป่ากลาง

1.เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ในการ
ส่งเสริมพัฒนาการให้เด็ก 0-5 ปี ที่
ถูกต้อง เหมาะสมตามวัย               
  2. เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้และ
ทักษะในการส่งเสริมพัฒนาการ โดย
ใช้หนังสือเป็นส่ือกลางในการสร้าง
ความสัมพันธ์ในครอบครัว              
  3. ส่งเสริมการอ่านหนังสือนิทานใน
หมู่บ้าน ชุมชน

1. เด็ก 0-5 ปีมีพัฒนาการสมวัยร้อย
ละ 85                                   
 2. มีการใช้หนังสือนิทานในการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี โดย
ผู้ปกครอง                                
 3. ผู้ปกครองเด็ก 0-5 ปี ต าบลป่า
กลาง ได้เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนพ่อ
แม่มากกว่าร้อยละ 80

          17,500            17,500           17,500 เด็ก 0-5 ปี
 มี

พัฒนาการ
สมวัยไม่
น้อยกว่า

ร้อยละ 85

1. มีเครือข่ายหนังสือใน
ระดับหมู่บ้าน               
  2. ผู้ปกครองเห็น
ความส าคัญและใช้หนังสือ
นิทานเป็นส่ือสร้าง
สัมพันธภาพในครอบครัว
เพิ่มขึ้น                      
 3. ผู้ปกครองให้
ความส าคัญและตระหนัก
ในการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็ก                           
 4. เด็ก 0-5 ปี มีความ
ฉลาดทุกมิติ อยู่ใน
ครอบครัวที่อบอุ่นชุมชนที่
เข้มแข็ง                      
 5. ชุมชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเห็นความส าคัญ
และให้การสนับสนุนการ
ส่งเสริมให้เด็ก 0-5 ปี เป็น
เด็กที่ฉลาดแข็งแรง และมี
ความสุข

อบต.ป่ากลาง 
ร่วมกับ 
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลป่ากลาง
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234 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ลด
เส่ียง ลดโรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูง

1. เพื่อให้กลุ่มเส่ียงดังกล่าวมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
ตนเองที่ถูกต้อง                          
 2. เพื่อให้กลุ่มเส่ียงมีการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง             
 3. เพื่อให้กลุ่มเส่ียงดังกล่าว สามารถ
ลดระดับความดันโลหิต และระดับ
น้ าตาลในเลือด ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้

กลุ่มเส่ียงโรคเบาหวานและโรคความ
ดันโลหิตสูง ต าบลป่ากลาง จ านวน 
60 ราย

          15,000            15,000           15,000 จ านวน 60
 ราย

1. กลุ่มเส่ียงที่มีภาวะเส่ียง
ต่อโรคความดันโลหิตสูง 
โรคเบาหวาน มีการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพที่เหมาะสม และไม่
เกิดโรคความดันโลหิตสูง 
โรคเบาหวาน และมี
สุขภาพดี                     
 2. อัตราการเกิดโรคเร้ือรัง
 โรคความดันโลหิตสูง 
โรคเบาหวาน ในพื้นที่
ต าบลป่ากลางลดลง        
  3. ประชาชนต าบลป่า
กลาง มีความรู้เร่ืองการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพที่ถูกต้องและ
ตระหนักในการดูแล
สุขภาพให้ห่างไกลจากโรค
เร้ือรังมากขึ้น

อบต.ป่ากลาง 
ร่วมกับ 
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลป่ากลาง
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235 โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรคด้านทันตส าหรับเด็ก
ประถมศึกษา

1. ป้องกันฟันแท้ไม่ให้ผุ โดยเน้นฟัน
กรามแท้ซ่ีที่ 1 และซ่ีที่ 2             
2. เด็กชั้นประถมศึกษาที่มีปัญหาด้าน
สุขภาพช่องปาก ได้รับการบริการ
สมบูรณ์                                 
3. สร้างสุขนิสัย และฝึกทักษะการ
ดูแลความสะอาดช่องปากให้แก่เด็ก
น าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง     
 4. สร้างความมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องในการส่งเสริมป้องกันทันต
สุขภาพของเด็ก

1. เด็กขั้นประถมศึกษาในสถานศึกษา
ระดับประถมศึกษาต าบลป่ากลาง 
จ านวน 400 คน                        
 2. สถานศึกษาระดับประถมศึกษาใน
ต าบลป่ากลาง 2 แห่ง

          15,000            15,000           15,000 เด็กชั้น
ประถมศึกษ
าจ านวน 
400 คน

1.เด็กชั้นประถมศึกษาปีที่
 1-6 ได้รับการตรวจ
สุขภาพช่องปาก            
  2. เด็กประถมศึกษาปีที่
 1 ที่มีฟันกรามแท้ซ่ีที่ 1 
ไม่ผุ ได้รับการเคลือบหลุม
ร่องฟันมากกว่าร้อยละ 90
                           3. 
เด็กประถมศึกษาปีที่ 6 ที่
มีฟันกรามแท้ซ่ีที่ 2 ไม่ผุ 
ได้รับการเคลือบหลุมร่อง
ฟันมากกว่าร้อยละ 20    
  4. เด็กประถมศึกษาปีที่
 1-6 ทุกคนแปรงฟันด้วย
ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์หลัง
อาหารกลางวันทุกวัน     
5. โรงเรียนประถมศึกษา
ปลอดน้ าอัดลมและขนม
กรุบกรอบมากกว่าร้อยละ
 80    6. เด็กชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ได้
บริการทันตกรรมป้องกัน
และงานรักษาอย่าง
สมบูรณ์ ร้อยละ 20

อบต.ป่ากลาง 
ร่วมกับ 
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลป่ากลาง
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236 โครงการรักอย่างปลอดภัย (PURE 
LOVE) เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
และส่งเสิรมการมีเพศสัมพันธ์อย่าง
ปลอดภัย

1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความรู้
ความเข้าใจ และค่านิยมที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับความรักและการมี
เพศสัมพันธ์ที่ถูกต้อง ปลอดภัย 2. 
เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายน าความรู้ ความ
เข้าใจ และค่านิยมที่ถูกต้องไปปรับใช้
ในการด าเนินชีวิต และแนะน าผู้อื่นได้
 3. เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ การมีเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควร และการต้ังครรภ์ที่ไม่
พึงประสงค์ในกลุ่มเป้าหมาย

1. แกนน าเยาวชน อายุ 10-24 ปี 
หมู่บ้าน ละ 15 คน จ านวน 6 
หมู่บ้าน รวม 90 คน 2. แกนน ากลุ่ม
พ่อบ้าน แม่บ้าน หมู่บ้านละ 15 คน 
จ านวน 6 หมู่บ้าน รวม 90 คน 3. 
โรงเรียน จ านวน 3 โรง 4. หอ
กระจายข่าว จ านวน 6 แห่ง

          17,360            17,360           17,360 ร้อยละ 90 1. กลุ่มเป้าหมายเกิด
ความรู้ ความเข้าใจ และ
ค่านิยมที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
ความรักและการมี
เพศสัมพันธ์ ที่ถูกต้อง
ปลอดภัย 2. 
กลุ่มเป้าหมายน าความรู้ 
ความเข้าใจและค่านิยมที่
ถูกต้องไปปรับใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 3. อัตราป่วย
ด้วยโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ การมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

อบต.ป่ากลาง 
ร่วมกับ 
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลป่ากลาง

237 โครงการส่งเสริมการนวดแผนไทย เพื่อให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการนวดแผน
ไทยให้กับผู้ป่วยในพื้นที่ต าบลป่ากลาง

จัดหาเจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยบริการ 
รพสต.ป่ากลาง

          72,000            72,000           72,000 จ านวน 1 
คน

ผู้ป่วยได้รับบริการนวด
แผนไทยมากขึ้น

อบต.ป่ากลาง 
ร่วมกับ 
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลป่ากลาง
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238 โครงการรณรงค์บริโภคอาหาร
สะอาด ปลอดภัย ไร้สารพิษต าบล
ป่ากลาง

1. เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของ
องค์กรชุมชนและประชาชนในการเฝ้า
ระวังคุณภาพอาหารและผลิตภัณฑ์
สุขภาพ 2. เพื่อให้ชุมชนได้บริโภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพและอาหารที่
ปลอดภัย 3. เพื่อเป็นการรวมกลุ่ม
ผู้บริโภคในชุมชน ให้เกิดความ
คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของตน 4. 
เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่เกิดจากผลการ
ปฏิบัติงานร่วมกันกับหลาย ๆ ฝ่าย
เป็นศูนย์การเรียนรู้และการขยายผล
สู่พื้นที่อื่นๆ

1. อาสาสมัครสาธารณสุข จ านวน 
60 คน                                    
    2. ตัวแทนนักเรียน จ านวน 30 
คน รวมทั้งส้ิน 90 คน

            8,450              8,450             8,450 จ านวน 90
 คน

1. ประชาชนได้บริโภค
อาหารและผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ปลอดภัย ส่งผล
ถึงการลดอัตราป่วยด้วย
โรคและภัยที่คุกคาม
สุขภาพ                     
2. กลุ่มผู้บริโภคเข้ามามี
ส่วนร่วมในการดูแลความ
ปลอดภัยด้านอาหารและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ          
 3. เกิดการท างานใน
ลักษณะการมีส่วนร่วม
แบบพหุภาคีในชุมชน

อบต.ป่ากลาง 
ร่วมกับ 
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลป่ากลาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

3.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาดา้นสังคมและความมั่นของคงมนุษย์
          3.5   แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนและประชาชน
239 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 

พนักงานส่วนต าบลเพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรมในการปฏิบัติงาน

เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในการ
ปฏิบัติงานและเพื่อให้พนักงานลูกจ้าง
มีความมั่นคงจิตใจในการปฏิบัติงานให้
เกิดประสิทธิภาพ

จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่
พนักงานและลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบล จ านวน 40 คน

          30,000            30,000           30,000 40 คน พนักงานลูกจ้างมีความ
มั่นคงจิตใจในการ
ปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพและมี
คุณธรรมปฏิบัติงาน

กองการศึกษา
อบต.ป่ากลาง

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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240 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่ออบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ
หลักคุณธรรมจริยธรรมการอยู่ร่วม 
กันในสังคมและครอบครัว สามารถ
สร้างครอบครัวให้มีความสุขได้

อบรมเยาวชนและครอบครัว  100 
คน

          30,000            30,000           30,000 100 คน สร้างความรู้ความเข้าใจ
หลักคุณธรรมจริยธรรม
การอยู่ร่วม กันในสังคม
และครอบครัว สามารถ
สร้างครอบครัวให้มี
ความสุขได้

กองการศึกษา
อบต.ป่ากลาง
ร่วมกับอาศรม
ต าบลป่ากลาง

241 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมค
ริสเตียน ต าบลป่ากลาง

เพื่ออบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ
หลักคุณธรรมจริยธรรมการอยู่ร่วม 
กันในสังคมและครอบครัวคริสเตียน 
สามารถสร้างครอบครัวให้มีความสุขได้

ครอบครัวคริสเตียน 50 คน           20,000            20,000           20,000 50 คน สร้างความรู้ความเข้าใจ
หลักคุณธรรมจริยธรรม
การอยู่ร่วม กันในสังคม
และครอบครัวคริสเตียน
สามารถสร้างครอบครัวให้
มีความสุขได้

กองการศึกษา
อบต.ป่ากลาง
ร่วมกับ
คริสตจักรต าบล
ป่ากลาง

242 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
นักเรียน (โรงเรียนมัธยมป่ากลาง)

เพื่ออบรมและพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมให้กับนักเรียนด้วย
กระบวนการของค่ายพุทธบุตร

เยาวชนต าบลป่ากลาง จ านวน 200 
คน ตระหนักและเห็นความส าคัญของ
การเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม
หลังจากค่ายพุทธบุตร

          40,000            40,000           40,000 200 คน เยาวชนต าบลป่ากลางเป็น
แบบอย่างด้านการมี
คุณธรรมจริยธรรม และ
ร่วมสร้างสังคมคุณธรรม
ในท้องถิ่น

อบต.ป่ากลาง
ร่วมกับโรงเรียน
มัธยมป่ากลาง

243 โครงการค่ายผู้น าเยาวชนธรรมาภิ
บาลเรียนรู้สิทธิเด็ก (โรงเรียนมัธยม
ป่ากลาง)

เพื่อให้เยาวชนต าบลป่ากลางได้เรียนรู้
และเข้าใจหลักธรรมภิบาลอันเป็น
พื้นฐานในการสร้างสังคมธรรมาภิบาล
 และเพื่อให้ความรู้และสร้างความ
เข้าใจเร่ืองสิทธิเด็กและสิทธิมนุษยชน
แก่เยาวชนต าบลป่ากลาง

เยาวชนต าบลป่ากลาง จ านวน 200 
คน เข้าใจหลักธรรมาภิบาล สิทธิเด็ก 
และสิทธิมนุษยชน

          65,000            65,000           65,000 200 คน เยาวชนต าบลป่ากลางมี
ส่วนส าคัญในการสร้าง
สังคมธรรมภิบาลให้กับ
ต าบลป่ากลาง และ
เยาวชนต าบลป่ากลางได้
เรียนรู้เคารพสิทธิเด็กและ
สิทธิมนุษยชน

อบต.ป่ากลาง
ร่วมกับโรงเรียน
มัธยมป่ากลาง
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244 โครงการสร้างเสริมคุณธรรมนักเรียน
 (โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166)

เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียน มีวินัยใน
ตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับ
ถือ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
อันพึงประสงค์เรียนรู้ด้วยตนเองได้รับ
ประสบการณ์ตรง

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 
จ านวน 130  คน

          30,000            30,000           30,000 130 คน เด็กนักเรียนมีความสุข 
เป็นคนดี เป็นสมาชิกที่ดี
ของครอบครัวและสังคม

อบต.ป่ากลาง
ร่วมกับโรงเรียน
ป่ากลางมิตรภาพ

 ที่ 166

245 โครงการค่ายคุณธรรม น าความรู้ 
(ค่ายต้นกล้า ความดี วีถีคุณธรรม) 
(โรงเรียนสหราษฎร์บ ารุง)

1. เพื่อให้นักเรียนมีสมาธิในการเรียน
และการท ากิจกรรม สามารถควบคุม
อารมณ์และจิตใจของตนเองได้

นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 และคณะครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนสหราษฎร์บ ารุง

          20,000            20,000           20,000 30 คน 1. นักเรียนมีสมาธิในการ
เรียนและการท ากิจกรรม 
สามารถควบคุมอารมณ์
และจิตใจของตนเองได้

อบต.ป่ากลาง
ร่วมกับ

โรงเรียนส
หราษฎร์บ ารุง

2. เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนา
พฤติกรรมและจิตใจให้เข้าใจเข้าถึง
หลักธรรม รู้จักการเรียนรู้ และ
สามารถน าหลักธรรมทางศาสนา
ประยุกต์ไปใช้ในการด ารงชีวิต อย่างมี
เหตุผล

2. นักเรียนเข้าใจเข้าถึง
หลักธรรม รู้จักการเรียนรู้ 
และสามารถน าหลักธรรม
ทางศาสนาประยุกต์ไปใช้
ในการด ารงชีวิต อย่างมี
เหตุผล

3. เพื่อให้นักเรียนสามารถน า
หลักธรรมทางศาสนามาสร้างเสริม
คุณธรรมให้มีจิตส านึกที่ดีต่อการด ารง
ตนอย่างมีสติสัมปชัญญะ มีคุณธรรม
จริยธรรม เข้าใจในตนเองครอบครัว 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

3. นักเรียนได้น า
หลักธรรมจริยธรรม ไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน
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4. สามารถน าทุนทางสังคมที่มีค่าคือ 
สถาบันทางศาสนา ให้เป็นที่พึงทางใจ
ของคนในสังคมไทยสร้างสังคมแห่ง
ปัญญา

4. นักเรียนปรับเปล่ียน
พฤติกรรม และมี
ภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ
ด้วยหลักธรรมในพุทธ
ศาสนา

5. นักเรียนได้รับการแก้ไข
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม และมี
ภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจด้วยหลักธรรม
ในพุทธศาสนา

5. นักเรียนมีความรัก 
ความสามัคคีความมีวินัย 
ความรับผิดชอบ และการ
มีมารยาท โดยเฉพาะการ
ปฏิบัติตนในการเป็นพุทธ
มามกะและ การเป็นศา
สนิกชนที่ดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาดา้นสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

          3.6    แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการเล่นกีฬา , การออกก าลังกาย, และการนันทนาการ

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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246 จัดการแข่งขันกีฬาประชาชนต าบล เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสใน
เล่นกีฬาร่วมกันสร้างเสริมความ
สามัคคีในชุมชนประชาชนได้ออก
ก าลังกายเสริมสร้างสุขภาพที่ ดี 
ประชาชนแต่ละ หมู่บ้านได้มีโอกาส
พบปะกันสร้างความคุ้นเคยซ่ึงกันและ
กันได้

จัดการแข่งขันกีฬาประชาชนต าบลป่า
กลาง ปีละ 1  คร้ัง จ านวน 200 คน

          50,000            50,000           50,000 200 คน ประชาชนได้มีโอกาสใน
การเล่นกีฬาร่วมกัน
เสริมสร้างความสามัคคีใน
ชุมชนประชาชนได้มีโอกาส
ในการออกก าลังกาย
สามารถผ่อนคลายจาก
การท างานหนักและ
ประชาชนแต่ละหมู่บ้านได้
มีโอกาสพบปะสร้าง
ความคุ้นเคยกันได้

กองการศึกษา 
อบต.ป่ากลาง

247 ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬา
นอกสถานที่

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนนักกีฬาได้มี
โอกาสเพิ่มทักษะในการแข่งขัน
ร่วมกับนักกีฬาจากที่อื่นๆเช่นกีฬา
สัมพันธ์ต่างๆหรือการแข่งขันกีฬา
ระดับอ าเภอ หรือจังหวัดเป็นต้นเป็น
การส่งเสริมการเล่นกีฬาในตัวด้วย

ส่งเสริมให้นักกีฬาเยาวชนได้มีโอกาส
เข้าแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ ตลอดปี
 ที่มีการแข่งขัน

        100,000          100,000         100,000 1 คร้ัง เยาวชนนักกีฬามีโอกาส
เพิ่มทักษะการเล่นกีฬา
และสามารถร่วมแข่งขันใน
กีฬาระดับต่างๆได้

กองการศึกษา 
อบต.ป่ากลาง

248 ส่งเสริมการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ
และร่วมแข่งขันการเต้นแอโรบิค ใน
ระดับต่างๆ

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเต้นแอโรบิค
ของกลุ่มแม่บ้านเพื่อร่วมการแข่งขัน
และรวมถึงการร่วมกิจกรรมวันสตรี
สากล  กลุ่มแม่บ้านสามารถร่วม
กิจกรรมวันสตรีสากล และมีการ
ส่งเสริมกิจกรรมการเต้นแอโรบิคเพื่อ
สุขภาพ แก่ประชาชนทั่วไป

ส่งเสริมการเต้นแอโรบิคแก่ประชาชน
ทุกหมู่บ้านร่วมเต้นแอโรบิคเพื่อ
สุขภาพและส่งเสริมการร่วมกิจกรรม
วันสตรีสากลในทุกๆปี

          20,000            20,000           20,000 1 คร้ัง ประชาชน/กลุ่มสตรี
แม่บ้านมีการเต้นแอโรบิค
ที่ถูกจังหวะและมีสุขภาพ
ดีถ้วนหน้า

กองการศึกษา 
อบต.ป่ากลาง
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249 ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาอิ้
วเมี่ยนสัมพันธ์

เพื่อให้กลุ่มชนชาวเขาเผ่าเมี่ยน หรือ
เย้าได้มีโอกาสในการแข่งขันกีฬาแล
ออกก าลังกายรวมถึงการสร้างความ
สามัคคีในกลุ่มชน ได้และให้กีฬาเป็น
ส่วนหนึ่งของการร่วมต้านยาเสพติดได้

ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาอิ้วเมี่ยน
สัมพันธ์ ปีละ 1 คร้ัง

          20,000            20,000           20,000 1 คร้ัง มีการแข่งขันกีฬาอิ้วเมี่ยน 
สัมพันธ์ทุกปี สร้าง
ความสัม พันธ์ในกลุ่มชน
ชาวเมี่ยนทุกปีส่งเสริมการ
เล่นกีฬาให้เยาวชน
ห่างไกลยาเสพติดได้

กองการศึกษา 
อบต.ป่ากลาง

250 ส่งเสริมวัสดุกีฬา เพื่อให้มีอุปกรณ์กีฬาเพียงพอส าหรับ
ส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกก าลัง
กายแก่ประชาชนอย่างเพียงพอ

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์กีฬาส่งเสริมให้
ประชาชนและเยาวชนเล่นกีฬาและ
ออกก าลังกายอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
ให้ประชาชนเล่นอย่างเพียงพอ 6 
หมู่บ้าน

          60,000            60,000           60,000 6 หมู่บ้าน ประชาชนและเยาวชนมี
อุปกรณ์กีฬาเล่นอย่าง
เพียงพอและมีการเล่น
กีฬากันอย่างแพร่หลาย
ส่งเสริมให้ประชาชนมี
สุขภาพดีได้

กองการศึกษา 
อบต.ป่ากลาง

251 ก่อสร้างสนามกีฬาระดับต าบล เพื่อให้มีสนามกีฬาที่ประชาชนใน
ต าบลได้ใช้ประโยชน์ในการออกก าลัง
กายร่วมกัน

สร้างสนามกีฬาระดับต าบล จ านวน 1
 แห่ง

      2,000,000  -  - 1 แห่ง มีสนามกีฬาที่ประชาชนใน
ต าบลได้ใช้ประโยชน์ใน
การออกก าลังกายร่วมกัน

กองช่างอบต.ป่า
กลาง

252 สร้างลานกีฬาประจ าหมู่บ้าน   หมู่ที่
 1-6

เพื่อส่งเสริมให้มีสถานที่เล่นกีฬาใกล้
บ้านสามารถส่งเสริมให้ประชาชนเล่น
กีฬาได้สะดวกขึ้นสามารถสร้าง
สุขภาพด้วยการเล่นกีฬา  ประชาชนที่
 เล่น กีฬา มีสุขภาพดีถ้วนหน้า

สร้างสนามกีฬา  6  แห่ง         180,000  -  - 6 แห่ง มีสถานที่เล่นกีฬาใกล้บ้าน
สามารถส่งเสริมให้
ประชาชนเล่นกีฬาได้
สะดวกขึ้นสามารถสร้าง
สุขภาพด้วยการเล่นกีฬา  
ประชาชนที่ เล่น กีฬา มี
สุขภาพดีถ้วนหน้าได้

กองช่างอบต.ป่า
กลาง
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 3.2 บัญชีโครงการ รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง อ าเภอปัว จังหวัดน่าน

แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ/ที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

253 ฝึกอบรม/ฝึกสอนการเล่นกีฬาต่างๆ
และการออกก าลังกายอย่างถูกวิธี
แก่เยาวชน และประชาชน

เพื่อให้เด็กเยาวชน และประชาชน
สามารถเพิ่มทักษะในการเล่นกีฬา
ต่างๆให้เก่งขึ้นสามารถไปแข่งขันใน
ระดับอ าเภอและจังหวัดได้

ฝึกอบรม/ฝึกสอนการการเล่นกีฬา
ต่างๆ แก่เด็กเยาวชน และประชาชน 
จ านวน 60 คน

          30,000            30,000           30,000 60 คน เด็กเยาวชนและประชาชน
มีสุขภาพ พลานามัย
แข็งแรง และห่างไกลยา
เสพติด

กองการศึกษา
อบต.ป่ากลาง

254 แข่งขันกีฬาพัฒนาชีวิต    
(โรงเรียนสหราษฎร์บ ารุง)

1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้เล่น
กีฬา-กรีฑา                             2.
 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีน้ าใจเป็น
นักกีฬา                              3. 
เพื่อพัฒนาด้านร่างกายอารมณ์ สังคม
 และสติปัญญามีสุขภาพที่แข็งแรง     
                            4. เพื่อให้
นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาใน
ระดับต่างๆ ที่สูงขึ้น

เชิงปริมาณนักเรียน คณะครู และ
บุคลากรของโรงเรียนสหกราษฎร์บ ารุง
 ทุกคน ได้ร่วมกิจกรรมการฝึกซ้อม
และแข่งขันกีฬาและกรีฑา ภายใน
โรงเรียน นักเรียนตัวแทนเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ ภายนอก
โรงเรียน

          15,000            15,000           15,000 1 คร้ัง 1. นักเรียนทุกคนได้เข้า
ร่วมกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬา-กรีฑาสีของโรงเรียน 
2. นักเรียนมีความสามัคคี
และมีน้ าใจนักกีฬาในการ
แข่งขันกีฬา 3. นักเรียน
เกิดการพัฒนาทั้งทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา 4. 
นักเรียนสามารถพัฒนา
ทักษะของการเล่นกีฬา
และกรีฑาเพื่อเข้าร่วมใน
การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น

กองการศึกษา 
อบต.ป่ากลาง 

ร่วมกับ 
โรงเรียนส

หราษฎร์บ ารุง

255 แข่งขันกีฬา กีฑานักเรียน (โรงเรียน
ป่ากลางมิตรภาพที่ 166)

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามรถ
ในด้านกีฬาและสามารถพัฒนา
ทักษณะด้านกีฬาให้สูงขึ้น

นักเรียนระดับก่อนประถมและระดับ
ประถมศึกษา จ านวน 558 คน

          10,000            10,000           10,000 558 คน นักเรียนสามารถเข้าร่วม
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา
ในระดับโรงเรียน ระดับ
กลุ่มโรงเรียน และระดับ
อ าเภอได้

กองการศึกษา
อบต.ป่ากลาง 
ร่วมกับรร.ป่า

กลางมิตรภาพที่
 166
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แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ/ที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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256 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์
ชนเผ่าลัวะต้านยาเสพติด อบต.ป่า
กลาง

เพื่อส่งเสริมกีฬาแก่เยาวชนและ
ประชาชนทั้งสองหมู่บ้าน ให้เกิด
ความสามัคคี และประชาชนให้ความ
สนใจการออกก าลังกายเล่นกีฬา และ
มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง 
เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
และห่างไกลยาเสพติด

จัดการแข่งขันกีฬา หมู่ 4 บ้านจูน 
และหมู่ 5 บ้าตาหลวง ปีละ 1  คร้ัง

          30,000            30,000           30,000 1 คร้ัง ประชาชนในหมู่ที่ 4 บ้าน
จูน และหมู่ที่ 5 บ้านตา
หลวง และชุมชนได้เข้า
ร่วมกิจกรรมการแข่งข้น
กีฬา มีความสามัคคี และ
ห่างไกลยาเสพติด

กองการศึกษา 
อบต.ป่ากลาง

257 โครงการเคร่ืองออกก าลังกาย เพื่อให้เยาวชน ประชาชน ผู้สูงอายุใช้
เวลาว่างในการออกก าลังกายให้
ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ห่างไกล
โรคภัยไข้เจ็บ

ส่งเสริมเคร่ืองออกก าลังกายให้
เยาวชน ประชาชน ผู้สูงอายุ จ านวน 
6 หมู่บ้าน

          50,000  -  - 6 หมู่บ้าน  เยาวชน ประชาชน 
ผู้สูงอายุมีร่างกายแข็งแรง
สมบูรณ์ขึ้น

กองการศึกษา 
อบต.ป่ากลาง

258 พัฒนาทักษะเยาวชนเล่นดนตรีโยธ
วาทิต (โรงเรียนมัธยมป่ากลาง)

เพื่อฝึกทักษะดนตรีให้กับเยาวชน
ต าบลป่ากลางเพื่อให้เยาวชนใช้เวลา
ในการท ากิจกรรมที่สร้างสรรค์
ห่างไกลจากยาเสพติด

เยาวชนต าบลป่ากลาง จ านวน 100 
คน พัฒนาทักษะดนตรีและได้ใช้เวลา
ในการท ากิจกรรมที่สร้างสรรค์ 
ห่างไกลจากยาเสพติด

          20,000  -  - 100 คน เยาวชนต าบลป่ากลางมี
ทักษะดนตรี ได้ใช้เวลาใน
การท ากิจกรรมที่
สร้างสรรค์ ห่างไกลจากยา
เสพติด

กองการศึกษา
อบต.ป่ากลาง

ร่วมกับโรงเรียน
มัธยมป่ากลาง

259 โครงการอุดหนุนการแข่งขันกีฬา
เยาวชนแห่งชาติ คร้ังที่ 34 (พ.ศ. 
2561) "น่านเกมส์"

เพื่อให้การสนับสนุนการแข่งขันกีฬา
เยาวชนแห่งชาติ พัฒนาการกีฬาให้
เข้มแข็งและส่งเสริมให้เด็กห่างไกลยา
เสพติด

อุดหนุนการแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ คร้ังที่ 34 (พ.ศ. 2561) 
น่านเกมส์

           50,000 1 คร้ัง เยาวชนได้แข่งขันกีฬาและ
ได้ฝึกทักษะต่างๆ ร่างกาย
แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด

ส านักงาน กกท.
จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณแีละสืบสารภมูิปญัญาท้องถ่ิน
4.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาดา้น ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณ ีและภมูิปญัญาท้องถ่ิน และส่งเสริมการท่องเที่ยว
          4.1    แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการจัดงานตามประเพณแีละส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรม และส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญของทางศาสนา

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 3. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว     

                                  3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท)
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260 ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวด้านประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นต าบลป่ากลาง

เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมสนับสนุน
การท่องเที่ยวประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของต าบล
ป่ากลางให้แพร่หลาย

ส่งเสริมสนับสนุนประเพณี วัฒนธรรม
ของกลุ่มชาติพันธุ์ ม้ง เมี่ยน ลัวะ 
และประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม 
และเทศกาลต่างๆ

          20,000            20,000           20,000 1 คร้ัง สามารถอนุรักษ์
ศิลปะวัฒนธรรมของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ให้คงอยู่ตลอดไป
 และเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของต าบลป่า
กลางให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

กองการศึกษา
อบต. ป่ากลาง
และอบจ.น่าน

261 โครงการจัดงานเทศกาลปีใหม่ม้ง
อาเซียน

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ประเพณี ชนเผ่าม้ง 
ประเทศที่เข้าร่วม AEC

จัดงานเทศกาลปีใหม่ม้งและประกวด
มิสม้งอาเซียน

      1,000,000       1,000,000      1,000,000 จัดงาน 1 
คร้ัง

เป็นการเผยแพร่
วัฒนธรรมและส่งเสริม
การท่องเที่ยวต าบลป่า
กลาง และจังหวัดน่าน

กองการศึกษา
อบต.ป่ากลาง
และ จ.น่าน

262 ส่งเสริมการจัดงานเทศกาลปีใหม่ม้ง เพื่อส่งเสริมให้มีการแสดงทาง
วัฒนธรรมและสืบทอดประเพณีอันดี
งามของชน ชาวม้ง ให้ยั่งยืนและ เป็น
การรักษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
 ให้คงอยู่ตลอดไป

ส่งเสริมการจัดงานเทศกาลปีใหม่ม้ง 
ปีละ 1 คร้ัง

        200,000          200,000         200,000 1 คร้ัง สามารถอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมของชนเผ่าม้งให้
มีการสืบทอดและคงอยู่
ตลอดไปได้

กองการศึกษา
อบต.ป่ากลาง
และอบจ.น่าน

263 ส่งเสริมการจัดงานเทศกาลปีใหม่
เมี่ยน

เพื่อส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมปีใหม่เมี่ยน ให้คงอยู่ต่อไป
และมีการรักษาวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของชนเผ่าเมี่ยนให้ คงอยู่สืบไป

ส่งเสริมการจัดงานเทศกาลปีใหม่เมี่ยน
  ปีละ 1 คร้ัง

          20,000            20,000           20,000 1 คร้ัง สามารถอนุรักษ์และสืบ
สานประเพณีวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชน
เผ่าเมี่ยน ให้คงอยู่ต่อไป

กองการศึกษา
อบต.ป่ากลาง

264 โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
กินสะโหลดตีพิ

เพื่อส่งเสริมและการอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมภูมิปัญญาการกินสะโหลด
 –ตีพิของชนเผ่าล๊ัวะให้มีการสืบทอด
คงอยู่ต่อไป

ส่งเสริมประเพณีการกินสะโหลดตีพิ 
ของชนเผ่าล๊ัวะ  ปีละ 1 คร้ัง

          20,000            20,000           20,000 1 คร้ัง สามารถอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมภูมิปัญญาการ
กินสะโหลดตีพิให้คงอยู่
สืบไปได้

กองการศึกษา
อบต.ป่ากลาง
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265 โครงการพัฒนาผู้สูงอายุต าบลป่า
กลางเนื่องในวันผู้สูงอายุและวัน
สงกรานต์

เพื่อส่งเสริมประเพณีการเคารพนพ
นอบต่อผู้ใหญ่ผู้สูงอายุผู้เป็นอุปการะ 
คุณต่อคนรุ่นหลัง และส่งเสริม
ประชาชนได้เรียนรู้ถึงประเพณีอัน
เป็นสากลได้

ส่งเสริมการจัดงานรดน้ าด าหัว 
ผู้สูงอายุในต าบลป่ากลางทั้งในระดับ
หมู่บ้านและระดับต าบล  ปีละ 1 คร้ัง

          30,000            30,000           30,000 1 คร้ัง สามารถส่งเสริมประเพณี
รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุในช่วง
เทศกาลสงกานต์ให้สืบ
ต่อไปสู่คนรุ่นหลังได้

กองการศึกษา
อบต.ป่ากลาง

266 ส่งเสริมการจัดงานประเพณี
วัฒนธรรมและงานรัฐพิธี อ าเภอ ปัว
 และจังหวัดน่าน

เพื่อส่งเสริมการจัดงานประเพณีและ
วัฒนธรรมและงานรัฐพิธีในระดับ
อ าเภอ ปัว และ จังหวัด น่านได้

ส่งเสริมการจัดงานทางวัฒนธรรม 
และงานรัฐพิธีระดับ อ าเภอ และ
ระดับจังหวัด ทุกๆปี

          20,000            20,000           20,000 1 ปี มีการจัดงานทาง
วัฒนธรรมและงานรัฐพิธี
โดยภาพรวมระดับ อ าเภอ
 และระดับจังหวัด ทุกๆปี

กองการศึกษา
อบต.ป่ากลาง

267 โครงการจัดงานรัฐพิธีและราชพิธี 
อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 
ปีงบประมาณ 2559

เพื่อบูรณาการร่วมกันในการจัดงาน
รัฐพิธีราชพิธีต่างๆ กิจกรรมการ
ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม 
ในพื้นที่อ าเภอปัว จังหวัดน่าน

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอปัว           15,000            15,000           15,000 1 คร้ัง มีการบูรณาการร่วมกันใน
การจัดงาน ต่างๆ และ
ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรม

กองการศึกษา
อบต.ป่ากลาง

268 โครงการจัดกิจกรรมอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม จังหวัดน่าน 
ปีงบประมาณ 2559

เพื่อบูรณาการร่วมกันในการจัดงาน
รัฐพิธีราชพิธีต่างๆ กิจกรรมการ
ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม 
ในพื้นที่อ าเภอปัว จังหวัดน่าน

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอปัว           10,000            10,000           10,000 1 คร้ัง มีการบูรณาการร่วมกันใน
การจัดงาน ต่างๆ และ
ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรม

กองการศึกษา
อบต.ป่ากลาง

269 โครงการจัดงานบวงสรวงเจ้าหลวง
ภูคา

เพื่อบูรณาการร่วมกันในการจัดงาน
รัฐพิธีราชพิธีต่างๆ กิจกรรมการ
ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม 
ในพื้นที่อ าเภอปัว จังหวัดน่าน

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอปัว             5,000              5,000             5,000 1 คร้ัง มีการบูรณาการร่วมกันใน
การจัดงาน ต่างๆ และ
ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรม

กองการศึกษา
อบต.ป่ากลาง

270 โครงการจัดงานการาวะพญาผานอง เพื่อบูรณาการร่วมกันในการจัดงาน
รัฐพิธีราชพิธีต่างๆ กิจกรรมการ
ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม 
ในพื้นที่อ าเภอปัว จังหวัดน่าน

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอปัว             3,000              3,000             3,000 1 คร้ัง มีการบูรณาการร่วมกันใน
การจัดงาน ต่างๆ และ
ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรม

กองการศึกษา
อบต.ป่ากลาง
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 3.2 บัญชีโครงการ รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง อ าเภอปัว จังหวัดน่าน

แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ/ที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

271 โครงการจัดงานเทศกาลโลกของ
กว่างนักสู้แห่งขุนเขาและของดี
เมืองปัว ประจ าปี 2559

เพื่อบูรณาการร่วมกันในการจัดงาน
รัฐพิธีราชพิธีต่างๆ กิจกรรมการ
ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม 
ในพื้นที่อ าเภอปัว จังหวัดน่าน

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอปัว           20,000            20,000           20,000 1 คร้ัง มีการบูรณาการร่วมกันใน
การจัดงาน ต่างๆ และ
ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรม

กองการศึกษา
อบต.ป่ากลาง

272 จัดการบวงสรวงเจ้าที่ประจ าต าบล
ป่ากลาง

เพื่อให้มีการจัดบวงสรวงเจ้าที่ ประจ า
ต าบล ป่ากลางเพื่อความสงบสุข
ร่มเย็นและความสบายใจของ
ประชาชนในต าบลป่ากลางในการได้
บวงสรวงเจ้าที่เสริมความเป็นสิริมงคล
ในสังคมได้

จัดการบวงสรวงเจ้าที่ประจ าต าบลป่า
กลาง ปีละ 1 คร้ัง

          10,000            10,000           10,000 1 คร้ัง มีการจัดบวงสรวงเจ้าที่ 
ประ จ า ต าบล ป่ากลาง
เพื่อความสงบสุขร่มเย็น
และความสบายใจของ
ประชาชนในต าบลป่ากลาง
ในการได้บวงสรวงเจ้าที่
เสริมความเป็นสิริมงคลใน
 สังคมได้

กองการศึกษา
อบต.ป่ากลาง

273 จัดงานวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้มี
ความรู้ความเป็นมาของวันส าคัญต่างๆ
เช่นวันมาฆบูชา /วันวิสาขบูชา / วัน
อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

จัดกิจกรรมวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา จ านวน 3 – 5 คร้ัง 
ต่อปี

          25,000            25,000           25,000 3 คร้ัง พุทธศาสนิกชนสามารถ
รับรู้ความเป็นมาของพระ
พุทธ ศาสนาได้และรู้ถึง
ความส าคัญของแต่ละวันได้

กองการศึกษา
อบต.ป่ากลาง

274 โครงการศูนย์การเรียนรู้พุทธศาสนา
 ส่งเสริมพุทธศาสนา

เพื่อให้ประชาชนที่สนใจเรียนรู้พุทธ
ศาสนามากขึ้น

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศาสนา ส่งเสริม
พุทธศาสนา

          30,000            30,000           30,000 30 คน มีประชาชนเข้าใจใน
พระพุทธศาสนามากขึ้น

กองการศึกษา
อบต.ป่ากลาง
ร่วมกับอาศรม
ต าบลป่ากลาง

275 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชน
คริสตศาสนิกชนมีโอกาสร่วมกิจกรรม
วันส าคัญของศาสนาคริสต์รู้ความ
เป็นมาและร่วมเฉลิมฉลองในวัน
ดังกล่าวด้วย

ส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส 
ปีละ  1  คร้ัง

          20,000            20,000           20,000 1 คร้ัง ประชาชนคริสตศาสนิกชน
มีโอกาสร่วมกิจกรรมวัน
ส าคัญของศาสนาคริสต์รู้
ความเป็นมาและร่วมเฉลิม
ฉลองในวันดังกล่าวด้วย

กองการศึกษา
อบต.ป่ากลาง
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องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง อ าเภอปัว จังหวัดน่าน

แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ/ที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

276 โครงการพัฒนาผู้สูงอายุบ้านจูน หมู
ที่ 4 เนื่องในวันผู้สูงอายุและวัน
สงกรานต์

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม
อันดีงามของหมู่บ้านชุมชนและสังคม
ประชาชนได้ร่วมสนุกสนานใน
เทศกาลสงกรานต์ของทุกๆปี

อุดหนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมอันดี
งามเทศกาลสงกรานต์ ปีละ   1   คร้ัง

          30,000            30,000           30,000 1 คร้ัง ประชาชนได้มีโอกาสเฉลิม
ฉลองงานเทศกาล
สงกรานต์ร่วมกันในชุมชน
สามารถสร้างเสริมความ
สามัคคีและสืบทอด
ประเพณีของชุมชนต่อไปได้

กองการศึกษา
อบต.ป่ากลาง

277 โครงการพัฒนาผู้สูงอายุบ้านตา
หลวง หมูที่ 5 เนื่องในวันผู้สูงอายุ
และวันสงกรานต์

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม
อันดีงามของหมู่บ้านชุมชนและสังคม
ประชาชนได้ร่วมสนุกสนานใน
เทศกาลสงกรานต์ของทุกๆปี

อุดหนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมอันดี
งามเทศกาลสงกรานต์ ปีละ   1  คร้ัง

          10,000            10,000           10,000 1 คร้ัง ประชาชนได้มีโอกาสเฉลิม
ฉลองงานเทศกาล
สงกรานต์ร่วมกันในชุมชน
สามารถสร้างเสริมความ
สามัคคีและสืบทอด
ประเพณีของชุมชน

กองการศึกษา
อบต.ป่ากลาง

278 ส่งเสริมการจัดงานกาชาดประจ าปี 
ของจังหวัด น่าน  (ส่งเสริมการ
ประกวดธิดาดอย)

เพื่อส่งเสริมให้มีการประกวดสาวงาม
ระดับชนเผ่า โดยส่งสาวงาม สามชน
เผ่าเข้าร่วมประกวด

ส่งสาวงามของต าบล ป่ากลาง  เผ่าม้ง
 , เผ่าเมี่ยน ,และเผ่าล๊ัวะ  เผ่าละ  1 
 คน

          30,000            30,000           30,000 1 คน งานกาชาดประจ าปีของ
จังหวัดน่าน   มีการ
ประกวดสาวงามธิดาดอย
ทุกปี สามารถส่งเสริมงาน
การท่องเที่ยวของจังหวัดได้

กองการศึกษา
อบต.ป่ากลาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณแีละสืบสารภมูิปญัญาท้องถ่ิน

4.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาดา้นศิลปวัฒนธรรม  จารีต  ประเพณแีละภมูิปญัญาท้องถ่ิน และการท่องเที่ยว
4.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างและปรับปรุงสถานที่ประกอบพิธีกรรม/ศูนย์วัฒนธรรมต าบล
และชนเผ่า

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 3. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว     

                                  3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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 3.2 บัญชีโครงการ รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง อ าเภอปัว จังหวัดน่าน

แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท)
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วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

279 สร้างศูนย์วัฒนธรรมสามชนเผ่า เพื่อสร้างศูนย์วัฒนธรรมแหล่งเรียนรู้
ทางวัฒนธรรมให้มรที่เรียนรู้
วัฒนธรรมทั้งสามชนเผ่า และเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ก่อสร้างอาคารศาลาวัฒนธรรมสามชน
เผ่าจ านวน  1  หลัง

        600,000  -  - 1 หลัง มีศูนย์วัฒนธรรมแหล่ง
เรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้มร
ที่เรียนรู้วัฒนธรรมทั้งสาม
ชนเผ่า

กองช่าง อบต.

280 ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ชนเผ่าต าบลป่า
กลาง

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมชาติ
พันธุ์ของต าบลป่ากลางและเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวต าบลป่ากลาง

ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ บ้านจ าลอง ชนเผ่า
 วัสดุของใช้ของวัฒนธรรมชาติพันธุ์

        300,000  -  - 1 หลัง มีแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม
ชาติพันธุ์ของต าบลป่า
กลางและเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวต าบลป่ากลาง

กองช่าง อบต.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณแีละสืบสารภมูิปญัญาท้องถ่ิน

4.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาดา้นศิลปวัฒนธรรม  จารีต  ประเพณแีละภมูิปญัญาท้องถ่ิน และการท่องเที่ยว
         4.3    แนวทางการพัฒนา ฝึกสอนอบรมให้ความรู้เก่ียวกับประเพณวีัฒนธรรม และจัดซ้ือวัสดทุางวัฒนธรรม
281 ลานวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อน าเสนอและเผยแพร่ผลงาน

นักเรียนโรงเรียนมัธยมป่ากลางและ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นแก่สาธารณชน

นักเรียนโรงเรียนมัธยมป่ากลางและ
ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นต าบลป่ากลาง 
จ านวน 600 คน น าเสนอผลงานและ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้
สาธารณชนได้รับรู้

          20,000            20,000           20,000 700 คน เกิดเครือข่ายภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในต าบลป่ากลาง 
และมีการประชาสัมพันธ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้
สาธารณชนได้รับรู้

กองการศึกษา
อบต.ป่ากลาง

ร่วมกับโรงเรียน
มัธยมป่ากลาง

282 ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ชนเผ่า ม้ง เมี่ยน ลัวะ

เพื่อให้เด็กและเยาวชนเห็น
ความส าคัญของวัฒนธรรมท้องถิ่น
และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
วัฒนธรรมชนเผ่า ม้ง เมี่ยน ลัวะ

ส่งเสริมให้เยาวชนต าบลป่ากลาง 
อนุรัษณ์ศิลปวัฒนธรรมของตนเอง   
จ านวน 100 คน จัดกิจกรรมอนุรักษ์
วัฒนธรรม ชนเผ่า ม้ง เมี่ยน ลัวะ

          60,000            60,000           60,000 100 คน เยาวชนมีการอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่อง

กองการศึกษา 
อบต.ป่ากลาง

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 3. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว     

                                  3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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 3.2 บัญชีโครงการ รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง อ าเภอปัว จังหวัดน่าน

แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ/ที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

283 โครงการฝึกอบรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์ เพื่อให้มีการฝึกสอนวัฒนธรรมชนเผ่า
 ม้ง เมี่ยน ลัวะ เพื่อให้มีการสืบทอด
ประเพณีวัฒนธรรมต่างๆให้คงอยู่
ตลอดไปสามารถรักษาประเพณี
วัฒนธรรมที่สืบทอดมานานให้อยู่
ต่อไปได้

จ้างวิทยากรสอนเกี่ยวกับประเพณี
วัฒนธรรมต่างๆ ,เช่นผู้น าพิธีการ
แต่งงาน,การเล้ียงผีส่งผี,การเป่าแคลน,
เพลงม้งด้ังเดิม, การเรียกขวัญ ,การสู่
ขวัญ, การกล่าวสอนประเพณี
วัฒนธรรมต่างๆ ภาษา ชุดประจ าเผ่า
 ฯลฯ จ านวน 60 คน

          50,000            50,000           50,000 60 คน มีการสืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมต่างๆให้คงอยู่
ตลอดไปสามารถรักษา
ประเพณีวัฒนธรรมที่สืบ
ทอดมานานให้อยู่ต่อไปได้

กองการศึกษา
อบต.ป่ากลาง

284 จัดท าหนังสือประวัติต าบลป่ากลาง 
วีดิทัศน์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
ส่งเสริมการท่องเที่ยว

เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ประวัติความเป็นมาของวิถีชีวิต ศิลปะ
 วัฒนธรรมของชาติพันธุ์ ม้ง เมี่ยน 
ลัวะ ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันให้
ผู้สนใจรับรู้

จัดท าหนังสือประวัติต าบลป่ากลาง วี
ดีทัศน์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
ส่งเสริมการท่องเที่ยว

        200,000          200,000         200,000 1 คร้ัง มีการเรียนการสอนการให้
ความรู้เกี่ยวกับประเพณี
เมี่ยน ให้มีการสืบทอด
ทางประเพณีวัฒนธรรมให้
มีการอนุรักษ์สืบทอดต่อไป

กองการศึกษา 
อบต.ป่ากลาง
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 3.2 บัญชีโครงการ รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2562
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เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท)
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285 โครงการอบรมเชิงปฏบัติการฟื้นฟู
ศิลปะ วัฒนธรรม ชุดประจ ากลุ่ม
ชาติพันธุ์ถิ่นลัวะต าบลป่ากลาง

เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริม และปู
ลกฝังค่านิยมแก่คนรุ่นใหม่

ฝึกอบรมเชิงปฏบัติการฟื้นฟูศิลปะ 
วัฒนธรรม ชุดประจ ากลุ่มชาติพันธุ์
ถิ่นลัวะต าบลป่ากลาง จ านวน 100 
คน

          15,300   -   - 100 คน 1.ผู้เข้าอบรมทุกคน
ตระหนักถึงความส าคัญ
ของศิลปะวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะการมีชุดประจ า
เผ่าถิ่นลัวะ                   
 2. ผู้เข้าอบรมกลุ่มชาติ
พันธุ์ถิ่นลัวะในหมู่บ้าน มี
ความเข้มแข็ง รักษาไว้ซ่ึง
เอกลักษณ์ของชนเผ่าต่อไป
  3. กลุ่มชาติพันธุ์ลัวะมี
ชุดประจ าเผ่าที่สวยงาม 
สามารถสวมใส่ในวาระ
ต่างๆ ได้โดยไม่อายผู้อื่น

กองการศึกษา
อบต.ป่ากลาง

286 จัดซ้ือเคร่ืองดนตรี เพื่อส่งเสริมอุปกรณ์ในการประกอบ
ประเพณีวัฒนธรรม เพลงชนเผ่าม้ง

จัดซ้ือแคลนม้ง ขลุ่ย  ฯลฯ           50,000 1 คร้ัง มีการอนุรักษ์ประเพณีการ
เล่นดนตรีในงานพิธีกรรม
ต่างๆ

กองการศึกษา
อบต.ป่ากลาง

287 โครงการสอนภาษา ม้ง  เมี่ยน ลัวะ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรม ภาษาม้ง เมี่ยน ลัวะ

ผู้ร่วมเรียนจ านวน 20 คน กลุ่ม
ผู้สนใจ / นักเรียนนักศึกษา ประชาชน

          30,000            30,000           30,000 20 คน มีการอนุรักษ์ภาษาม้ง 
เมี่ยน ลัวะ

กองการศึกษา
อบต.ป่ากลาง

288 โครงการพัฒนาและส่งเสริมนาฎย
ดนตรีเส้นสีลายศิลป์อนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่น

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้าน
ศิลปะ ดนตรีนาฎศิลป์ให้กับเยาวชน
ต าบลป่ากลาง

เยาวชนต าบลป่ากลาง จ านวน 120 
คน ได้รับการพัฒนาทักษะทางด้าน
ศิลปะ ดนตรีนาฎศิลป์ให้สูงขึ้น

          45,100            45,100           45,100 120 คน เยาวชนต าบลป่ากลางใช้
เวลาในการท ากิจกรรมที่
สร้างสรรค์พัฒนาตนเอง
ด้านสุนทรียะห่างไกลจาก
ยาเสพติด

กองการศึกษา
อบต.ป่ากลาง

ร่วมกับโรงเรียน
มัธยมป่ากลาง
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289 โครงการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้สู่
การปฏิบัติและเผยแพร่วัฒนธรรม
ท้องถิ่น

1. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนต าบลป่า
กลางได้มีโอกาสแสดงความสามารถ
และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่
สายตาสาธารณชน                     
 2. เพื่อเป็นการร่วมแสดงความ
จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์

นักเรียนชั้น ม.1-ม.6  จ านวน 20 คน
 ได้เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ผ่านส่ือมวลชนระดับประเทศ และ
แสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์

          23,000            23,000           23,000 20 คน คนไทยทั้งประเทศได้มี
โอกาสชื่นชม
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและ
เป็นการประชาสัมพันธ์
ต าบลป่ากลางให้เป็นที่
รู้จักมากขึ้น

กองการศึกษา
อบต.ป่ากลาง

ร่วมกับโรงเรียน
มัธยมป่ากลาง

290 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดู
ร้อน

เพื่อให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ช่วงปิดเทอมและเพื่อให้
เด็กเป็นคนดีของพ่อแม่และสังคมโดย
ใช้ธรรมกล่อมเกลาจิตใจ

เด็กนักเรียนชายชั้น ประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา จ านวน 100 คน

          30,000            30,000           30,000 จ านวน 
100 คน

เด็กเติบโตเป็นคนดีในสังคม อาศรมธรรม
จาริกต าบลป่า
กลาง ร่วมกับ 
กองการศึกษา 
อบต.ป่ากลาง

291 โครงการสอนพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์

เพื่อให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ช่วงปิดเทอมและเพื่อให้
เด็กเป็นคนดีของพ่อแม่และสังคมโดย
ใช้ธรรมกล่อมเกลาจิตใจ

เด็กนักเรียนชั้น ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา จ านวน 100 คน

          20,000            20,000           20,000 จ านวน 
100 คน

เด็กเติบโตเป็นคนดีในสังคม อาศรมธรรม
จาริกต าบลป่า
กลาง ร่วมกับ 
กองการศึกษา 
อบต.ป่ากลาง

292 โครงการงานมหกรรมชุมชนนุมยุว
พุทธธรรมจาริกและแกนน าบนพื้นที่
สูง

เพื่อให้เด็กที่เป็นแกนน าได้พบปะ
เพื่อนและได้แลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกัน
และกัน

เด็กแกนน าจ านวน 10 คน           10,000            10,000           10,000 จ านวน 10
 คน

เด็กเติบโตเป็นคนดีในสังคม อาศรมธรรม
จาริกต าบลป่า
กลาง ร่วมกับ 
กองการศึกษา 
อบต.ป่ากลาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

5.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาดา้นการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
          5.1    แนวทางการพัฒนา บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏกูิล

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 3. ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม  
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องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง อ าเภอปัว จังหวัดน่าน
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เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ/ที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

293 จัดเก็บขยะ เพื่อให้มีการจัดเก็บขยะให้มี
ประสิทธิภาพและสร้างมาตรฐานการ
จัดเก็บขยะและส่งเสริมให้การจัดเก็บ
ขยะโดย อบต.ร่วมรับผิดชอบสมทบ
ค่าจัดเก็บขยะของชุมชน

ส่งเสริมการจัดเก็บขยะมูลฝอยของ
ต าบล ป่ากลาง จ านวน  1  โครงการ

        400,000          400,000         400,000 1 โครงการ มีการจัดเก็บขยะอย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถ
จูงใจให้ประชาชนเข้าร่วม
โครงการจัดเก็บขยะ
ดังกล่าวท าให้หมู่บ้าน
ชุมชนสะอาดมีการจัดเก็บ
ขยะให้เป็นที่เป็นทางได้

อบต.ป่ากลาง

294 ขุดหลุมฝังกลบขยะและส่ิงปฏิกูล เพื่อให้มีการขุดหลุมขยะสามารถ
แก้ปัญหากล่ินเหม็นของขยะและ
สามารถแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมของ
ชุมชนได้

ด าเนินการขุดหลุมขยะ           60,000            60,000           60,000 1 หลุม มีการฝังกลบขยะสามารถ
แก้ปัญหากล่ินเหม็นของ
ขยะและสามารถ
แก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมของ
ชุมชนได้

กองช่าง อบต.
ป่ากลาง

295 การเช่า/ซ้ือ ที่ทิ้งขยะของต าบล เพื่อจ่ายค่าเช่า/ซ้ือที่ส าหรับทิ้งขยะ
ของต าบลสามารถแก้ปัญหาที่ทิ้งขยะได้

จ่ายค่าเช่ารายเดือนแก่เจ้าของที่ทิ้ง
ขยะต าบล ได้ทุกๆเดือน

        200,000          200,000         200,000 1 ปี สามารถแก้ปัญหาที่ทิ้ง
ขยะของต าบล ได้

อบต.ป่ากลาง

296 จัดซ้ือถังขยะ เพื่อให้มีถังขยะเพียงพอให้ประชาชน
ใช้แยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะที่ต้อง
ทิ้งสามารถลดปริมาณขยะในชุมชนได้

จัดซ้ือถังขยะปีละ 1 คร้ัง           50,000            50,000           50,000 1 คร้ัง มีถังขยะเพียงพอให้
ประชาชนใช้แยกขยะเพื่อ
ลดปริมาณขยะที่ต้องทิ้ง
สามารถลดปริมาณขยะใน
ชุมชนได้

อบต.ป่ากลาง

297 คัดแยกขยะก าจัดขยะในชุมชน 
(ส่งเสริมการแยกขยะไปใช้ประโยชน)์

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะ
อินทรีย์และขยะอินทรีย์ออกจากกัน
ส่งเสริมการน าเอาขยะอินทรีย์ไปใช้
ประโยชน์เช่นการท าปุ๋ยหมักอินทรีย์
เป็นต้น

รณรงค์ ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ           10,000            10,000           10,000 100 
ครัวเรือน

ให้ประชาชนคัดแยกขยะรี
ไซเคลน าไปขายสร้าง
รายได้และช่วยลดปริมาณ
ขยะในต าบลป่ากลางได้

ส านักปลัด อบต.
ป่ากลาง
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เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ/ที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

298 อบรมการเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการคัดแยกขยะ

ให้รู้จักการใช้ประโยชน์ของขยะและ
สามารถก าจัดขยะได้อย่างถูกต้อง

ฝึกอบรม ประชาชนทุกหมู่บ้าน ทุก
ร้านค้า ทุกโรงเรียน และทุกหน่วย
ราชการในพื้นที่

          20,000            20,000           20,000 60 คน ประชาชนทุกหมู่บ้าน ทุก
ร้านค้า ทุกโรงเรียน และ
ทุกหน่วยราชการในพื้นที่รู้
ประโยชน์ของขยะและ
ก าจัดได้ถูกต้องไม่เป็นพิษ
ต่อส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ
ในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน

อบต.ป่ากลาง
รพ.สต.ป่ากลาง

ผู้น าชุมชน
โรงเรียนในต าบล

299 การผลิตปุ๋ยหมัก เพื่อให้ประชาชนรู้จักก าจัดขยะจาก
เศษอาหาร ผัก ผลไม้ ซากสัตว์ น ามา
ท าปุ๋ยหมัก

 - ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการรายหมู่บ้าน 
    - สนับสนุนครัวเรือนต้นแบบ
โรงเรียนต้นแบบ                         
            - ศูนย์เรียนรู้/สาธิตการ
ผลิตปุ๋ยหมัก น้ าหมัก และแก๊สชีวภาพ

          30,000            30,000           30,000 100 คน ประชาชนรู้จักการผลิดปุ๋ย
หมัก น้ าหมัก และแก๊ส
ชีวภาพใช้เอง สามารถลด
ปริมาณขยะของต าบลป่า
กลางได้อย่างยั่งยืน

อบต.ป่ากลาง
รพ.สต.ป่ากลาง

ผู้น าชุมชน
โรงเรียนในต าบล

300 จัดต้ังตลาดนัดขยะหรือธนาคารขยะ
ในชุมชนและโรงเรียน

เพื่อให้ประชาชนและนักเรียน
สามารถน าขยะรีไซเคลมาขายสร้าง
รายได้

จัดต้ังตลาดนัดขยะหรือธนาคารขยะ
ในชุมชนและโรงเรียน และท าจุดรับ
บริจาคขยะ

          30,000            30,000           30,000 6 แห่ง ประชาชนทุกหมู่บ้าน ทุก
ร้านค้า ทุกโรงเรียน และ
ทุกหน่วยราชการในพื้นที่ 
มีรายได้เสริมและรู้
ประโยชน์ของขยะและ
ก าจัดได้ถูกต้องไม่เป็นพิษ
ต่อส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ
ในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน

อบต.ป่ากลาง
รพ.สต.ป่ากลาง

ผู้น าชุมชน
โรงเรียนในต าบล

301 โครงการส่ิงประดิษฐ์จากขยะ เพื่อให้ประชาชนรู้จักน าขยะสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์

อบรมประชาชน จ านวน 6 หมู่บ้าน           20,000            20,000           20,000 6 หมู่บ้าน ประชาชนสามารถท า
ประโยชน์จากขยะเหลือให้
และสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง

อบต.ป่ากลาง
รพ.สต.ป่ากลาง

ผู้น าชุมชน
โรงเรียนในต าบล
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เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ/ที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

302 โครงการครัวเรือนต้นแบบในการคัด
แยกขยะใช้ประโยชน์จากขยะและ
ของเหลือใช้

เพื่อสร้างครัวเรือนต้นแบบในการคัด
แยกขยะใช้ประโยชน์จากขยะและของ
เหลือใช้ (คัดแยกขยะ ผลิตน้ าหมัก 
ปุ๋ยหมัก และแก๊สชีวภาพ ฯลฯ ให้เอง)

หมู่บ้านละ 10 ครัวเรือน จ านวน 6 
หมู่บ้าน

          10,000            10,000           10,000 60 
ครัวเรือน

มีครัวเรือนต้นแบบในการ
คัดแยกขยะใช้ประโยชน์
จากขยะและของเหลือใช้ 
(คัดแยกขยะ ผลิตน้ าหมัก
 ปุ๋ยหมัก และแก๊สชีวภาพ
 ฯลฯ ให้เอง)

อบต.ป่ากลาง
รพ.สต.ป่ากลาง

ผู้น าชุมชน
โรงเรียนในต าบล

303 โครงการประกวดหมู่บ้านสะอาด
ปราศจากขยะ หน้าบ้าน น่ามอง

เพื่อสร้างครัวเรือนต้นแบบหมู่บ้านละ
 10 ครัวเรือน สามารถเป็นที่ศึกษาดู
งานของประชาชนในต าบลและ
ภายนอกต าบลได้

หมู่บ้านละ 10 ครัวเรือน จ านวน 6 
หมู่บ้าน

          10,000            10,000           10,000 60 
ครัวเรือน

มีครัวเรือนต้นแบบ
หมู่บ้านละ 10 ครัวเรือน 
สามารถเป็นที่ศึกษาดูงาน
ของประชาชนในต าบล
และภายนอกต าบลได้

อบต.ป่ากลาง
รพ.สต.ป่ากลาง

ผู้น าชุมชน
โรงเรียนในต าบล

304 การจัดการขยะอันตราย เพื่อจ ากัดขยะอันตรายอย่างถูกวิธี จัดสร้างสถานที่ก าจัดขยะอันตราย
ระดับต าบล

          30,000  -  - 60 
ครัวเรือน

มีสถานที่ก าจัดขยะ
อันตรายระดับต าบล

อบต.ป่ากลาง
รพ.สต.ป่ากลาง

114



 3.2 บัญชีโครงการ รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง อ าเภอปัว จังหวัดน่าน

แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ/ที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

305 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะและของเสียอันตรายที่
สอดคล้องกับบริบทชุมชนต าบลป่า
กลาง อ าเภอปัว จัวหวัดน่านอย่าง
ยั่งยืน

เพื่อศึกษารูปแบบการเสริมสร้างพลัง
เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาสาสมัคร
สาธารณสุขในการแก้ไขปัญหาขยะที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบท
ของชุมชน

อาสาสมัครสาธารณสุข จ านวน 60 
คนหน่วยราชการในพื้นที่ จ านวน 6 
แห่งประชาชนต าบลป่ากลาง จ านวน
 1,243 ครัวเรือน

          67,800  -  - 60 
ครัวเรือน

สามารถก่อประโยชน์
ให้กับพื้นที่ โดยจะท าให้
อาสาสมัครสาธารณสุข
และประชาชนในพื้นที่
ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
ในด้านแก้ไขปัญหาขยะซ่ึง
เป็นปัญหาอนามัย
ส่ิงแวดล้อมที่ส าคัญของ
ชุมชน และได้รูปแบบการ
เสริมสร้างพลังเพื่อพัฒนา
สมรรถนะอาสาสมัคร
สาธารณสุขในการแก้ไข
ปัญหาขยะที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับบริบท
ของชุมชน

อบต.ป่ากลาง
รพ.สต.ป่ากลาง

ผู้น าชุมชน
โรงเรียนในต าบล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

5.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาดา้นการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
          5.2    แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตส านึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 3. ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม  
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เปา้หมาย ตวัชีวัด
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รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

306 ฝึกอบรมเกษตรอินทรีย์กับการ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อม

เพื่อส่งเสริมการท าปุ๋ยหมักอินทรีย์
ส่งเสริมการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมสามารถท าให้
เกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยเคมีและเพิ่ม
ปริมาณการผลิตและใช้ปุ๋ยหมัก
อินทรีย์มากขึ้นได้

ฝึกอบรมเกษตรกรเกี่ยวกับเกษตร
อินทรีย์กับการพื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
จ านวน 60 คน

          50,000            50,000           50,000 60 คน สามารถส่งเสริมการท าปุ๋ย
หมักอินทรีย์ส่งเสริมการ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมสามารถท า
ให้เกษตรกรลดการใช้
ปุ๋ยเคมีและเพิ่มปริมาณ
การผลิตและใช้ปุ๋ยหมัก
อินทรีย์มากขึ้นได้

ส านักปลัด  
อบต.ป่ากลาง

307 โครงการจัดท าแนวกันไฟและ
ควบคุมไฟป่า หมู่ 1 - 6

เพื่อป้องกันการลุกลามของไฟป่า และ
แก้ไขปัญหาไฟป่า

จัดท าแนวกันไฟ จ านวน 6 หมู่บ้าน           30,000            30,000           30,000 6 หมู่บ้าน มีเขตป้องกันไฟป่า ส านักปลัดอบต.
ป่ากลาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

5.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาดา้นการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
          5.3    แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
308 ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการ

อนุรักษ์ดินและแก้ปัญหาการชะล้าง
หน้าดินตามแนวพระราชด าริ

เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกหญ้าแฝก
เพื่อแก้ปัญหาดินสามารถแก้ปัญหา
ดินและการซะล้างหน้าดินตามแนว
พระราชด าริได้

ส่งเสริมเกษตรกร ปลูกหญ้าแฝกใน
พื้นที่ ทุกหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 – 6

          20,000            20,000           20,000 6 หมู่บ้าน เกษตรกรปลูกหญ้าแฝก
เพื่อแก้ปัญหาดินสามารถ
แก้ปัญหาดินและการซะ
ล้างหน้าดินตามแนว
พระราชด าริได้

ส านักปลัด อบต.
ป่ากลาง

309 ส่งเสริมการท าฝายกั้นน้ า ฝายน้ า
ล้น/ฝายแม้ว เพื่อการอนุรักษ์น้ า/ 
ฝายต้นน้ าตามพระราชด าริ

เพื่อให้มีการกักการชะลอการไหลของ
น้ าสามารถกั้นน้ าไว้ใช้เพื่อการเกษตร
ได้และสามารถท าให้มีน้ าหล่อเล้ียง
บ่อน้ ากินน้ าใช้ไม่ให้แห้งขอดได้

ส่งเสริมการท าฝายกั้นน้ า ฝายน้ าล้น 
ฝายแม้ว ในพื้นที่ต าบล ป่ากลาง ทั้ง 6
 หมู่บ้าน

          50,000            50,000           50,000 6 หมู่บ้าน สามารถ ท าให้การชะลอ
การไหลของน้ าสามารถ
กั้นน้ าไว้ใช้เพื่อการเกษตร
ได้และสามารถท าให้มีน้ า
หล่อเล้ียงบ่อน้ ากินน้ าใช้
ไม่ให้แห้งขอดได้

   กองช่าง อบต.
ป่ากลาง

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 3. ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม  
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310 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ ดอกไม้
ข้างทางถนนสายหลักเพื่อความ
สวยงาม

เพื่อให้ถนนทางเข้าสู่ต าบลป่ากลางมี
ต้นไม้และดอกไม้สวยงามตามข้างทาง
ให้มีความสวยงามเกิดขึ้นตามท้อง
ถนนสร้างบรรยากาศต าบลป่ากลาง
ให้น่าอยู่น่ามาท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น

ปลูกต้นไม้ ดอกไม้ตามข้างทาง           30,000            30,000           30,000 1 คร้ัง ถนนทางเข้าสู่ต าบลป่า
กลางมีดอกไม้สวยงามตาม
ข้างทางให้มีความสวยงาม
เกิดขึ้นตามท้องถนนสร้าง
บรรยากาศในการ เข้า สู่
ต าบลป่ากลางให้น่าอยู่น่า
มาเที่ยวมากยิ่งขึ้น

กองช่าง อบต.
ป่ากลาง

311 โครงการลดการเผาเพื่อลดมลพิษ เพื่อลดการเผา เช่น เปลือกข้าวโพด 
ใบไม้กิ่งไม้ ฟางข้าว และลดมลพิษใน
อากาศ

ณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหยุด
เผาจ านวน 6 หมู่บ้าน

          15,000            15,000           15,000 6 หมู่บ้าน ประชาชนมีจิตส านึกใน
การไม่เผาทีท าให้เกิด
มลพิษและป้องกันการเกิด
ไฟป่า

อบต.ป่ากลาง
โรงเรียนใน

ต าบลหน่วยงาน
ราชการและ

หมู่บ้าน

312 ส่งเสริมการปลูกป่าและอนุรักษ์ป่า
ชุมชน

เชิญชวนให้เด็กและเยาวชนตระหนัก
ถึงคุณค่าของต้นไม้และร่วมกันปลูก
ป่าภายในต าบล

อนุรักษ์ป่าชุมชนและปลูกป่าเพิ่ม           20,000            20,000           20,000 100 คน ต าบลป่ากลางมีพื้นที่สี
เขียวเพิ่มขึ้น

อบต.ป่ากลาง
โรงเรียนใน

ต าบลหน่วยงาน
ราชการและ

หมู่บ้าน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                           4  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสัมพันธ์ชายแดน ตลอดจนวางระบบบริหารจัดการที่ดเีพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการและการบริการ

6.   ยุทธศาสตร์  การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการและการบริการ
               6.1  สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาร่วมบรูณาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินร่วมกับชุมชน
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313 จัดท าเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน
และต าบลเพื่อจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

เพื่อให้ได้ปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนที่เกิดจากเวทีประชาคม
 มาจัดท าเป็นแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโดยน าแผชุมชน
มาพิจาณและท าแผน

จัดเวทีประชาคม 6 หมู่บ้าน จ านวน 
 6  คร้ัง และจัดเวทีประชาคมระดับ
ต าบล  1  คร้ัง

          15,000            15,000           15,000 6 หมู่บ้าน มีแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล /
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับปัญหาและ
ความต้องการของ
ประชาชน

ส านักปลัดอบต.
ป่ากลาง

314 อบต.สัญจรเพื่อรับฟังปัญหาชุมชน เพื่อจัดการประชุมสัญจรเพื่อร่วมรับ
ฟังปัญหาในชุมชนปัญหาอันจะ
สะท้อนกลับจากการด าเนินงานการ
ให้บริการและแก้ปัญหาต่างๆ

จัดการประชุมอบต.สัญจร ไปแต่ละ
หมู่บ้าน โดยน าเจ้าหน้าที่ทุกส่วนและ
คณะผู้บริหารออกพบปะประชาชน
ทุกหมู่บ้าน  จ านวน   6  หมู่บ้าน

          20,000            20,000           20,000 6 หมู่บ้าน สามารถแก้ปัญหาต่างได้
ตรงตามความต้องการของ
ชุมชนได้

ส านักปลัดอบต.
ป่ากลาง

315 โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานใน
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อน าข้อมูลที่จัดเก็บได้ไปวิเคราะห์
ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของ
องค์การบริหารส่วนต าบล

ค่าจัดเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลแผน
ฐานในการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 6 
หมู่บ้าน

          20,000            20,000           20,000 6 หมู่บ้าน เพื่อให้ได้ข้อมูลจริงในการ
น าไปจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล

ส านักปลัดอบต.
ป่ากลาง

316 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล
 วันที่ 8  มีนาคม ของทุกปี 
(อุดหนุนกลุ่มสตรีต าบลป่ากลาง)

เพื่อส่งเสริมให้สตรีได้มีการพัฒนา
ศักยภาพของตนเองและแสดงพลัง
ความเข้มแข็งของสตรีร่วมกัน

สตรี ทุกหมู่บ้านในต าบลป่ากลาง รวม
 120 คน

          10,000            10,000           10,000 120 คน สตรีได้มีการพัฒนา
ศักยภาพของตนเองและ
แสดงพลังความเข้มแข็ง
ของสตรีร่วมกัน

กองการศึกษา
อบต.ป่ากลาง 
ร่วมกับ พัฒนา

ชุมชน

317 จัดท าป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ 
เทอดพระเกียรติช่วงวันมหามงคล
เฉลิมพระเกียรติในกรณีต่างๆ

เพื่อให้ประชาชนได้ส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ไทยและร่วมกันปกป้องเทอดทูนต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย

จัดท าป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ 
จ านวน  30  ป้าย

          30,000            30,000           30,000 30 ป้าย ประชาชนได้ส านึกในพระ
มหากรุณาธิคุณต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ไทยและ
ร่วมกันปกป้องเทอดทูน
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ไทย

กองการศึกษา
อบต.ป่ากลาง
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318 โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน
ทบทวน ต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้
องค์ราชันย์ จังหวัดน่าน

1. เพื่อให้สมาชิกลูกเสือชาวบ้าน ได้มี
โอกาสแสดงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตรย์ โดยพร้อม
เพรียงกัน   2. เพื่อให้สมาชิกลูกเสือ
ชาวบ้าน ได้มีโอกาสแลกเปล่ียน
ความรู้ ประสบการณ์และประสาน
สัมพันธ์ กับลูกเสือชาวบ้านจากต่าง
ต าบล และอ าเภอในพื้นที่จังหวัดน่าน
 3. เพื่อทบทวนการเข้าค่ายพักแรม 
ตลอดจนการได้น าเอาหลักวิชาการ 
และหลักการต่างๆ ของลูกเสือ
ชาวบ้านไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

สมาชิกลูกเสือชาวบ้าน จ านวน 200
 คน

          11,600  -  - 200 คน 1. สมาชิกลูกเสือชาวบ้าน
มีจิตส านึกในความ
จงรักภักดีต่อสถาบันหลัก
ของชาติอันได้แก่สถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และมี
ความรู้รักสามัคคีในหมู่
คณะ ทั้งได้มีโอกาส
แลกเปล่ียนความคิดเห็น
ซ่ึงกันและกัน และได้
ทบทวน กฎ ค าปฏิญาณ
ของลูกเสือ

กองการศึกษา
อบต.ป่ากลาง

2. องค์กรลูกเสือชาวบ้าน
ในพื้นที่ ได้มีโอกาส
รวมกลุ่มเพื่อเป็นพลังใน
การสร้างชุมชนให้มีความ
เข้มแข็ง และมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหายาเสพติด
 ซ่ึงเป็นปัญหาส าคัญของ
ชาติ
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 3.2 บัญชีโครงการ รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง อ าเภอปัว จังหวัดน่าน

แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ/ที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

3. ได้ใช้องค์กรลูกเสือ
ชาวบ้านและกระบวนการ
ลูกเสือชาวบ้าน เป็นแกน
น าในการต่อสู้กับปัญหายา
เสพติด ที่เป็นภัยร้ายแรง
ต่อความมั่มคงของชาติ
อย่างเป็นรูปธรรม

4. สมาชิกลูกเสือชาวบ้าน
 ตลอดจนถึงประชาชนใน
พื้นที่ มีความสามัคคี รัก
ใคร่ปรองดอง และ
ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน
มากขึ้น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                           4  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสัมพันธ์ชายแดน ตลอดจนวางระบบบริหารจัดการที่ดเีพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการและการบริการ

6.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการและการบริการ
          6.2   แนวทางการพัฒนา สนับสนุนส่งเสริม งานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยัให้มีประสิทธิภาพ
319 ฝึกอบรมทบทวน อปพร. เพื่อเป็นการทบทวนการปฏิบัติงาน 

และความพร้อมของร่างกาย ของอป
พร.ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

จัดฝึกอบรมทบทวน อปพร. จ านวน 
100 คน

        100,000          100,000         100,000 100 คน อปพร. สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

ส านักปลัด อบต.
ป่ากลาง
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 3.2 บัญชีโครงการ รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง อ าเภอปัว จังหวัดน่าน

แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ/ที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

320 ฝึกอบรบป้องกันไฟป่า เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟ่ป่าและ
เตรียมความพร้อมของ อปพร.ให้
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

จัดฝึกอบรบและป้องกันไฟป่า จ านวน
 60 คน

          30,000            30,000           30,000 60 คน ต าบลป่ากลางมีการ
ป้องกันและเฝ้าระวังการ
เกิดไฟป่า และเตรียม
ความพร้อมของ อปพร. 
สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ส านักปลัด อบต.
ป่ากลาง

321 ฝึกอบรมกู้ชีพกู้ภัย OTOS เพื่อเป็นการทบทวนการปฏิบัติงาน 
และความพร้อมของร่างกาย ของอป
พร.ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

จัดฝึกอบรมกู้ชีพกู้ภัย OTOS จ านวน
 10 คน

          30,000            30,000           30,000 10 คน หน่วย OTOS สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

ส านักปลัด อบต.
ป่ากลาง

322 จัดซ้ืออุปกรณ์ส าหรับการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

เพื่อให้มีอุปกรณ์ส าหรับการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอ
ต่อการใช้ส าหรับงานป้องกันและ
บรรเทาสาธา รณภัยในพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลเช่น ถังเคมีดับเพลิง
 ชุดดับเพลิง และอุปกรณ์อื่นๆที่จ าเป็น

จัดซ้ืออุปกรณ์ส าหรับ ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย อย่างเพียงพอ
ตลอดปี

        100,000          100,000         100,000 1 คร้ัง มีอุปกรณ์ส าหรับการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยให้เพียงพอต่อ
การใช้ส าหรับงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ในพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเช่น ถังเคมี
ดับเพลิง และอุปกรณ์อื่นๆ
ที่จ าเป็นอย่างเพียงพอ

ส านักปลัด อบต.
ป่ากลาง

323 เติมน้ ายาเคมีถังดับเพลิง เพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อม
ส าหรับงานป้องกันและระงับอัคคีภัย
ของส่วนราชการและชุมชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ

เติมน้ ายาเคมีถังดับเพลิงขององค์การ
บริหารส่วนต าบลตามจุดต่างๆ ทุก 1
 ปี

            5,000              5,000             5,000 1 คร้ัง สามารถเตรียมความพร้อม
ส าหรับงานป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยของส่วน
ราชการและชุมชนอย่างมี
ประสิทธิภาพได้

ส านักปลัด อบต.
ป่ากลาง
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รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

324 โครงการพัฒนาส่งเสริมกิจกรรม
สมาชิก อปพร.

เพื่อเป็นการพัฒนาส่งเสริมเพิ่ม
ศักยภาพของสมาชิก อปพร. ที่มี
ความพร้อมในการท างานมีความ
อดทน เสียสละและเป็นแบบอย่างที่ดี
ของสังคม

จัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
สมาชิก อปพร.

          25,000            25,000           25,000 1 คร้ัง สมาชิก อปพร. มีความ
ภาคภูมิใจในการ
ปฏิบัติงานและสามซิก อป
พร.มีความรัก สามัคคีและ
มีโอกาสแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและประสบการณ์
ในการท างาน

ส านักปลัด อบต.
ป่ากลาง

325 โครงการ 7 วันอันตราย เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
ในช่วงเทศกาลต่างๆ

จัดต้ังด่านตรวจในช่วงเทศกาลต่างๆ           25,000            25,000           25,000 2 คร้ัง ประชาชนมีความปลอดภัย
ในการใช้รถบนท้องถนน
มากขึ้น

ส านักปลัด อบต.
ป่ากลาง

326 จ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และกู้ชีพ
กู้ภัย

เพื่อให้มีผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และงานกู้
ชีพกู้ภัย ตลอด 24 ชั่วโมง

จ้างเหมาบริการ ผู้ปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
งานกู้ชีพกู้ภัย จ านวน 2 คน ต่อวัน 
ประจ าศูนย์อปพร.

        200,000          200,000         200,000 ปีละ 1 คร้ัง ประชาชนได้รับบริการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยตลอด 24 ชั่วโมง

ส านักปลัด อบต.
ป่ากลาง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                           4  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสัมพันธ์ชายแดน ตลอดจนวางระบบบริหารจัดการที่ดเีพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการและการบริการ

6.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการและการบริการ
          6.3   แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี
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 3.2 บัญชีโครงการ รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง อ าเภอปัว จังหวัดน่าน

แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีวัด
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

327 เงินเดือน/ค่าตอบแทน พนักงาน
ส่วนต าบล ,พนักงานจ้าง ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อให้มีเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล,
พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  ตามระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง และให้ พนักงานส่วนต าบล
,พนักงานจ้าง ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีเงินเดือนค่าตอบแทนตาม
สิทธิของตนเองต่อไป

จัดให้มีเงินเดือนค่าตอบแทนและเงิน
ประจ าต าแหน่ง ตามสิทธิที่พึงมีของ
แต่ละคนตลอดปี

      4,500,000       4,500,000      4,500,000 1 ปี พนักงานส่วนต าบล,
พนักงานจ้าง ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลมี
เงินเดือนค่าตอบแทนตาม
สิทธิของตนเองและมีการ
ท างานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพได้

ส านักปลัด,กอง
คลัง,กองช่าง
,และกอง
การศึกษา อบต.
ป่ากลาง

328 เงินเดือน/ค่าตอบแทน ผู้บริหาร,
สมาชิกสภาท้องถิ่น ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อให้มีเงินเดือนค่าตอบแทนและเงิน
ประจ าต าแหน่งแก่ผู้บริหาร,สมาชิก
สภาฯ , ขององค์การบริหารส่วนต าบล
  ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
และให้ ผู้บริหาร,สมาชิกสภาฯ ,
พนักงานส่วนต าบล,พนักงานจ้าง ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลมีเงินเดือน
ค่าตอบแทนตามสิทธิของตนเองต่อไป

จัดให้มีเงินเดือนค่าตอบแทนและเงิน
ประจ าต าแหน่ง ตามสิทธิที่พึงมีของ
แต่ละคนตลอดปี

      1,900,000       1,900,000      1,900,000 1 ปี ผู้บริหาร,สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลมี
เงินเดือนค่าตอบแทนตาม
สิทธิของตนเองและมีการ
ท างานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพได้

ส านักปลัด อบต.
ป่ากลาง

329 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น

เพื่อให้พนักงานส่วนต าบล,พนักงาน
จ้างมีเงินค่าตอบแทนพิเศษเป็น
แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่และเป็น
การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการได้เป็นอย่างดี ตามระเบียบ
กฎหมายก าหนด

จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น

        250,000          300,000         350,000 1 ปี พนักงานส่วนต าบล,
พนักงานจ้างมีเงิน
ค่าตอบแทนพิเศษเป็น
แรงจูงใจในการปฏิบัติ
หน้าที่และเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการได้เป็นอย่าง
ดี ตามระเบียบกฎหมาย
ก าหนด

ส านักปลัด,กอง
คลัง,กองช่าง
,และกอง
การศึกษา อบต.
ป่ากลาง
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 3.2 บัญชีโครงการ รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง อ าเภอปัว จังหวัดน่าน

แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท)
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

330 เงินค่าครองชีพชั่วคราวพนักงาน
ส่วนต าบล/พนักงานจ้าง ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล

เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย
ก าหนดที่ว่าด้วยเงินค่าครองชีพ
ชั่วคราวและให้พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้างได้รับค่าครองชีพ
ชั่วคราวและเงินประจ าต าแหน่ง ตาม
ระเบียบกฎหมายก าหนด

จัดให้มีเงินค่าครองชีพชั่วคราว ตาม
ระเบียบกฎหมาย ก าหนด เป็นเวลา 1
 ปี

        300,000          300,000         300,000 1 ปี พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างได้รับค่าครอง
ชีพชั่วคราวและเงินประจ า
ต าแหน่ง ตามระเบียบ
กฎหมายก าหนด

ส านักปลัด อบต.
ป่ากลาง

331 เงินประจ าต าแหน่ง ปลัดอบต.  
รองปลัดอบต. และหัวหน้าส่วน
ราชการ

เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย
ก าหนดที่ว่าด้วยเงินประจ าต าแหน่ง
ข้าราชการาส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กฎหมายก าหนด

จัดให้มีเงินประจ าต าแหน่งแก่ ปลัด 
อบต. รองปลัดอบต. และหัวหน้าส่วน
ราชการ

        450,000          450,000         450,000 1 ปี ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง
ตามที่กฎหมายก าหนด

อบต.ป่ากลาง

332 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อให้เบิกจ่ายเงินสิทธิสวัสดิการของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามระเบียบ 
ในการช่วยเหลือเงินค่าเทอมบุตรของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

บุตรที่ได้รับการศึกษา         100,000          100,000         100,000 1 ปี ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ได้รับเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรตามสิทธิ
สวัสดิการตามระเบียบ

อบต.ป่ากลาง

333 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคล

เพื่อให้มีงบประมาณส าหรับเล้ียง
รับรองผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา
ท้องถิ่นหรือผู้ที่มาตรวจเยี่ยมหรือการ
มาศึกษาดูงาน

ต้ังงบประมาณส าหรับ เล้ียงรับรองผู้
เข้ารับฟังการประชุมสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้ที่มาตรวจเยี่ยมหรือการมาศึกษาดู
งานตลอดปี

          30,000            30,000           30,000 1 ปี มีงบประมาณส าหรับเล้ียง
รับรองผู้เข้าร่วมรับฟังการ
ประชุมสภาท้องถิ่นหรือผู้
ที่มาตรวจเยี่ยมหรือการ
มาศึกษาดูงานอย่าง
เพียงพอ

ส านักปลัดอบต.
ป่ากลาง
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แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีวัด
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รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

334 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่อันเป็น
ประโยชน์แก่ อบต.

เพื่อให้มีค่าตอบแทนส าหรับผู้ปฏิบัติ
หน้าที่อันเป็นประโยชน์แก่ อบต. เช่น
ค่าตอบแทนการเป็นคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคา,คณะกรรมการ
ตรวจรับการจ้าง,คณะกรรมการออก
ข้อสอบกรณีมีการก าหนดสอบ
พนักงาน/พนักงานจ้างของ อบต.
,และการปฏิบัติหน้าที่อื่นๆฯลฯ ให้แก่
 อบต. ทั้งนี้ตามที่กฎหมายและ
ระเบียบก าหนดให้เบิกจ่าย
ค่าตอบแทนได้

ต้ังงบประมาณให้เพียงพอต่อการจ่าย
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่อันเป็น
ประโยชน์แก่ อบต. ใน หนึ่ง
ปีงบประมาณ

          50,000            50,000           50,000 1 ปี ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่อันเป็น
ประโยชน์แก่ อบต.ตาม
ค าส่ังของ อบต.ปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างเต็มที่เต็ม
ความสามารถ

ส านักปลัด อบต.
ป่ากลาง

335 ค่าเบี้ยเล้ียงการปฏิบัติหน้าที่ของ
สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

เพื่อให้สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
เต็มที่และมีเบี้ยเล้ียงส าหรับการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกฎหมาย
ก าหนดและปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่
ส่ังขององค์การบริหารส่วนต าบล
อย่างมีประสิทธิภาพ

ต้ังงบประมาณส าหรับจ่ายเบี้ยเล้ียง
แก่สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนในการปฏิบัติหน้าที่ในการ
งานที่ส่ังและการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับ
หน่วยงานอื่นในการป้องกันภัยช่วง
เทศกาลต่างๆ อย่างเพียงพอ

          30,000            30,000           30,000 1 ปี สมาชิกอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนปฏิบัติ
หน้าที่ตามการงานที่ส่ังได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถป้องกันและ
บรรเทาสาธารณะภัยต่าง
ได้อย่างมีประสิทธิผล

ส านักปลัดอบต.
ป่ากลาง

336 ส่งเสริมโครงการอินเตอร์เน็ตชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาส
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางอินเตอร์เน็ต
ประชาชนสามารถสืบค้นหาข้อมูล
ข่าวสารทางอินเตอร์เน็ตได้

จัดให้มีอินเตอร์เน็ตส าหรับบริการ
ประชาชน   6  จุด หมู่บ้านละ 1 จุด

        100,000          100,000         100,000 6 หมู่บ้าน ประชาชนได้มีโอกาส
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารทาง
อินเตอร์เน็ตประชาชน
สามารถสืบค้นหาข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ได้

ส านักปลัด อบต.
ป่ากลาง
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เปา้หมาย ตวัชีวัด
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337 ส่งเสริมการด าเนินงานของ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดทคโนโลยี
การเกษตรประจ าต าบล ป่ากลาง

เพื่อให้ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลได้
ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประ สิทธิ
ภาพสามารถให้บริการด้านความรู้และ
เทคนิคในการประกอบกิจการอาชีพ
ด้านเกษตรกรรมและการแก้ไขปัญหา
ต่างๆได้

จัดงบประมาณสนับสนุนการ
ด าเนินงานการอบรมและฝึกสอนแก่
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบล  ทุกๆปี

          30,000            30,000           30,000 1 ปี ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบลด าเนินงาน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถให้ 
บริการ ด้านความรู้และ
เทคนิคในการประกอบ
อาชีพด้านเกษตรกรรมได้

ส านักปลัด อบต.
ป่ากลาง

338 งบประมาณอุดหนุนส่วนราชการ/
กลุ่มองค์กรที่ท าประโยชน์เพื่อสังคม

เพื่อให้มีการร่วมบูรณาการกับ
หน่วยงานองค์กรอื่นฯในการสนับสนุน
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กร
หรือตามหนังสือส่ังการที่เกี่ยวข้องและ
เป็นกิจกรรมการด าเนินการร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานองค์กร
ต่างๆที่ด าเนินงานในอ านาจหน้าที่
ร่วมกันอย่างเพียงพอ

          30,000            30,000           30,000 1 ปี มีการร่วมบูรณาการกับ
หน่วยงานองค์กรอื่นฯใน
การสนับสนุนเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่าง
องค์กรหรือตามหนังสือส่ัง
การที่เกี่ยวข้องและเป็น
กิจกรรมการด าเนินการ
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ส านักปลัด อบต.
ป่ากลาง
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องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง อ าเภอปัว จังหวัดน่าน
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เปา้หมาย ตวัชีวัด
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339 งบประมาณส าหรับบริหารกิจการ
ในอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล

เพื่อให้มีงบประมาณรองรับการ
บริหารกิจการตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งนี้ตาม
โครงการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลและไม่ได้
ก าหนดแผนล่วงหน้า,เป็นโครงการ
เร่งด่วนตามหนังสือส่ังการหรือเป็น
หน้าที่ต้องปฏิบัติขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลด าเนินให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ต้ังงบประมาณส ารองส าหรับบริหาร
กิจการในอ านาจหน้าที่หรือโครงการ
เร่งด่วนตามหนังสือส่ังการ หรือเป็น
การแก้ไขปัญหาภัยพิบัติต่างๆ อย่าง
เพียงพอ

        500,000          500,000         500,000 1 ปี มีงบประมาณรองรับการ
บริหารกิจการตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ทั้งนี้ตาม
โครงการที่อยู่ในอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลและไม่ได้
ก าหนดแผนล่วงหน้า,เป็น
โครงการเร่งด่วนตาม
หนังสือส่ังการหรือเป็น
หน้าที่ต้องปฏิบัติของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
ด าเนินให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ส านักปลัด อบต.
ป่ากลาง

340 งบประมาณอุดหนุนส่วนราชการ
หรือองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น
อื่นที่ด าเนินงานหรือท ากิจการร่วมกัน

เพื่อให้มีการร่วมบูรณาการกับ
หน่วยงานองค์กรอื่นฯหรือองค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่นอื่นที่ด าเนิน
กิจการ ร่วมกัน ให้มีงบประมาณ
เพียงพอต่อการด าเนินการ

อุดหนุนหน่วยงานองค์กรต่างๆหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ที่
ด าเนินงานในอ านาจหน้าที่ร่วมกัน
อย่างเพียงพอ

        100,000          100,000         100,000 1 ปี มีการร่วมบูรณาการกับ
หน่วยงานองค์กรอื่นฯใน
การสนับสนุนเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่าง
องค์กรหรือตามหนังสือส่ัง
การที่เกี่ยวข้องและเป็น
กิจกรรมการด าเนินการ
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ส านักปลัด อบต.
ป่ากลาง

341 งบประมาณส่งเสริมสวัสดิการ ค่า
เช่าบ้านพนักงานส่วนต าบล

เพื่อจ่ายค่าเช่าบ้านแก่พนักงานส่วน
ต าบล ตามสิทธิหน้าที่ของพนักงานพึง
ได้รับตามกฎหมาย

จ่ายค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนต าบล 
ตามสิทธิของบุคคลที่พึงได้รับ

        300,000          300,000         300,000 1 ปี พนักงานส่วนต าบล ที่มี
สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ตาม
สิทธิหน้าที่พึงมีพึงเป็นของ
ตนได้

อบต.ป่ากลาง
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342 งบประมาณส าหรับค่าลงทะเบียน
ฝึกอบรมของพนักงานส่วนต าบล/
ผู้บริหาร/สมาชิกสภาท้องถิ่น

เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภา
ท้องถิ่น/พนักงานส่วนท้องถิ่นเข้ารับ
การฝึกอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบล อย่างเต็มความสามารถ

จัดต้ังงบประมาณส าหรับ
ค่าลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม
และประชุม สัมมนาและประชุมเชิง
ปฏิบัติการต่างๆให้เพียงพอตลอดปี

        350,000          350,000         350,000 1 ปี ผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิก
สภาท้องถิ่น/พนักงานส่วน
ท้องถิ่นเข้ารับการ
ฝึกอบรมการประชุมเชิง
ปฏิบัติการในการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
อย่างเต็มความสามารถ

อบต.ป่ากลาง

343 งบประมาณค่าใช้จ่ายส าหรับ
ค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องกับการ
เดินทางไปราชการ

เพื่อให้มีงบประมาณส าหรับค่าใช้จ่าย
อันเกี่ยวเนื่องกับการเดินทางไป
ราชการของผู้บริหารท้องถิ่น ,สมาชิก
สภาท้องถิ่น,ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลตามสิทธิหน้าที่ของทาง
ราชการก าหนด

จัดต้ังงบประมาณส าหรับค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการเข้ารับการ
ฝึกอบรมและประชุม สัมมนาและ
ประชุมเชิงปฏิบัติการต่างๆให้
เพียงพอตลอดปี

        200,000          200,000         200,000 1 ปี มีงบประมาณส าหรับค่าใช้
 จ่ายอันเกี่ยวเนื่องกับการ
เดิน ทางไปราชการของ
ผู้บริหารฯ ,สมาชิกสภาฯ,
ข้าราชการและพนักงาน
จ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลตามสิทธิหน้าที่ฯ

อบต.ป่ากลาง

344 งบประมาณค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

เพื่อให้มีงบประมาณเพียงพอส าหรับ
จ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ ตามระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง

จัดให้มีงบประมาณส าหรับจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ อย่างเพียงพอ 1 ปี

          75,000            75,000           75,000 1 ปี มีงบประมาณเพียงพอ
ส าหรับจ่ายค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ตามระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อบต.ป่ากลาง
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345 งบประมาณจ้างเหมาบริการ ถ่าย
เอกสาร เข้าปกหนังสือ

เพื่อให้มีความสะดวกรวดเร็วในการ
จัดท าแผนพัฒนาและการจัดท า
ข้อบัญญัติ  งบประมาณ ฯลฯ

จัดให้มีงบประมาณส าหรับจ้างเหมา
บริการเข้าปกเย็บเล่มแผนพัฒนาและ
ข้อบัญญัติต่างๆ และอื่นๆ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  อย่าง
เพียงพอ 1 ปี

          60,000            60,000           60,000 1 ปี มีความสะดวกรวดเร็วใน
การจัดท าแผนพัฒนาและ
การจัดท าข้อบัญญัติ  
งบประมาณสามารถ
ขั้นตอนในการถ่ายเอกสาร
เข้าเล่มให้มีความเรียบร้อย

ส านักปลัดอบต.
ป่ากลาง

346 ท าประกันภัย รถยนต์นั่งส่วนกลาง ,
รถบรรทุกน้ า , และรถมอเตอร์ไซค์
ของ อบต.

เพื่อให้รถยนต์นั่งส่วนกลาง ,
รถบรรทุกน้ า , และรถมอเตอร์ไซค์
ของ อบต. มีประกันภัยบุคคลที่ 3 
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถตามที่ กฎหมาย
ก าหนด

จัดท า พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถให้แก่รถทุกชนิดในความ
ควบคุมขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 ทุก 1 ปี

          10,000            10,000           10,000 1 ปี รถยนต์นั่งส่วนกลาง ,
รถบรรทุกน้ า , และรถ
มอเตอร์ไซค์ของ อบต. มี
ประกันภัยบุคคลที่ 3 ตาม
กฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจาก
รถตามที่กฎหมายก าหนด

ส านักปลัดอบต.
ป่ากลาง

347 ค่าไฟฟ้า เพื่อให้มีงบประมาณเพียงพอส าหรับ
การจ่ายค่าไฟฟ้าในความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลอย่าง
เพียงพอ

ต้ังงบประมาณส าหรับเป็นค่าไฟฟ้าใน
ความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเพียงพอ 1 ปี

        200,000          200,000         200,000 1 ปี มีงบประมาณเพียงพอ
ส าหรับการจ่ายค่าไฟฟ้า
ของ องค์การบริหารส่วน
ต าบลอย่างเพียงพอ

ส านักปลัดอบต.
ป่ากลาง

348 ค่าน้ าประปา เพื่อให้มีงบประมาณเพียงพอส าหรับ
จ่ายค่าน้ าประปาที่อยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ต าบลอย่างเพียงพอ

ต้ังงบประมาณส าหรับค่าน้ าประปาใน
ความรับผิดชอบของ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเพียงพอ 1 ปี

          20,000            20,000           20,000 1 ปี มีงบประมาณเพียงพอ
ส าหรับการจ่ายค่า
น้ าประปาของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลอย่าง
เพียงพอ

ส านักปลัดอบต.
ป่ากลาง
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349 ค่าโทรศัพท์ เพื่อให้มีงบประมาณเพียงพอส าหรับ
การจ่ายค่าโทรศัพท์ในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ต าบลอย่างเพียงพอ

ต้ังงบประมาณส าหรับเป็นค่าโทรศัพท์
ในความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเพียงพอ 1 ปี

          20,000            20,000           20,000 1 ปี มีงบประมาณเพียงพอ
ส าหรับการจ่ายค่า
โทรศัพท์ของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลอย่าง
เพียงพอ

ส านักปลัดอบต.
ป่ากลาง

350 ค่าไปรษณีย์ เพื่อให้สามารถใช้บริการติดต่อส่ือสาร
กับส่วนราชการหรืองานราชการต่างๆ
ทางไปรษณีย์เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ต้ังงบประมาณรองรับส าหรับจ่าย
ค่าบริการทางไปรษณีย์เพียงพอ 1 ปี

          30,000            30,000           30,000 1 ปี สามารถใช้บริการ
ติดต่อส่ือสารกับส่วน
ราชการหรืองานราชการ
ต่างๆทางไปรษณีย์เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

อบต.ป่ากลาง

351 ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม เพื่อให้มีงบประมาณเพียงพอส าหรับ
การจ่ายค่าบริการอินเตอร์เน็ตใน
ความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลอย่างเพียงพอ

ต้ังงบประมาณส าหรับเป็นค่าบริการ
อินเตอร์เน็ตในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบล

        200,000          200,000         200,000 1 ปี มีงบประมาณเพียงพอ
ส าหรับการจ่ายค่าบริการ
อินเตอร์เน็ตของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลอย่าง
เพียงพอ

ส านักปลัดอบต.
ป่ากลาง

352 ค่าบริการจัดท าเว็บไซด์และดูแลเว็บ
ไซด์ของอบต.ป่ากลาง

เพื่อประชาสัมพันธ์ และให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ได้รับ
ทราบอย่างรวดเร็ว

ด าเนินการจ้างเหมาบริการจัดท าและ
ดูแลบ ารุงรักษาเว็บไซด์

          10,000            10,000           10,000 1 ปี ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารที่รวดเร็วขึ้น

ส านักปลัดอบต.
ป่ากลาง

353 ส ารวจความพึงพอใจของประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล

เพื่อให้มีการด าเนินการส ารวจความ
พึงพอใจในบริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน
ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ด าเนินการจ้างที่ปรึกษาส าหรับ
ส ารวจความพึงพอใจของประชาชน
ในการรับบริการปีละ 1 คร้ัง

          20,000            20,000           20,000 1 ปี มีการด าเนินการส ารวจ
ความพึงพอใจในบริการ
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลตามหลักเกณฑ์
มาตรฐานของกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น

ส านักปลัดอบต.
ป่ากลาง
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354 ดูแลบ ารุงรักษาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดซ้ือจัดจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ 
อ าเภอปัว จังหวัดน่าน

เพื่อให้มีการดูแลบ ารุงรักษาศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
อ าเภอ โดยจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์และเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ที่
จ าเป็นเพื่อใช้ประจ าศูนย์ฯ และจัดหา
บุคลากรปฏิบัติงานราชการ

อุดหนุนการดูแลบ ารุงรักษาศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
อ าเภอ

          20,000            20,000           20,000 1 ปี มีศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การจัดซ้ือจัดจ้าง ใช้
ประโยชน์ในราชการ
ร่วมกันได้อย่างเต็มที่

ส านักปลัดอบต.
ป่ากลาง

355 ส ารวจที่ดินสาธารณะต าบลป่ากลาง เพื่อให้ทราบเขตพื้นที่ของประชาชน
และพื้นที่สาธารณะและป้องกันการ
บุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น

ส ารวจที่ดินสาธารณะของต าบลป่า
กลาง

          20,000            20,000           20,000 1 ปี ประชาชนไม่บุกรุกพื้นที่ป่า กองช่าง อบต.
ป่ากลาง ร่วมกับ
ส านักงานที่ดิน

อ าเภอปัว

356 การรับเสด็จพระบรมวงศ์ษานุวงศ์ เพื่อเตรียมรับเสด็จพระบรมวงศ์ษานุ
วงศ์ ในการเสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่
อ าเภปัว จังหวัดน่าน

รับเสด็จพระบรมวงศ์ษานุวงศ์ ในการ
เสด็จเยี่ยมราษฎร

          50,000            50,000           50,000 1 ปี อบต.ป่ากลาง และ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
เสด็จพระบรมวงศ์ษานุวงศ์

อบต.ป่ากลาง

357 โครงการแผนที่ภาษี เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเล้ียง ค่าพาหนะ 
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายต่างๆ ฯลฯ 
ในการจัดท าแผนที่ภาษี

จัดท าแผนที่ภาษีให้ครบทุกหมู่บ้าน 
ทุกพื้นที่ในต าบลป่ากลาง

          30,000            30,000           30,000 1 ปี สามารถจัดท าแผนที่ภาษี
ได้ครบถ้วนทั้งต าบลป่า
กลางและสามารถจัดเก็บ
ข้อมูลให้ส่วนกลางน าไปใช้
ประโยชน์ได้

กองช่างร่วมกับ
กองคลัง

358 ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกต้ัง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ส าหรับการ
เลือกต้ัง

จัดการเลือกต้ังในกรณี ต าแหน่งว่าง 
และครบวาระ

        100,000          100,000         100,000 1 ปี สามารถจัดการเลือกต้ังใน
กรณีต าแหน่งว่างและครบ
วาระ

อบต.ป่ากลาง

359 ค่าพัฒนาผู้ดูแลเด็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ผู้ดูแลเด็ก ในการฝึกอบรมและ
ประชุมสัมมนา ฯลฯ

จ านวน 8 คน           52,000            52,000           52,000 1 ปี ผู้ดูแลเด็กได้รับความรู้
ความสามารถ และ
ประสบการณ์ น ามาพัฒนา
เด็กเล็กมากขึ้น

กองการศึกษา
อบต.ป่ากลาง
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360 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมให้ก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน
 18 อัตรา ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ตามพระราชกฤษฎีกาให้ใช้
พระราชบัญญัติให้ใช้พระราชบัญญติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 บังคับแก่
นายจ้างที่มีลูกจ้างต้ังแต่ 1 คน ขึ้นไป
ต้องส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
 อัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างรวมทั้งเงิน
เพิ่มต่างๆ ที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานจ้าง

จ านวน 18 อัตรา           78,000            78,000           78,000 1 ปี พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป ใช้
สิทธิประกันสังคมได้ตาม
สิทธิ

กองคลังอบต.ป่า
กลาง

361 เงินส ารองจ่าย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉิน 
หรือกรณีจ าเป็นต่างๆ ซ่ึงไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ล่วงหน้าหรืองานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เช่น อุทกภัย
 วาตภัย อัคคีภัย ฯลฯ

ช่วยเหลือตามจ านวนที่เกิดความ
เสียหาย

        700,000          700,000         700,000 1 ปี สามารถช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยต่างๆ เช่น
อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย 
ฯลฯ ได้ทันเวลา

อบต.ป่ากลาง

362 ประเภทเงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าชดใช้คืนในลูกหนี้
เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน เพื่อให้
โครงการมีเงินทุนหมุนเวียนในการ
ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองได้อย่าง
เพียงพอ

จ่ายชดเชยเมื่อเงินขาดสภาพคล่อง
หมุนเวียน ปีละ 1 คร้ัง

        100,000          100,000         100,000 1 ปี โครงการมีเงินทุน
หมุนเวียนในการ
ด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
ได้อย่างเพียงพอ

อบต.ป่ากลาง
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363 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท)

เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท)

จ่ายเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท)
 ร้อยละ 1 ของเงินได้ราย

        160,000          170,000         180,000 1 ปี ข้าราชการส่วนท้องถิ่นมี
เงินสวัสดิการตอนเกษีณย
อายุ

กองคลังอบต.ป่า
กลาง

364 ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล

เพื่อให้มีการศึกษาดูงานและน า
ประสบการณ์ที่ได้มาปรับใช้ในการ
บริหารจัดการสามารถพัฒนาอบต.
และชุมชนได้

จัดโครงการทัศนะศึกษาดูงาน  
จ านวน  1  คร้ัง

        100,000          100,000         100,000 1 คร้ัง การศึกษาดูงานและน า
ประสบการณ์ที่ได้มาปรับ
ใช้ในการบริหารจัดการ
สามารถพัฒนาอบต.และ
ชุมชนได้

ส านักปลัด อบต.
ป่ากลาง

365 ค่าจ้างเหมาและบริการ ค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใด
อย่างหนึ่ง ซ่ึงมิใช่การประกอบ
ดัดแปลงต่อเติม ครุภัณฑ์ หรือ
ส่ิงก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้รับจ้าง

ค่าจ้างเหมาและบริการ         300,000          300,000         300,000 1 ปี ค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างท า
การอย่างใดอย่างหนึ่ง ซ่ึง
มิใช่การประกอบดัดแปลง
ต่อเติม ครุภัณฑ์ หรือ
ส่ิงก่อสร้าง และอยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้
รับจ้าง

อบต.ป่ากลาง

366 จ้างเหมา แม่บ้าน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านป่ากลาง และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านตาหลวง

เพื่อดูแลท าความสะอาดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านป่ากลาง และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านตาหลวง ให้สะอาดและ
น่าอยู่ได้มาตราฐานตามระเบียบของ
กรมฯ

จ้างเหมาแม่บ้าน จ านวน 2 อัตรา         150,000          150,000         150,000 1 ปี มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่
สะอาดน่าอยู่ได้มาตราฐาน

กองการศึกษา
อบต.ป่ากลาง

367 จ้างเหมา แม่บ้าน ส านักงาน อบต.
ป่ากลาง

เพื่อดูแลท าความสะอาดส านักงาน 
อบต.ป่ากลาง ให้สะอาด และบริการ
ต่างๆ กับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

จ้างเหมาแม่บ้าน จ านวน 1 อัตรา           72,000            72,000           72,000 1 ปี มีส านักงาน อบต.ป่ากลาง
 ที่สะอาดน่าอยู่และ
บริการประชาชนได้อย่าง
ประทับใจ

ส านักปลัด อบต.
ป่ากลาง
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368 ค่าจ้างเหมาคนงานดูแลบ ารุงรักษา
ต้นไม้ สนามหญ้า สวนย่อม ใน
ความรับผิดชอบของ อบต.ป่ากลาง

เพื่อตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ รดน้ า
สนามหญ้า ต้นไม้ ที่อยู่ในเขต
รับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วน
ต าบลป่ากลาง และงานอื่นที่ได้รับ
มอบหมาย

จ้างเหมาคนงานทั่วไป จ านวน 2 อัตรา         150,000          150,000         150,000 1 ปี มีพนักงานตัดหญ้า ตัดแต่ง
กิ่งต้นไม้ และเก็บขยะ เขต
รับผิดชอบของ อบต.ป่า
กลาง

ส านักปลัด อบต.
ป่ากลาง

369 ปรับภูมิทัศน์ อ่างนิวซีแลนด์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้มี
สถานที่สวยงาม นักท่องเที่ยวสามารถ
ถ่ายรูป และเป็นการประชาสัมพันธ์ 
ต าบลป่ากลาง

จัดท าน าพุ และซ้ือปั้มน้ า บริเวณอ่าง
นิวซีแลนด์

        100,000   -   - 1 คร้ัง มีสถานที่พักผ่อน สวยงาม
และเป็แหล่งท่องเที่ยวของ
ต าบลป่กลาง

       กองช่าง    
     อบต.ป่ากลาง

370 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี เพื่อใช้ในการด าเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับ
องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง

เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีที่
เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลป่ากลาง

10,000          10,000           10,000          1 ปี มีงบประมาณในการ
ด าเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับ
องค์การบริหารส่วนต าบล
ป่ากลาง

ส านักปลัด อบต.
ป่ากลาง

6.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการและการบริการ
          6.4   แนวทางการพัฒนา จัดหา/ จัดซ้ือ/ ซ่อมแซมวัสดคุรุภณัฑ์และเครื่องจักรกลที่จ าเปน็ส าหรับการปฏบิตังิานและพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการบริการสาธารณะตา่งๆ
371 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน เพื่อให้มีวัสดุส านักงานเพียงพอต่อ

การปฏิบัติหน้าที่และเพียงพอต่อการ
ให้บริการอ านวยความสะดวกต่อ
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

จัดซ้ือวัสดุส านักงานต่างๆอย่าง
เพียงพอ เช่น สมุดบันทึก, กระดาษ, 
ซองจดหมาย, แฟ้ม, ปากกา, ดินสอ, 
ไม้บรรทัด, ยางลบ, กาว, น้ ายาลบ
ค าผิดฐ ธงชาติ ลวดเย็บกระดาษ แฟ้ม
 สมุดประวัติข้าราชการ ตรายาง และ
อื่นๆ ฯลฯ อย่างเพียงพอ

        200,000          200,000         200,000 1 ปี มีวัสดุส านักงานเพียงพอ
ต่อการปฏิบัติหน้าที่และ
เพียงพอต่อการให้บริการ
อ านวยความสะดวกต่อ
ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการได้สะดวกรวดเร็ว

อบต.ป่ากลาง
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372 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีวัสดุคอมพิวเตอร์ ที่ใช้งาน
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ

เพื่อให้มีวัสดุคอมพิวเตอร์ ที่ใช้งาน
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ เช่น 
หัวพมพ์หรือแถบบพิมพ์ส าหรับ
เคร่ืองพิมพ์ตลับหมึกส าหรับ
เคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์, mouse, 
แป้นพิมพ์, อุปกรณ์บันทึกข้อมูล, เมม
โมร่ซิป, เคร่ืองอ่านและบันทึกข้อมูล, 
เคร่ืองกระจายสัญญาณ (Hob), สาย
เคเบิล,แผ่นวงจรอีเล็กทรอนิกส์ 
(Card) เช่น lan card, Sound Card
 ฯลฯ

        160,000          160,000         160,000 1 ปี มีวัสดุคอมพิวเตอร์ใช้
ปฎิบัติงานอย่างเพียงพอ
และพร้อมให้บริการ
ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการได้สะดวกรวดเร็ว

อบต.ป่ากลาง

373 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อให้มีวัสดุงานบ้านงานครัวส าหรับ
ใช้ในส านักงานอย่างเพียงพอต่อการใช้
งาน ในองค์การบิหารส่วนต าบล

เพื่อให้มีวัสดุงานบ้านงานครัวส าหรับ
ใช้ในส านักงานเช่น แก้ว, ถ้วย, จาน, 
ชาม , ไม้กวาด, น้ ายาล้างจาน, น้ ายา
เช็ดกระจก, น้ าด่ืม, และอื่นๆอย่าง
เพียงพอต่อการใช้งาน ในองค์การบิ
หารส่วนต าบล

        100,000          100,000         100,000 1 ปี มีวัสดุงานบ้านงานครัว
ส าหรับใช้ในส านักงาน 
อย่างเพียงพอต่อการใช้
งาน ในองค์การบิหารส่วน
ต าบล

อบต.ป่ากลาง

374 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร เพื่อให้มีวัสดุการเกษตร ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหรือบริเวณ
ส านักงานให้มีความร่มร่ืนและดูสบาย
ตาเป็นการประดับตกแต่งให้ดูดีขึ้น

เพื่อให้มีวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย 
พันธุ์พืช วัสดุเพาะช า

          10,000            10,000           10,000 1 ปี มีวัสดุการเกษตร พื้นที่
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหรือบริเวณ
ส านักงานให้มีความร่มร่ืน
และดูสบายตาเป็นการ
ประดับตกแต่งให้ดูดีขึ้น

อบต.ป่ากลาง
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เปา้หมาย ตวัชีวัด
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วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

375 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เพื่อให้มีวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน
ส าหรับใช้กับรถยนต์นั่งส่วนกลางและ
รถมอเตอร์ไซค์ของ อบต.รวมถึง 
เคร่ืองตัดหญ้า/เคร่ืองพ่นหมอกควัน 
ของอบต.และใช้ปฏิบัติงานให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

จัดให้มีวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน
ส าหรับใช้กับรถยนต์นั่งส่วนกลาง ,รถ
มอเตอร์ไซค์,เคร่ืองตัดหญ้า,และ
เคร่ืองพ่นหมอกควัน  เช่น น้ ามันดีเซล
 น้ ามัดเบนซิน น้ ามันเคร่ือง น้ ามัน
จารบี แก๊สหุงต้ม ถ่าน ฯลฯ

        250,000          250,000         250,000 1 ปี มีวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ล่ืนส าหรับใช้กับรถยนต์นั่ง
ส่วน กลางและรถ
มอเตอร์ไซค์ของ อบต.
รวมถึง เคร่ืองตัดหญ้า/
เคร่ืองพ่นหมอกควัน ของ
อบต.และใช้ปฏิบัติงานให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

อบต.ป่ากลาง

376 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับ
ไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าใน
หน่วยงานความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบล อย่าง
เพียงพอ

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น
 ฟิวส์ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า รีซี
สเตอร์ เบรกเกอร์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า
 ปล๊ักไฟฟ้า ลูกถ้วยสายอากาศ มูฟวิ่ง
คอยส์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เทป
พันสายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ล าโพง ขา
ต้ังไมโครโฟน หมอแปลงไฟฟ้า แผง
บังคับทางไฟ หัวแร้งไฟฟ้า เคร่ือง
สัญญาณเตือนภัย โคมไฟฟ้า พร้อม
ขาหรือก้าน สายอากาศส าหรับวิทยุ 
โทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม 
เคร่ืองวัดความต้านทานไฟฟ้า 
เคร่ืองวัดกระแสไฟฟ้า เคร่ืองวัด
แรงดันไฟฟ้า มาตรวัดส าหรับตรวจ
วงจรไฟฟ้า เคร่ืองตัดกระแสไฟฟ้า
อัตโนมัติ

        100,000          100,000         100,000 1 ปี มีวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับ
ไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้า
ในหน่วยงานความ
รับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนต าบล อย่าง
เพียงพอ

อบต.ป่ากลาง
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เปา้หมาย ตวัชีวัด
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377 จัดซ้ือวัสดุงานก่อสร้าง เพื่อจัดให้มีวัสดุก่อสร้างเพียงพอต่อ
การใช้งานในการปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับการก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานต่างๆ

จัดซ้ือวัสดุการก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ สี
 ปูนขาว กระเบื้อง ค้อน จอบ ขวาน 
กบไสม้ น้ ามันทาไม้ แปรงทาสี ทราบ
 สังกะสี คีม เสียม สว่าน เหล็กเส้น 
ทินเนอร์ ปูนซีเมนต์ อิฐหรือซีแมนต์
บล๊อก ตะปู ชะแลง ส่ิว เล่ือย 
เคร่ืองวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร 
ลูกด่ิง ท่อน้ าบาดาล อ่างล้างมือ ท่อ
น้ าและอุปกรณ์ประปา ราวพาดผ้า 
ท่อต่างๆ

        100,000          100,000         100,000 1 ปี มีวัสดุงานก่อสร้างเพียงพอ
ต่อการใช้งานในการ
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการ
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ต่างๆ เพียงพอการ
ด าเนินงานก่อสร้างเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

อบต.ป่ากลาง

378 จัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  
อย่างเพียงพอ

จัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น 
พู่กันและสี กระดาษเขียนโปสเตอร์ 
ฟิล์มสไลด์ ฟิล์ม ภาพถ่ายดาวเทียว 
รูปสี หรือขาวด าที่ได้จากการล้าง อัด
ขยาย แถบบันทึกเสียงหรือภาพ 
(ภาพยนตร์, วิดีโอเทป, แผ่นซีดี)

          50,000            50,000           50,000 1 ปี มีวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพียงพอต่อการใช้งานใน
การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
การประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่าง ๆ

อบต.ป่ากลาง

379 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อบ ารุงรักษา ยานพหนะ รถยนต์
ส่วนกลาง รถน้ า รถกู้ชีพกู้ภัย รถ
มอเตอร์ไซด์ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ

จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น
 ยางนอก ยางใน หม้อน้ า แบตเตอร์ร่ี
 น้ ามันเบรก หม้อน้ ารถยนต์ ฟิล์ม
กรองแสง กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย
 ตลับลูกปืน หัวเทียน กระจกมองข้าง
รถยนต์ เบาะรถยนต์ อื่นๆ ฯลฯ

100,000        100,000         100,000        1 ปี มีวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่งเพียงพอต่อการใช้งาน

อบต.ป่ากลาง

380 วัสดุอื่นๆ เพื่อจัดซ้ือวัสดุอื่นๆ ที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน

เพื่อจัดซ้ือวัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอร์น้ า 
มิเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ

          20,000            20,000           20,000 1 ปี มีวัสดุอื่นๆ ที่จ าเป็นต่อ
การปฏิบัติงาน และ
บริการประชาชน

อบต.ป่ากลาง
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วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

381 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อให้มีครุภัณฑ์ส านักงานใช้อย่าง
เพียงพอ

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ส านักงานใช้อย่าง
เพียงพอ เช่น โต๊ะท างานตู้เก็บเอกสาร
 ,โต๊ะและเก้าอี้บริการประชาชน 
เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองโทรศัพท์ 
รวมถึงเคร่ืองโทรศัพท์ภายใน ตู้
โทรศัพท์หรือสู้สาขาโทรศัพท์  และ
ครุภัณฑ์จ าเป็นอื่นๆ ฯลฯ

        250,000          250,000         250,000 1 ปี มีครุภัณฑ์ส านักงานใช้
อย่างเพียงพอ

อบต.ป่ากลาง

382 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพียงพอ
ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ
สามารถท างานในหน้าที่และบริการ
ประชาชนพร้อมทั้งเสนองงานราชการ
ได้อย่างเต็มความสามารถ

จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ มอนิเตอร์
เคร่ืองพิมพ์ เคร่ืองแปลงรหัสสัญญาณ 
(Modem) เคร่ืองถ่ายทอดสัญญาณ
จากคอมพิวเตอร์ขึ้นจอภาพ 
(Projector) เคร่ืองปรับระดับ
กระแสไฟ สแกนเนอร์ เคร่ืองส ารอง
กระแสไฟฟ้า (UPS) โปรแกรม
คอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ที่มีราคา
หน่วยหนึ่งเกิน 20,000 บาท ฯลฯ

        100,000          100,000         100,000 1 ปี มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เพียงพอในการปฏิบัติงาน
ให้เกิดประสิทธิภาพ
สามารถท างานในหน้าที่
และบริการประชาชน
พร้อมทั้งเสนองงาน
ราชการได้อย่างเต็ม
ความสามารถ

อบต.ป่ากลาง

383 จัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพื้อจัดให้มีครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

จัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
เช่น กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 
ไฟแวบ จอรับภาพ  เคร่ืองมัลติมีเดีย
โปรเจกเตอร์ กล้องถ่ายวิดีโอ ฯลฯ

          50,000            50,000           50,000 1 ปี มีครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานและบริการ
ประชาชน

อบต.ป่ากลาง
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384 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ารวจ เพื่อจัดให้มี ครุภัณฑ์ส ารวจเพียงพอ
ต่อการใช้งานในการปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับการก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานต่างๆ

จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ารวจ เช่น กล้องส่อง
ทางไกล เคร่ืองเจาะส ารวจ กล้อง
ระดับ กล้องวัดมุม โซ่ลาน ไม้สตาฟฟ์ 
เทปวัดระยะ ฯลฯ

          60,000            60,000           60,000 1 ปี มีครุภัณฑ์ส ารวจเพียงพอ
ต่อการใช้งานในการ
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการ
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ต่างๆเพียงพอการ
ด าเนินงานก่อสร้างเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

อบต.ป่ากลาง

385 จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง เพื่อจัดให้มีครุภัณฑ์ดับเพลิง อย่าง
เพียงพอ

เพื่อจัดให้มีครุภัณฑ์ดับเพลิง เช่น ถัง
ดับเพลิง, สายยางส่งน้ า, สายดูดน้ า 
ชุดดับเพลิง ฯลฯ

        100,000          100,000         100,000 1 ปี มีครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง 
ในการปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอเพื่อป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยให้มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด

อบต.ป่ากลาง

386 ครุภัณฑ์กีฬา เพื่อให้มีเคร่ืองออกก าลังกาย ประจ า
ต าบล และส่งเสริมสุขภาพที่ดีของ
ประชาชนให้แข็งแรง ไม่มีโรคภัย

เพื่อจัดซ้ือครุภัณฑ์กีฬา เช่น จักยาน
ออกก าลังกาย เหล็กยกน้ าหนักเป็นชุด
 โต๊ะเทเบิลเทนนิส ฯลฯ

        100,000          100,000         100,000 1 ปี ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงและ
เยาวชนห่างไกลจากยา
เสพติด

อบต.ป่ากลาง

387 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจัดซ้ือรถยนต์นั่ง รถจักรยานยนต์ 
รถบรรทุกขยะ รถบรรทุกน้ า 
เคร่ืองยนต์ ฯลฯ

เพื่อจัดซ้ือรถยนต์ รถจักรยานยนต์ 
รถบรรทุกขยะ รถบรรทุกน้ า 
เคร่ืองยนต์ ฯลฯ

      1,000,000       1,000,000      1,000,000 1 ปี มีรถยนต์นั่ง 
รถจักรยานยนต์ 
รถบรรทุกขยะ รถบรรทุก
น้ า เคร่ืองยนต์ ฯลฯ

อบต.ป่ากลาง

388 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจัดซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น
 หม้อแปลงไฟฟ้า เคร่ืองรับส่งวิทยุ 
โทรทัศน์วงจรปิด เคร่ืองบันทึกเสียง 
เคร่ืองเล่นซีดี ดีวีดี ฯลฯ

จัดซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น 
หม้อแปลงไฟฟ้า เคร่ืองรับส่งวิทยุ 
โทรทัศน์วงจรปิด เคร่ืองบันทึกเสียง 
เคร่ืองเล่นซีดี ดีวีดี ฯลฯ

        100,000          100,000         100,000 1 ปี มีครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  
อย่างเพียงพอต่อการใช้งาน

อบต.ป่ากลาง
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 3.2 บัญชีโครงการ รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง อ าเภอปัว จังหวัดน่าน

แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ/ที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

389 ครุภัณฑ์การเกษตร เพื่อจัดซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร เช่น 
เคร่ืองสูบน้ า ฯลฯ

จัดซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร เช่น  เคร่ือง
สูบน้ า ฯลฯ

          50,000            50,000           50,000 1 ปี มีครุภัณฑ์การเกษตร เช่น 
เคร่ืองตัดหญ้า เคร่ืองสูบ
น้ า ฯลฯ

อบต.ป่ากลาง

390 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อจัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ให้
เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน

จัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เช่น
เคร่ืองตัดหญ้า เคร่ืองท าน้ าเย็น 
ผ้าม่าน ฯลฯ

        100,000          100,000         100,000 1 ปี มีครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ให้บริการประชาชนอย่าง
เพียงพอ

อบต.ป่ากลาง

391 ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สินของ อบต.ป่ากลาง

ด าเนินการซ่อมแซมทรัพย์สินของ 
อบต.ป่ากลาง เช่น บ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซม วัสดุ และครุภัณฑ์ต่างๆ ใน
ส านักงานและที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของ อบต.ป่ากลาง เช่น เคร่ืองถ่าย
เอกสาร, เคร่ืองคอมพิวเตอร์, 
เคร่ืองปรับอากาศ, โทรทัศน,์ ตู้เย็น, 
รถมอเตอร์ไซค์, รถยนต์ ฯลฯ หรือ 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

        240,000          240,000         240,000 1 ปี วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ 
สามารถใช้งานได้ปกติท า
ให้มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

อบต.ป่ากลาง

392 ครุภัณฑ์โรงงาน เพื่อจัดซ้ือครุภัณฑ์โรงงาน จัดซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์ จ านวน 1 เคร่ือง           20,000   -   - 1 คร้ัง มีเคร่ืองเล่ือยโซ่ยนต์ไว้ตัด
ต้นไม้ที่ล้มขวางทาง

อบต.ป่ากลาง

 129,017,075   149,315,765    77,220,765รวมทั้งส้ิน

140


