
 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ เศรษฐกิจการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาดา้น โครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เส๎นหลังตลาดนัดวันศุกร์ออกหลัง
โรงเรียนมัธยมปุากลาง

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคมสัญจรแก๎ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบํอสร๎างความสะดวกแกํประชาชน

กํอสร๎างถนน  คสล.  ชํวงท่ี 1 กว๎าง 5
 เมตร ยาว 582 เมตร หนา 0.15 
เมตร ชํวงท่ี 2 กว๎าง 4 เมตร ยาว 60
 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบ
แปลนของกองชําง)

     500,000      500,000      500,000     500,000 ถนน คสล. 
ระยะทาง 
642 เมตร

สามารถสร๎างความสะดวก
ในการคมนาคมสัญจรแกํ
ประชาชนแก๎ปัญหาถนน
เป็นหลุมเป็นบํอได๎

กองชําง  อบต.
ปุากลาง

2 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ๎าน ปลัดสมัย บ๎านน้้าเปิน    
หมูํท่ี 1

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคมสัญจรแก๎ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบํอสร๎างความสะดวกแกํประชาชน

กํอสร๎างถนน  คสล.  จ้านวน 1 สาย 
ขนาดกว๎าง  5 เมตร  ยาว  200 
เมตร หนา   0.15 เมตร  (ตามแบบ
แปลนของกองชําง)

     500,000 ถนน คสล. 
ระยะทาง 
200 เมตร

สามารถสร๎างความสะดวก
ในการคมนาคมสัญจรแกํ
ประชาชนแก๎ปัญหาถนน
เป็นหลุมเป็นบํอได๎

กองชําง  อบต.
ปุากลาง

3 ปรับปรุงถนนลาดยาง ตรงสามแยก
หน๎าโรงเรียนมัธยมปุากลาง

เพื่อแก๎ไขปัญหาดินโคลนและน้้าทํวม
ขังเวลาฝนตกท้าให๎สัญจรไปมา
ล้าบากและอาจเกิดอุบัติเหตุได๎งําย

ปรับปรุงถนนลาดยาง 500,000     500,000     500,000     500,000    ระยะทาง 50 
เมตร

แก๎ไขปัญหาน้้าทํวมขังและ
ดินโคลนไหลขังถนนได๎

กองชําง  อบต.
ปุากลาง

4 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทางเข๎าปุาสุสาน บ๎านห๎วยสะนาว 
หมูํท่ี 2

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคมสัญจรแก๎ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบํอสร๎างความสะดวกแกํประชาชน

กํอสร๎างถนน  คสล.  ชํวงท่ี 1 กว๎าง 4
 เมตร ยาว 467 เมตร หนา 0.15 
เมตร ชํวงท่ี 2 กว๎าง 5 เมตร ยาว 76
 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบ
แปลนของกองชําง)

     500,000      500,000      500,000     500,000 ถนน คสล. 
ระยะทาง 
600 เมตร

สามารถสร๎างความสะดวก
ในการคมนาคมสัญจรแกํ
ประชาชนแก๎ปัญหาถนน
เป็นหลุมเป็นบํอได๎

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ีพ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปา่กลาง อ าเภอปวั จังหวัดน่าน
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

งบประมาณ/ที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ/ที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

5 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เข๎าสํูพื้นท่ีท้าการเกษตร บ๎านห๎วย
สะนาว หมูํท่ี 2

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคมสัญจรแก๎ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบํอสร๎างความสะดวกแกํประชาชน

กํอสร๎างถนน  คสล.  ขนาดกว๎าง  5 
เมตร  ยาว  800 เมตร หนา   0.15
 เมตร  (ตามแบบแปลนของกองชําง)

     500,000      500,000      500,000     500,000 ถนน คสล. 
ระยะทาง 
800 เมตร

สามารถสร๎างความสะดวก
ในการคมนาคมสัญจรแกํ
ประชาชนแก๎ปัญหาถนน
เป็นหลุมเป็นบํอได๎

กองชําง  อบต.
ปุากลาง

6 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ๎านห๎วยสะนาว เช่ือมระหวําง 
บ๎านปุากลาง

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคมสัญจรแก๎ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบํอสร๎างความสะดวกแกํประชาชน

กํอสร๎างถนน  คสล.  จ้านวน 1 สาย 
ขนาดกว๎าง  5 เมตร  ยาว 160 เมตร
 หนา   0.15 เมตร (ตามแบบแปลน
ของกองชําง)

     600,000      600,000      600,000     600,000 ถนน คสล. 
ระยะทาง 
160 เมตร

สามารถสร๎างความสะดวก
ในการคมนาคมสัญจรแกํ
ประชาชนแก๎ปัญหาถนน
เป็นหลุมเป็นบํอได๎

กองชําง  อบต.
ปุากลาง

7 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากหน๎าบ๎านนายทรงผล ถึงสวน
นายวัฒนา บ๎านห๎วยสะนาว หมูํท่ี 2

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคมสัญจรแก๎ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบํอสร๎างความสะดวกแกํประชาชน

กํอสร๎างถนน  คสล.  จ้านวน 1 สาย 
ขนาดกว๎าง  5 เมตร  ยาว  200 
เมตร หนา   0.15 เมตร (ตามแบบ
แปลนของกองชําง)

     400,000 ถนน คสล. 
ระยะทาง 
200 เมตร

สามารถสร๎างความสะดวก
ในการคมนาคมสัญจรแกํ
ประชาชนแก๎ปัญหาถนน
เป็นหลุมเป็นบํอได๎

กองชําง  อบต.
ปุากลาง

8 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เขต 5  ภูคา  บ๎านห๎วยสะนาว หมูํท่ี
 2

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคมสัญจรแก๎ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบํอสร๎างความสะดวกแกํประชาชน

กํอสร๎างถนน  คสล.  ขนาดกว๎าง  4 
เมตร  ยาว  60 เมตร หนา   0.15 
เมตร  (ตามแบบแปลนของกองชําง)

    200,000 ถนน คสล.
ระยะทาง 60 

เมตร

สามารถสร๎างความสะดวก
ในการคมนาคมสัญจรแกํ
ประชาชนแก๎ปัญหาถนน
เป็นหลุมเป็นบํอได๎

กองชําง  อบต.
ปุากลาง

9 ขยายไหลํถนนหน๎าบ๎านนายช้านาญ
ถึงซอยหก บ๎านห๎วยสะนาว หมูํท่ี 2

เพื่อขยายไหลํทางให๎รถสัญจรได๎
สะดวกขึ้นถนนไมํคับแคบและลด
อุบัติเหตุได๎

ขยายไหลํถนน กว๎างข๎างละ 1.00 
เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 
เมตร (ตามแบบแปลนของกองชําง)

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

ถนนไมํคับแคบและลด
อุบัติเหตุได๎

กองชําง  อบต.
ปุากลาง

10 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ข๎างอํางนิวซีแลนด์ เขตบ๎านห๎วยสะ
นาว หมูํ 2

เพื่อให๎สามารถสัญจรไปมาได๎สะดวก
ขึ้นและเป็นสถานท่ีพักผํอน

กํอสร๎างถนน  คสล.  จ้านวน 1 สาย 
ขนาดกว๎าง  5 เมตร  ยาว  800 
เมตร หนา   0.15 เมตร  (ตามแบบ
แปลนของกองชําง)

     500,000      500,000      500,000     500,000 ถนน คสล. 
ระยะทาง 
800 เมตร

สามารถสร๎างความสะดวก
ในการคมนาคมสัญจรแกํ
ประชาชน

กองชําง  อบต.
ปุากลาง
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ/ที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

11 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รอบอํางประปา บ๎านห๎วยสะนาว 
หมูํ 2

เพื่อให๎สามารถสัญจรไปมาได๎สะดวก
ขึ้นและเป็นสถานท่ีพักผํอน

กํอสร๎างถนน  คสล.  จ้านวน 1 สาย 
ขนาดกว๎าง  5 เมตร  ยาว  800 
เมตร หนา   0.15 เมตร  (ตามแบบ
แปลนของกองชําง)

     500,000      500,000      500,000     500,000 ถนน คสล. 
ระยะทาง 
800 เมตร

สามารถสร๎างความสะดวก
ในการคมนาคมสัญจรแกํ
ประชาชน

กองชําง  อบต.
ปุากลาง

12 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หน๎าบ๎านผ๎ูใหญํถึงบ๎านนายพนม  ลี
น้าโชค บ๎านค๎างฮํอ  หมูํท่ี 3

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคมสัญจรแก๎ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบํอสร๎างความสะดวกแกํประชาชน

กํอสร๎างถนน  คสล.  ขนาดกว๎าง  5 
เมตร  ยาว  200 เมตร หนา   0.15
 เมตร (ตามแบบแปลนของกองชําง)

500,000 ถนน คสล. 
ระยะทาง 
200 เมตร

สามารถสร๎างความสะดวก
ในการคมนาคมสัญจรแกํ
ประชาชนแก๎ปัญหาถนน
เป็นหลุมเป็นบํอได๎

กองชําง  อบต.
ปุากลาง

13 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายร๎านซํอมรถมอเตอร์ไซด์ บ๎าน
ค๎างฮํอ หมูํ 3

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคมสัญจรแก๎ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบํอสร๎างความสะดวกแกํประชาชน

กํอสร๎างถนน  คสล.  ขนาดกว๎าง  5 
เมตร  ยาว  307 เมตร หนา   0.15
 เมตร (ตามแบบแปลนของกองชําง)

500,000 500,000 ถนน คสล. 
ระยะทาง 
307 เมตร

สามารถสร๎างความสะดวก
ในการคมนาคมสัญจรแกํ
ประชาชนแก๎ปัญหาถนน
เป็นหลุมเป็นบํอได๎

กองชําง  อบต.
ปุากลาง

14 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หน๎าบ๎านผ๎ูใหญํถึงบ๎านนายประสงค์
 บ๎านค๎างฮํอ  หมูํท่ี 3

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคมสัญจรแก๎ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบํอสร๎างความสะดวกแกํประชาชน

กํอสร๎างถนน  คสล.  ขนาดกว๎าง  5 
เมตร  ยาว  200 เมตร หนา   0.15
 เมตร (ตามแบบแปลนของกองชําง)

500,000 ถนน คสล. 
ระยะทาง 
200 เมตร

สามารถสร๎างความสะดวก
ในการคมนาคมสัญจรแกํ
ประชาชนแก๎ปัญหาถนน
เป็นหลุมเป็นบํอได๎

กองชําง  อบต.
ปุากลาง

15 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส๎นหน๎าบ๎านนายศรีจันทร์ บ๎านค๎าง
ฮํอ  หมูํท่ี 3

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคมสัญจรแก๎ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบํอสร๎างความสะดวกแกํประชาชน

กํอสร๎างถนน  คสล.  ขนาดกว๎าง  5 
เมตร  ยาว  200 เมตร หนา   0.15
 เมตร (ตามแบบแปลนของกองชําง)

500,000 ถนน คสล. 
ระยะทาง 
200 เมตร

สามารถสร๎างความสะดวก
ในการคมนาคมสัญจรแกํ
ประชาชนแก๎ปัญหาถนน
เป็นหลุมเป็นบํอได๎

กองชําง  อบต.
ปุากลาง

16 ปรับปรุงขยายทางเท๎า เพื่อให๎ถนนกว๎างขึ้นและคนเดินถนนมี
ความปลอดภัยขึ้น

ปรับปรุงขยายทางเท๎าเส๎นหน๎า
โรงเรียนมัธยมปุากลาง ถึง โรงเรียน
ปุากลางมิตรภาพท่ี 166

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 แหํง ประชาชนใช๎รถใช๎ทางเท๎า
มีความปลอดภัยมากขึ้น

กองชําง  อบต.
ปุากลาง
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ/ที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

17 กํอสร๎างราวกันตก ถนน บ๎านจูน 
หมูํท่ี 4

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการ
คมนาคมสัญจร

กํอสร๎างราวกันตก บริเวณจุดท่ี 1 
อํางครุ ยาว 30 เมตร บริเวณจุดท่ี 2
 อํางหนองรถไถ ชํวงท่ี 1 ยาว 35 
เมตร ชํวงท่ี 2 ยาว 243 เมตร (ตาม
แบบแปลนของกองชําง)

     834,000 ระยะทาง 
300 เมตร

สามารถสร๎างความ
ปลอดภัยในการคมนาคม
สัญจรแกํประชาชน

กองชําง อบต.
ปุากลาง รํวมกับ

 อบจ.นําน

18 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายอํางเงินผันบ๎านจูน หมูํท่ี 4

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคมสัญจรแก๎ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบํอสร๎างความสะดวกแกํประชาชน

กํอสร๎างถนน  คสล.  จ้านวน 1 สาย 
ขนาดกว๎าง  4  เมตร  ยาว  50 เมตร
 หนา   0.15 เมตร  (ตามแบบแปลน
ของกองชําง)

    100,000 ถนน คสล. 
ระยะทาง 50 

เมตร

สามารถสร๎างความสะดวก
ในการคมนาคมสัญจรแกํ
ประชาชนแก๎ปัญหาถนน
เป็นหลุมเป็นบํอได๎

กองชําง  อบต.
ปุากลาง

19 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร๎อมรางระบายน้้าพร๎อมฝาปิด 
คสล. บ๎านนายแกํน เพิ่มเติม บ๎าน
ตาหลวง หมูํท่ี 5

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคมสัญจรแก๎ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบํอสร๎างความสะดวกแกํประชาชน

กํอสร๎างถนน  คสล.  ขนาดกว๎าง  4  
เมตร  ยาว  50 เมตร หนา   0.15 
เมตร พร๎อมรางระบายน้้า (ตามแบบ
แปลนของกองชําง)

     400,000 ถนน คสล. 
ระยะทาง 50 

เมตร

สามารถสร๎างความสะดวก
ในการคมนาคมสัญจรแกํ
ประชาชนแก๎ปัญหาถนน
เป็นหลุมเป็นบํอได๎

กองชําง อบต.
ปุากลาง

20 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนอกแตกเส๎นสวนนายอ๎าย บ๎าน
ตาหลวง หมูํท่ี 5

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคมสัญจรแก๎ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบํอสร๎างความสะดวกแกํประชาชน

กํอสร๎างถนน  คสล.  ขนาดกว๎าง  4  
เมตร  ยาว  50 เมตร หนา   0.15 
เมตร (ตามแบบแปลนของกองชําง)

    100,000 ถนน คสล. 
ระยะทาง 50 

เมตร

สามารถสร๎างความสะดวก
ในการคมนาคมสัญจรแกํ
ประชาชนแก๎ปัญหาถนน
เป็นหลุมเป็นบํอได๎

กองชําง อบต.
ปุากลาง

21 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเส๎นต๎นโพธิ์เข๎าพื้นท่ีทางเกษตร
 บ๎านตาหลวง หมูํท่ี 5

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคมสัญจรแก๎ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบํอสร๎างความสะดวกแกํประชาชน

กํอสร๎างถนน  คสล.  ขนาดกว๎าง  4  
เมตร  ยาว  200 เมตร หนา   0.15
 เมตร  (ตามแบบแปลนของกองชําง)

     400,000 ถนน คสล. 
ระยะทาง 
200 เมตร

สามารถสร๎างความสะดวก
ในการคมนาคมสัญจรแกํ
ประชาชนแก๎ปัญหาถนน
เป็นหลุมเป็นบํอได๎

กองชําง อบต.
ปุากลาง

22 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเส๎นหน๎าบ๎านนายนรเศษ บ๎าน
สวนทราย หมูํท่ี 6

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคมสัญจรแก๎ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบํอสร๎างความสะดวกแกํประชาชน

กํอสร๎างถนน  คสล.  ขนาดกว๎าง  5 
เมตร  ยาว  200 เมตร หนา   0.15
 เมตร  (ตามแบบแปลนของกองชําง)

     400,000 ถนน คสล. 
ระยะทาง 
200 เมตร

สามารถสร๎างความสะดวก
ในการคมนาคมสัญจรแกํ
ประชาชนแก๎ปัญหาถนน
เป็นหลุมเป็นบํอได๎

กองชําง อบต.
ปุากลาง

75



 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ/ที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

23 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเส๎นหลังบ๎านนายสันติ  มหา
โชติ บ๎านสวนทราย หมูํท่ี 6

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคมสัญจรแก๎ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบํอสร๎างความสะดวกแกํประชาชน

กํอสร๎างถนน  คสล.  ขนาดกว๎าง  5 
เมตร  ยาว  200 เมตร หนา   0.15
 เมตร  (ตามแบบแปลนของกองชําง)

    400,000 ถนน คสล. 
ระยะทาง 
200 เมตร

สามารถสร๎างความสะดวก
ในการคมนาคมสัญจรแกํ
ประชาชนแก๎ปัญหาถนน
เป็นหลุมเป็นบํอได๎

กองชําง อบต.
ปุากลาง

24 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเส๎นหลังบ๎านนายพิภพ (ทิศ
ตะวันออก) บ๎านสวนทราย หมูํท่ี 6

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคมสัญจรแก๎ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบํอสร๎างความสะดวกแกํประชาชน

กํอสร๎างถนน  คสล.  ขนาดกว๎าง  5 
เมตร  ยาว  200 เมตร หนา   0.15
 เมตร  (ตามแบบแปลนของกองชําง)

    400,000 ถนน คสล. 
ระยะทาง 
200 เมตร

สามารถสร๎างความสะดวก
ในการคมนาคมสัญจรแกํ
ประชาชนแก๎ปัญหาถนน
เป็นหลุมเป็นบํอได๎

กองชําง อบต.
ปุากลาง

25 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ๎านนายเลากั่ว ถึงบ๎านนายพินิจ 
บ๎านปุากลาง หมูํท่ี 7

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคมสัญจรแก๎ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบํอสร๎างความสะดวกแกํประชาชน

กํอสร๎างถนน  คสล.  ขนาดกว๎าง  5 
เมตร  ยาว  200 เมตร หนา   0.15
 เมตร  (ตามแบบแปลนของกองชําง)

    400,000 ถนน คสล. 
ระยะทาง 
200 เมตร

สามารถสร๎างความสะดวก
ในการคมนาคมสัญจรแกํ
ประชาชนแก๎ปัญหาถนน
เป็นหลุมเป็นบํอได๎

กองชําง อบต.
ปุากลาง

26 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไปปุาไม๎สัก  บ๎านปุากลาง หมูํท่ี 7

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคมสัญจรแก๎ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบํอสร๎างความสะดวกแกํประชาชน

กํอสร๎างถนน  คสล. ชํวงขึ้นดอยลง
ดอย ขนาดกว๎าง  5 เมตร  ยาว  
200 เมตร หนา   0.15 เมตร  
(ตามแบบแปลนของกองชําง)

    400,000 ถนน คสล. 
ระยะทาง 
200 เมตร

สามารถสร๎างความสะดวก
ในการคมนาคมสัญจรแกํ
ประชาชนแก๎ปัญหาถนน
เป็นหลุมเป็นบํอได๎

กองชําง อบต.
ปุากลาง

27 กํอสร๎าง ถนน คสล. เส๎นศูนย์รับซ้ือ
พืชผลทางเกษตรต้าบลปุากลาง

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคมสัญจรแก๎ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบํอสร๎างความสะดวกแกํประชาชน

กํอสร๎างถนน  คสล.  ขนาดกว๎าง  5 
เมตร  ยาว  500 เมตร หนา   0.15
 เมตร  (ตามแบบแปลนของกองชําง)

 1,000,000 ถนน คสล. 
ระยะทาง 
500 เมตร

สามารถสร๎างความสะดวก
ในการคมนาคมสัญจรแกํ
ประชาชนแก๎ปัญหาถนน
เป็นหลุมเป็นบํอได๎

กองชําง อบต.
ปุากลาง

28 กํอสร๎างถนนหินคลุกเข๎าสํูพื้นท่ีท้า
การเกษตร บ๎านน้้าเปิน หมูํท่ี 1

เพื่อสํงเสริมการกํอสร๎างปรับปรุงถนน
เส๎นทางคมนาคม ให๎การเดินทาง
สะดวกขึ้น แก๎ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบํอ

กํอสร๎างถนนลูกรังขนาดกว๎าง 3  
เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.20  
เมตร ปรับถนน กว๎าง 6  เมตร (ตาม
แบบแปลนของกองชําง)

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

1,000 เมตร

สามารถท้าให๎ถนนเส๎นทาง
คมนาคม ให๎การเดินทาง
สะดวกขึ้น แก๎ปัญหาถนน
เป็นหลุมเป็นบํอได๎

กองชําง อบต.
ปุากลาง
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ/ที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

29 ปรับปรุงซํอมแซมถนนลูกรัง (ลงหิน
คลุก) ซอยบ๎านพิเชษฐ์ แซํโซ๎ง ซอย
บ๎านสวน ซอยบ๎านศักด์ิชัย ซอย
บ๎านนายเน๎ง แซํโซ๎ง และซอยฟาร์ม
บางระจัน

เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนสามา รถมี
เส๎นทางคมนาคมท่ีสะดวกใช๎เดินทาง
สัญจร

ปรับปรุงถนนถมหินคลุก  (ตามแบบ
แปลนของกองชําง)

     100,000      100,000      100,000     100,000 ถนนหินคลุก  
 ระยะทาง 
500 เมตร

สามารถท้าให๎ถนนเส๎นทาง
คมนาคม ให๎การเดินทาง
สะดวกขึ้น แก๎ปัญหาถนน
เป็นหลุมเป็นบํอได๎

กองชําง อบต.
ปุากลาง

30 กํอสร๎างถนนหินคลุกเข๎าสํูพื้นท่ีท้า
การเกษตร บ๎านห๎วยสะนาว หมูํท่ี 2

เพื่อสํงเสริมปรับปรุงถนนเส๎นทาง
คมนาคม ให๎การเดินทางสะดวกขึ้น 
แก๎ปัญหาถนนเป็นหลุมเป็นบํอ

กํอสร๎างถนนหินคลุกขนาดกว๎าง 4  
เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.20  
เมตร ปรับถนน กว๎าง 6  เมตร (ตาม
แบบแปลนของกองชําง)

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

1,000 เมตร

สามารถท้าให๎ถนนเส๎นทาง
คมนาคม ให๎การเดินทาง
สะดวกขึ้น แก๎ปัญหาถนน
เป็นหลุมเป็นบํอได๎

กองชําง อบต.
ปุากลาง

31 กํอสร๎างถนนหินคลุกเข๎าสํูพื้นท่ีท้า
การเกษตร บ๎านจูน หมูํท่ี 4

เพื่อสํงเสริมปรับปรุงถนนเส๎นทาง
คมนาคม ให๎การเดินทางสะดวกขึ้น 
แก๎ปัญหาถนนเป็นหลุมเป็นบํอ

กํอสร๎างถนนหินคลุกขนาดกว๎าง 4  
เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.20  
เมตร ปรับถนน กว๎าง 6  เมตร (ตาม
แบบแปลนของกองชําง)

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

1,000 เมตร

สามารถท้าให๎ถนนเส๎นทาง
คมนาคม ให๎การเดินทาง
สะดวกขึ้น แก๎ปัญหาถนน
เป็นหลุมเป็นบํอได๎

กองชําง อบต.
ปุากลาง

32 ซํอมแซมถนนเส๎นบํอขยะเกํา บ๎าน
ตาหลวง หมูํ 5

เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนสามารถมี
เส๎นทางคมนาคมท่ีสะดวกใช๎เดินทาง
สัญจร

ซํอมแซนถนน ลงหินคลุก เส๎นบํอขยะ
เกํา (ตามแบบแปลนของกองชําง)

     300,000      300,000      300,000     300,000 ถนนหินคลุก 
1 สาย

ประชาชนสามารถมี
เส๎นทางคมนาคมท่ีสะดวก
ใช๎เดินทางสัญจร

กองชําง อบต.
ปุากลาง

33 กํอสร๎างตัดถนนใหมํพร๎อมลงหิน
คลุกเข๎าพื้นท่ีการเกษตร บ๎านตา
หลวง หมูํ 5

เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนสามารถมี
เส๎นทางคมนาคมท่ีสะดวกใช๎ส้าหรับ
ล้าเลียงผลผลิตทางการเกษตรออกสํู
ตลาดให๎สะดวกขึ้น

สร๎างถนนถมหินคลุก จ้านวน 1 สาย 
(ตามแบบแปลนของกองชําง)

     500,000      500,000      500,000     500,000 ถนนหินคลุก 
1 สาย

ประชาชนสามารถมี
เส๎นทางคมนาคมท่ีสะดวก
ใช๎ส้าหรับล้าเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรออกสํูตลาด
ให๎สะดวกขึ้น

กองชําง  อบต.
ปุากลาง
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ/ที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

34 กํอสร๎างถนนหินคลุก  เส๎นสนาม
ควาย บ๎านสวนทราย หมูํท่ี 6

เพื่อสํงเสริมการปรับปรุงถนนเส๎นทาง
คมนาคม ให๎การเดินทางสะดวกขึ้น
โดยการลงหินคลุกเพื่อแก๎ปัญหาถนน
เป็นหลุมเป็นบํอ

กํอสร๎างถนน ลงหินคลุก จ้านวน 1 
สาย (ตามแบบแปลนของกองชําง)

     420,000      420,000      420,000     420,000 ถนนหินคลุก 
1 สาย

สามารถท้าให๎ถนนเส๎นทาง
คมนาคม ให๎การเดินทาง
สะดวกขึ้นโดยการลงหิน
กรวด ทราย แก๎ปัญหา
ถนนเป็นหลุมเป็นบํอได๎

กองชําง  อบต.
ปุากลาง

35 กํอสร๎างถนนหินคลุก  เส๎นบ๎านนาย
วีระ กิตติเจริญเนตร บ๎านสวนทราย
 หมูํท่ี 6

เพื่อสํงเสริมการปรับปรุงถนนเส๎นทาง
คมนาคม ให๎การเดินทางสะดวกขึ้น
โดยการลงหินคลุกเพื่อแก๎ปัญหาถนน
เป็นหลุมเป็นบํอ

กํอสร๎างถนน ลงหินคลุก จ้านวน 1 
สาย (ตามแบบแปลนของกองชําง)

     500,000      500,000      500,000     500,000 ถนนหินคลุก 
1 สาย

สามารถท้าให๎ถนนเส๎นทาง
คมนาคม ให๎การเดินทาง
สะดวกขึ้นโดยการลงหิน
กรวด ทราย แก๎ปัญหา
ถนนเป็นหลุมเป็นบํอได๎

กองชําง  อบต.
ปุากลาง

36 กํอสร๎างถนนหินคลุก เข๎าสํูพื้นท่ีท้า
การเกษตร บ๎านสวนทราย หมูํท่ี 6

เพื่อสํงเสริมการปรับปรุงถนนเส๎นทาง
คมนาคม ให๎การเดินทางสะดวกขึ้น
โดยการลงหินคลุกเพื่อแก๎ปัญหาถนน
เป็นหลุมเป็นบํอ

กํอสร๎างถนน ลงหินคลุก จ้านวน 1 
สาย (ตามแบบแปลนของกองชําง)

     500,000      500,000      500,000     500,000 ถนนหินคลุก 
1 สาย

สามารถท้าให๎ถนนเส๎นทาง
คมนาคม ให๎การเดินทาง
สะดวกขึ้นโดยการลงหิน
กรวด ทราย แก๎ปัญหา
ถนนเป็นหลุมเป็นบํอได๎

กองชําง  อบต.
ปุากลาง

37 กํอสร๎างถนน คสล. รอบอําง
นิวซีแลนด์ พร๎อมราวกั้นและราง
ระบายน้้า

เพื่อสํงเสริมการปรับปรุงถนนเส๎นทาง
คมนาคม ให๎การเดินทางสะดวกขึ้น
และเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ให๎
สวยงามเป็นสถานท่ีทํองเท่ียวแหํงใหมํ

กํอสร๎างถนน คอนกรีต ขนาดกว๎าง 
4.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร๎อมราวกันแสตนเลสข
นาด สูง 1.00 เมตร ยาว 1,500 
เมตร รางระบายน้้าตัว u ขนาดกว๎าง
 0.60 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 
1,500 เมตร (ตามแบบแปลนของ
กองชําง)

 2,000,000 ถนน คสล. 
ระยะทาง 

1,500 เมตร

สามารถท้าให๎ถนนเส๎นทาง
คมนาคม ให๎การเดินทาง
สะดวกขึ้นและเป็นสถานท่ี
ทํองเท่ียวแหํงใหมํของ
ต้าบลปุากลาง

กองชําง  อบต.
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ/ที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

38 กํอสร๎าง ถนน คสล. เช่ือมระหวําง 
หมูํบ๎าน หมูํ 1-7

เพื่อแก๎ปัญหาถนนเป็นหลุมเป็นบํอ
แก๎ปัญหาฝุุนละอองในชุมชน

กํอสร๎าง ปรับปรุงซํอมแซมถนน  คสล.
  ในต้าบลปุากลาง ขนาดกว๎าง 5 
เมตร  หนา   0.15 เมตร ยาว 300 
เมตร (ตามแบบแปลนของกองชําง)

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

สามารถสร๎างความสะดวก
ในการคมนาคมสัญจรแกํ
ประชาชนแก๎ปัญหาถนน
เป็นหลุมเป็นบํอได๎

กองชําง  อบต.
ปุากลาง

39 ปรับปรุง ซํอมแซมถนน คสล. ใน
พื้นท่ีต้าบลปุากลาง

เพื่อแก๎ปัญหาถนนเป็นหลุมเป็นบํอ
แก๎ปัญหาฝุุนละอองในชุมชน

กํอสร๎าง ปรับปรุงซํอมแซมถนน  คสล.
  ในต้าบลปุากลาง ขนาดกว๎าง 5 
เมตร  หนา   0.15 เมตร ยาว 300 
เมตร (ตามแบบแปลนของกองชําง)

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

สามารถสร๎างความสะดวก
ในการคมนาคมสัญจรแกํ
ประชาชนแก๎ปัญหาถนน
เป็นหลุมเป็นบํอได๎

กองชําง  อบต.
ปุากลาง

40 ปรับปรุง ซํอมแซมถนน ลาดยาง 
ในพื้นท่ีต้าบลปุากลาง

เพื่อแก๎ปัญหาถนนเป็นหลุมเป็นบํอ
แก๎ปัญหาฝุุนละอองในชุมชน

กํอสร๎าง ปรับปรุงซํอมแซมถนน  ลาด
ยาง  ในต้าบลปุากลาง ขนาดกว๎าง 5 
เมตร  หนา   0.05 เมตร ยาว 100 
เมตร (ตามแบบแปลนของกองชําง)

     500,000      500,000      500,000     500,000 ถนน ลาดยาง 
ระยะทาง 
100 เมตร

สามารถสร๎างความสะดวก
ในการคมนาคมสัญจรแกํ
ประชาชนแก๎ปัญหาถนน
เป็นหลุมเป็นบํอได๎

กองชําง  อบต.
ปุากลาง

41 ปรับปรุง ซํอมแซมถนนหินกรวด
ทราย ในพื้นท่ีต้าบลปุากลาง

เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนสามา รถมี
เส๎นทางคมนาคมท่ีสะดวกใช๎ส้าหรับ
ล้าเลียงผลผลิตทางการเกษตรออกสํู
ตลาดให๎สะดวกขึ้น

ถนนหินกรวดทราย  (ตามแบบแปลน
ของกองชําง)

     300,000      300,000      300,000     300,000 ถนนหินกรวด
ทราย 

ระยะทาง 
300 เมตร

เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชน
สามารถมีเส๎นทาง
คมนาคมท่ีสะดวกใช๎
ส้าหรับล้าเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรออกสํูตลาด
ให๎สะดวกขึ้น

กองชําง  อบต.
ปุากลาง

42 ปรับปรุง ซํอมแซมถนนถนนลูกรัง 
ในพื้นท่ีต้าบลปุากลาง

เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนสามา รถมี
เส๎นทางคมนาคมท่ีสะดวกใช๎ส้าหรับ
ล้าเลียงผลผลิตทางการเกษตรออกสํู
ตลาดให๎สะดวกขึ้น

ถนนลูกรัง (ตามแบบแปลนของกอง
ชําง)

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

เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชน
สามารถมีเส๎นทาง
คมนาคมท่ีสะดวกใช๎
ส้าหรับล้าเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรออกสํูตลาด
ให๎สะดวกขึ้น

กองชําง  อบต.
ปุากลาง
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43 ปรับปรุง ซํอมแซม  ถนนหินคลุก  
ในพื้นท่ีต้าบลปุากลาง

เพื่อให๎มีถนนหินคลุกท่ีปูองกันถนน 
เป็นหลุม เป็นบํอ และอยูํได๎นานขึ้น

ถนนหินคลุก (ตามแบบแปลนของ
กองชําง)

700,000     700,000     700,000     700,000    ถนนหินคลุก 
ระยะทาง 

1,500 เมตร

ประชาชนสามารถใช๎
เส๎นทางสัญจรไปมาได๎
สะดวกขึ้น

กองชําง อบต.
ปุากลาง

44 โครงการตีเส๎นจราจรถนน เพื่อให๎เห็นเส๎นแบํงชัดเจนลดการเกิด
อุบัติเหตุและมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ตีเส๎นจราจรถนนทุกสายในต้าบลปุา
กลาง

700,000     700,000     700,000     700,000    5,000 เมตร ประชาชนสามารถใช๎
เส๎นทางสัญจรไปมาได๎
สะดวกขึ้น

กองชําง อบต.
ปุากลาง

45 กํอสร๎างรางระบายน้้าถนนหลักเข๎า
ต้าบลปุากลาง

เพื่อแก๎ไขปัญหาน้้ากัดเซาะถนนเป็น
รํองลึกท้าให๎ถนนเสียหายได๎

กํอสร๎างรางระบายน้้า (ตามแบบ
แปลนของกองชําง)

200,000     200,000     200,000     200,000    400 เมตร ลดการเกิดอุบัติเหตุได๎ กองชําง อบต.
ปุากลาง

46 ปรับปรุง ซํอมแซม รางระบายน้้า 
พร๎อมฝาปิด คสล. หมูํท่ี 1 - 7

เพื่อแก๎ปัญหาการระบายน้้าและไหล
เข๎าทํวมบ๎านเรือนของประชาชน

ปรับปรุง ซํอมแซมรางระบายน้้า  
(ตามแบบแปลนของกองชําง)

     300,000      300,000      300,000     300,000 รางระบายน้้า 
ระยะทาง  200

 เมตร

น้้าไมํไหลเข๎าทํวมบ๎านและ
ระบายน้้าได๎ดีขึ้นเมื่อเกิด
ฝนตกหนัก

   กองชําง  
อบต.ปุากลาง

47 กํอสร๎าง รางระบายน้้า คสล. พร๎อม
ฝาปิด หน๎าโบสถ์บ๎านน้้าเปิน-อําง
นิวซีแลนด์

เพื่อแก๎ปัญหาการระบายน้้าและไหล
เข๎าทํวมบ๎านเรือนของประชาชน

กํอสร๎างรางระบายน้้า คสล. พร๎อมฝา
ปิดขนาดกว๎าง 0.50 เมตร  ลึก 
0.50  เมตร ยาว  200 เมตร (ตาม
แบบแปลนของกองชําง)

     300,000 รางระบายน้้า 
ระยะทาง  200

 เมตร

น้้าไมํไหลเข๎าทํวมบ๎านและ
ระบายน้้าได๎ดีขึ้นเมื่อเกิด
ฝนตกหนัก

   กองชําง  
อบต.ปุากลาง

48 กํอสร๎างรางระบายน้้า บ๎านน้้าเปิน 
หมูํท่ี 1 (บริเวณหน๎าบ๎านนาย
พาณิชย)์

เพื่อแก๎ปัญหาการระบายน้้าและไหล
เข๎าทํวมบ๎านเรือนของประชาชน

กํอสร๎างรางระบายน้้า (ตามแบบ
แปลนของกองชําง)

    300,000 รางระบายน้้า 
ระยะทาง  200

 เมตร

น้้าไมํไหลเข๎าทํวมบ๎านและ
ระบายน้้าได๎ดีขึ้นเมื่อเกิด
ฝนตกหนัก

   กองชําง  
อบต.ปุากลาง

49 กํอสร๎างรางระบายน้้า บ๎านน้้าเปิน 
หมูํท่ี 1 (บริเวณหน๎าบ๎านนายศักด์ิ
ชัยถึงถนนใหญํซอยกลาง)

เพื่อแก๎ปัญหาการระบายน้้าและไหล
เข๎าทํวมบ๎านเรือนของประชาชน

กํอสร๎างรางระบายน้้า  (ตามแบบ
แปลนของกองชําง)

    300,000 รางระบายน้้า 
ระยะทาง  200

 เมตร

น้้าไมํไหลเข๎าทํวมบ๎านและ
ระบายน้้าได๎ดีขึ้นเมื่อเกิด
ฝนตกหนัก

   กองชําง  
อบต.ปุากลาง

50 กํอสร๎างรางระบายน้้า พร๎อมบํอพัก
 หน๎าบ๎าน อ.สมัย ผํานหน๎าบ๎าน
นายวิเชียร บ๎านค๎างฮํอ  หมูํท่ี  3

เพื่อแก๎ปัญหาการระบายน้้าและไหล
เข๎าทํวมบ๎านเรือนของประชาชน

กํอสร๎างรางระบายน้้าพร๎อมบํอพัก 
ขนาดกว๎าง 0.40 เมตร  ยาว  305 
เมตร (ตามแบบแปลนของกองชําง)

     305,000 รางระบายน้้า 
ระยะทาง  305

 เมตร

น้้าไมํไหลเข๎าทํวมบ๎านและ
ระบายน้้าได๎ดีขึ้นเมื่อเกิด
ฝนตกหนัก

   กองชําง  
อบต.ปุากลาง
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ/ที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

51 กํอสร๎างรางระบายน้้าบ๎านจูน  หมูํท่ี
 4 (บริเวณหน๎าบ๎านลุงก่้า)

เพื่อแก๎ปัญหาการระบายน้้าและไหล
เข๎าทํวมบ๎านเรือนของประชาชน

กํอสร๎างรางระบายน้้า  (ตามแบบ
แปลนของกองชําง)

     300,000 รางระบายน้้า 
ระยะทาง  200

 เมตร

น้้าไมํไหลเข๎าทํวมบ๎านและ
ระบายน้้าได๎ดีขึ้นเมื่อเกิด
ฝนตกหนัก

   กองชําง  
อบต.ปุากลาง

52 กํอสร๎างรางระบายน้้า บ๎านจูน  หมูํ
ท่ี 4 (บริเวณสายหน๎าบ๎านผ๎ูชํวยถา)

เพื่อแก๎ปัญหาการระบายน้้าและไหล
เข๎าทํวมบ๎านเรือนของประชาชน

กํอสร๎างรางระบายน้้า (ตามแบบ
แปลนของกองชําง)

    300,000 รางระบายน้้า 
ระยะทาง  200

 เมตร

น้้าไมํไหลเข๎าทํวมบ๎านและ
ระบายน้้าได๎ดีขึ้นเมื่อเกิด
ฝนตกหนัก

   กองชําง  
อบต.ปุากลาง

53 กํอสร๎างรางระบายน้้า บ๎านจูน  หมูํ
ท่ี 4 (บริเวณหน๎าบ๎านลุงผัดเรียบ)

เพื่อแก๎ปัญหาการระบายน้้าและไหล
เข๎าทํวมบ๎านเรือนของประชาชน

กํอสร๎างรางระบายน้้า (ตามแบบ
แปลนของกองชําง)

    300,000 รางระบายน้้า 
ระยะทาง  200

 เมตร

น้้าไมํไหลเข๎าทํวมบ๎านและ
ระบายน้้าได๎ดีขึ้นเมื่อเกิด
ฝนตกหนัก

   กองชําง  
อบต.ปุากลาง

54 กํอสร๎างรางระบายน้้า บ๎านตาหลวง 
 หมูํท่ี 5  (บริเวณ  ซอย 1, 2, 3)

เพื่อแก๎ปัญหาการระบายน้้าและไหล
เข๎าทํวมบ๎านเรือนของประชาชน

กํอสร๎างรางระบายน้้า คสล. พร๎อมฝา
ปิด บริเวณ ซอย 1 ขนาดกว๎าง 0.30
 เมตร  ยาว  41 เมตร บริเวณ ซอย 
 2 กว๎าง 0.60 เมตร ยาว 40 เมตร 
บริเวณ ซอย 3 กว๎าง 0.60 เมตร 
ยาว 77 เมตร (ตามแบบแปลนของ
กองชําง)

     158,000      158,000      158,000     158,000 รางระบายน้้า 
ระยะทาง  160

 เมตร

น้้าไมํไหลเข๎าทํวมบ๎านและ
ระบายน้้าได๎ดีขึ้นเมื่อเกิด
ฝนตกหนัก

   กองชําง  
อบต.ปุากลาง

55 กํอสร๎างรางระบายน้้า พร๎อมฝาปิด 
คสล.พร๎อมฝาปิด คสล. (สายหน๎า
บ๎านนายแก๎วชัยและหน๎าบ๎านศิ
วนาท)บ๎านสวนทราย  หมูํท่ี 6

เพื่อแก๎ปัญหาการระบายน้้าและไหล
เข๎าทํวมบ๎านเรือนของประชาชน

กํอสร๎างรางระบายน้้า (ตามแบบ
แปลนของกองชําง)

    300,000 รางระบายน้้า 
ระยะทาง  200

 เมตร

น้้าไมํไหลเข๎าทํวมบ๎านและ
ระบายน้้าได๎ดีขึ้นเมื่อเกิด
ฝนตกหนัก

   กองชําง  
อบต.ปุากลาง

56 กํอสร๎างรางระบายน้้า   บ๎านสวน
ทราย  หมูํท่ี 6 หน๎า (บ๎าน
ผ๎ูใหญํบ๎านไปทางทิศใต๎)

เพื่อแก๎ปัญหาการระบายน้้าและไหล
เข๎าทํวมบ๎านเรือนของประชาชน

กํอสร๎างรางระบายน้้า (ตามแบบ
แปลนของกองชําง)

     300,000 รางระบายน้้า 
ระยะทาง  200

 เมตร

น้้าไมํไหลเข๎าทํวมบ๎านและ
ระบายน้้าได๎ดีขึ้นเมื่อเกิด
ฝนตกหนัก

   กองชําง  
อบต.ปุากลาง

57 กํอสร๎างรางระบายน้้า บ๎านสวน
ทราย  หมูํท่ี 6 หน๎า (หน๎าบ๎านนาย
เยี๊ยซุ)

เพื่อแก๎ปัญหาการระบายน้้าและไหล
เข๎าทํวมบ๎านเรือนของประชาชน

กํอสร๎างรางระบายน้้า (ตามแบบ
แปลนของกองชําง)

     300,000      300,000      300,000     300,000 รางระบายน้้า 
ระยะทาง  200

 เมตร

น้้าไมํไหลเข๎าทํวมบ๎านและ
ระบายน้้าได๎ดีขึ้นเมื่อเกิด
ฝนตกหนัก

   กองชําง  
อบต.ปุากลาง
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ/ที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

58 กํอสร๎างรางระบายน้้า บ๎านปุากลาง
 หมูํท่ี 7 (บริเวณบ๎านนายบุญมาก
ถึงศาลาพิธีกรรม)

เพื่อแก๎ปัญหาการระบายน้้าและไหล
เข๎าทํวมบ๎านเรือนของประชาชน

กํอสร๎างรางระบายน้้า กว๎าง 0.60 
เมตร ยาว 100 เมตร (ตามแบบ
แปลนของกองชําง)

     100,000      100,000      100,000     100,000 รางระบายน้้า 
ระยะทาง  100

 เมตร

น้้าไมํไหลเข๎าทํวมบ๎านและ
ระบายน้้าได๎ดีขึ้นเมื่อเกิด
ฝนตกหนัก

   กองชําง  
อบต.ปุากลาง

59 กํอสร๎างรางระบายน้้า บ๎านปุากลาง
 หมูํท่ี 7 (บริเวณบ๎านผ๎ูชํวยวิชาญ 
ถึงบ๎านอาจารย์พนม)

เพื่อแก๎ปัญหาการระบายน้้าและไหล
เข๎าทํวมบ๎านเรือนของประชาชน

กํอสร๎างรางระบายน้้า กว๎าง 0.60 
เมตร ยาว 292 เมตร (ตามแบบ
แปลนของกองชําง)

     292,000      292,000      292,000     292,000 รางระบายน้้า 
ระยะทาง  292

 เมตร

น้้าไมํไหลเข๎าทํวมบ๎านและ
ระบายน้้าได๎ดีขึ้นเมื่อเกิด
ฝนตกหนัก

   กองชําง  
อบต.ปุากลาง

60 กํอสร๎างรางระบายน้้า บ๎านปุากลาง
 หมูํท่ี 7 (บริเวณสามแยกลงไปถึง
ศาลาพิธีกรรม)

เพื่อแก๎ปัญหาการระบายน้้าและไหล
เข๎าทํวมบ๎านเรือนของประชาชน

กํอสร๎างรางระบายน้้า (ตามแบบ
แปลนของกองชําง)

    300,000 รางระบายน้้า 
ระยะทาง  200

 เมตร

น้้าไมํไหลเข๎าทํวมบ๎านและ
ระบายน้้าได๎ดีขึ้นเมื่อเกิด
ฝนตกหนัก

   กองชําง  
อบต.ปุากลาง

61 กํอสร๎างรางระบายน้้า บ๎านปุากลาง
 หมูํท่ี 7 (บริเวณบ๎านนายเลายีถึง
บ๎านนายจักร)

เพื่อแก๎ปัญหาการระบายน้้าและไหล
เข๎าทํวมบ๎านเรือนของประชาชน

กํอสร๎างรางระบายน้้า (ตามแบบ
แปลนของกองชําง)

    300,000 รางระบายน้้า 
ระยะทาง  200

 เมตร

น้้าไมํไหลเข๎าทํวมบ๎านและ
ระบายน้้าได๎ดีขึ้นเมื่อเกิด
ฝนตกหนัก

   กองชําง  
อบต.ปุากลาง

62 ปรับปรุงแก๎ไขรางระบายน้้า บ๎าน
ปุากลาง หมูํท่ี 7 (บริเวณบ๎านนาย
สุรเดช ถึงบ๎านผ๎ูใหญํสมชาย)

เพื่อแก๎ปัญหาการระบายน้้าและไหล
เข๎าทํวมบ๎านเรือนของประชาชน

กํอสร๎างรางระบายน้้า (ตามแบบ
แปลนของกองชําง)

    300,000 รางระบายน้้า 
ระยะทาง  200

 เมตร

น้้าไมํไหลเข๎าทํวมบ๎านและ
ระบายน้้าได๎ดีขึ้นเมื่อเกิด
ฝนตกหนัก

   กองชําง  
อบต.ปุากลาง

63 ปรับปรุงแก๎ไขรางระบายน้้า บ๎าน
ปุากลาง หมูํท่ี 7 (บริเวณบ๎านวารี
ถึงล้าห๎วย)

เพื่อแก๎ปัญหาการระบายน้้าและไหล
เข๎าทํวมบ๎านเรือนของประชาชน

กํอสร๎างรางระบายน้้า (ตามแบบ
แปลนของกองชําง)

    300,000 รางระบายน้้า 
ระยะทาง  200

 เมตร

น้้าไมํไหลเข๎าทํวมบ๎านและ
ระบายน้้าได๎ดีขึ้นเมื่อเกิด
ฝนตกหนัก

   กองชําง  
อบต.ปุากลาง

64 ปรับปรุงแก๎ไขรางระบายน้้า บ๎าน
ปุากลาง หมูํท่ี 7 (บริเวณบ๎านนาย
โนฮา ถึง ศาลาพิธีกรรม)

เพื่อแก๎ปัญหาการระบายน้้าและไหล
เข๎าทํวมบ๎านเรือนของประชาชน

กํอสร๎างรางระบายน้้า (ตามแบบ
แปลนของกองชําง)

    300,000 รางระบายน้้า 
ระยะทาง  200

 เมตร

น้้าไมํไหลเข๎าทํวมบ๎านและ
ระบายน้้าได๎ดีขึ้นเมื่อเกิด
ฝนตกหนัก

   กองชําง  
อบต.ปุากลาง

65 ลอกรางระบายน้้า ม.1-7 เพื่อให๎การระบายน้้าไหลสะดวกขึ้น ลอกรางระบายน้้า หมูํ 1 - 7 จ้านวน
 7 หมูํบ๎าน (ตามแบบแปลนของกอง
ชําง)

     100,000      100,000      100,000     100,000 ลอกรางระบาย
น้้า ระยะทาง 
1,000 เมตร

สามารถแก๎ปัญหาการอุด
ตันของรางระบายน้้า

   กองชําง  
อบต.ปุากลาง

82



 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ/ที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

66 กํอสร๎างระบบประปาพร๎อมวางทํอ
สํงน้้า บ๎านจูน หมูํท่ี 4

เพื่อแก๎ปัญหาการขาดแคลนน้้าและ
ให๎ประชาชนมีน้้าสะอาดส้าหรับใช๎
อุปโภคบริโภค  ให๎ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีมีน้้าเพียงพอแกํการ
อุปโภคบริโภคในแตํละวัน

กํอสร๎างระบบประปาพร๎อมวางทํอ 
บริเวณหอประชุมบ๎านจูน (ตามแบบ
แปลนของกองชําง)

  1,000,000 1 แหํง สามารถแก๎ปัญหาการขาด
แคลนน้้าและให๎ประชาชน
มีน้้าสะอาดส้าหรับใช๎
อุปโภคบริโภค  ให๎
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีมีน้้าเพียงพอแกํการ
อุปโภคบริโภคในแตํละวัน

กองชําง อบต.
ปุากลาง

67 ปรับปรุงระบบประปาหมูํบ๎าน บ๎าน
สวนทราย หมูํท่ี 6

เพื่อให๎มีแหลํงน้้าส้าหรับการอุปโภค
บริโภคและเพื่อการเกษตรอยําง
เพียงพอสามารถบรรเทาปัญหาภัย
แล๎งในพื้นท่ีได๎

กํอสร๎างถังคสล.เก็บน้้า (หรือตาม
แบบแปลนของกองชําง)

     600,000      600,000 1 แหํง ประชาชนมีแหลํงน้้า
ส้าหรับการอุปโภคบริโภค
และเพื่อการเกษตรอยําง
เพียงพอสามารถบรรเทา
ปัญหาภัยแล๎งในพื้นท่ีได๎

อบต.ปุากลาง

68 ซํอมแซมประปา และ ปรับปรุง
คุณภาพน้้า หมูํท่ี  1 และหมูํ 6

เพื่อประชาชนมีน้้าประปาใช๎อยําง
ท่ัวถึงมีน้้าสะอาดส้าหรับอุปโภค
บริโภคอยํางท่ัวถึงและเพียงพอ

ซํอมแซมปรับปรุงประปา ปรับปรุง
คุณภาพน้้า หมูํท่ี  1 และหมูํท่ี 6 
(ตามแบบแปลนของกองชําง)

     200,000      200,000      200,000     200,000 2 แหํง ประชาชนมีน้้าสะอาด
ส้าหรับอุปโภคบริโภคใน
ชีวิตประจ้าวันได๎อยําง
เพียงพอ

กองชําง อบต.
ปุากลาง

69 กํอสร๎างร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็ก  
อบต.ปุากลาง

เพื่อปูองกันความปลอดภัยและ
ทรัพย์สินของทางราชการ

กํอสร๎างร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็ก  อบต.
ปุากลาง

500,000     500,000     500,000     500,000    1,000 เมตร มีร้ัวคอนกรีตปูองกันความ
ปลอดภัยและทรัพย์สิน
ของราชการ

กองชําง อบต.
ปุากลาง

70 ปรับปรุงตํอเติม อาคารรับซ้ือพืชผล
ทางการเกษตรต้าบลปุากลาง

เพื่อจัดท้าเป็นศูนย์ถํายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรต้าบลปุากลาง

ปรับปรุงตํอเติม อาคารรับซ้ือพืชผล
ทางการเกษตรต้าบลปุากลาง

     300,000      300,000      300,000     300,000 1 หลัง มีศูนย์ถํายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ต้าบลปุากลาง

กองชําง อบต.
ปุากลาง

71 กํอสร๎างหอประชุม บ๎านค๎างฮํอ หมูํ
ท่ี 3

เพื่อให๎ประชาชนมีสถานท่ีในการจัด
ประชุมและกิจกรรมตํางๆ ของ
หมูํบ๎านได๎สะดวกสบายขึ้น

กํอสร๎างหอประชุม กว๎าง 8 เมตร ยาว
 12 เมตร

     960,000 1 หลัง มีหอประชุมส้าหรับให๎ใน
กิจกรรมตํางๆของหมูํบ๎าน

กองชําง อบต.
ปุากลาง
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72 กํอสร๎างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ๎านปุากลาง หมูํท่ี 7

เพื่อให๎ประชาชนมีสถานท่ีในการจัด
กิจกรรมตํางๆ ของหมูํบ๎านได๎
สะดวกสบายขึ้น

กํอสร๎างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นท่ี
 1,300 เมตร (ตามแบบแปลนของ
กองชําง)

     780,000 1 แหํง มีสถานท่ีส้าหรับให๎ใน
กิจกรรมตํางๆของหมูํบ๎าน

กองชําง อบต.
ปุากลาง

73 กํอสร๎างเมรุ บ๎านจูน หมูํท่ี 4 เพื่อให๎ประกอบพิธีเผาศพ ได๎สะดวกขึ้น กํอสร๎างเมรุ บ๎านจูน หมูํท่ี 4 (ตาม
แบบแปลนของกองชําง)

 1,000,000 1 หลัง มีเมรุใช๎ในการเผาศพได๎
สะดวกขึ้น สามารถท้าพิธี
ได๎ทุกฤดู

กองชําง อบต.
ปุากลาง

74 ซํอมแซมหอประชุม หมูํท่ี 1-7 เพื่อปรับปรุงซํอมแซมสํวนท่ีช้ารุด
เสียหายและขยายหอประชุมให๎กว๎าง
ขึ้นเพื่อรองรับประชาชนท่ีเพิ่มขึ้น
อยํางรวดเร็ว

ซํอมแซมสํหอประชุม (ตามแบบ
แปลนของกองชําง)

     300,000      300,000      300,000     300,000 1 หลัง มีหอประชุมส้าหรับให๎ใน
กิจกรรมตํางๆของหมูํบ๎าน

กองชําง อบต.
ปุากลาง

75 ปรับปรุงตํอเติมหอประชุม บ๎านตา
หลวง หมูํท่ี 5

เพื่อปรับปรุงตํอเติมหอประชุมให๎
สามารถใช๎งานได๎และสะดวก

ปรับปรุงหอประชุม (ตามแบบแปลน
ของกองชําง)

     300,000 1 หลัง มีหอประชุมส้าหรับให๎ใน
กิจกรรมตํางๆของหมูํบ๎าน

กองชําง อบต.
ปุากลาง

76 ซํอมแซม ศาลาพิธีกรรม หมูํท่ี 1-7 เพื่อให๎มีศาลาพิธีกรรมท่ีสามารถ
บรรจุคนท่ีเข๎ารํวมพิธีกรรมมากขึ้น
แก๎ปัญหาฝนร่ัวซึมเวลาฝนตกได๎และ
สามารถจัดพิธีกรรมได๎สะดวกขึ้น

ซํอมแซม ศาลาพิธีกรรม  หมูํท่ี 1-7  
(ตามแบบแปลนของกองชําง)

     200,000      200,000      200,000     200,000 1 หลัง มีศาลาพิธีกรรมท่ีสามารถ
บรรจุคนท่ีเข๎ารํวม
พิธีกรรมมากขึ้นแก๎ปัญหา
ฝนร่ัวซึมเวลาฝนตกได๎

กองชําง อบต.
ปุากลาง

77 โครงการกํอสร๎าง ปรับภูมิทัศน์ 
กํอสร๎างสวนสาธารณะ พร๎อมถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก ฟาร์มบางระจัน
 บ๎านน้้าเปิน หมูท่ี 1

เพื่อให๎มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงามและเป็น
สถานท่ีพักผํอนหยํอนใจของ
ประชาชนต้าบลปุากลาง

กํอสร๎างปรับภูมิทัศน์ กํอสร๎าง
สวนสาธารณะพร๎อมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ระยะทาง 400 เมตร

 5,000,000 1 แหํง มีสวนสาธารณะให๎
ประชาชน ออกก้าลังกาย
และเป็นสถานท่ีพักผํอน
หยํอนใจ

กองชําง อบต.
ปุากลาง

78 สร๎างราวกันภัยถนน เพื่อความปลอดภัยในการใช๎รถใช๎
ถนนสามรถปูองกันอุบัติเหตุอันเกิดขึ้น
ได๎

สร๎างราวกันภัยถนนสายใหมํพื้นท่ี
เส่ียงตํอการเกิดอุบัติเหตุระยะทาง  
120 เมตร

     250,000      250,000      250,000     250,000 120 เมตร สามรถปูองกันอุบัติเหตุอัน
เกิดขึ้นได๎ในการใช๎รถใช๎
ถนน

กองชําง อบต.
ปุากลาง

79 ปรับปรุง ตํอเติม อาคารส้านักงาน 
อบต.ปุากลาง

เพื่อปรับปรุง ตํอเติม อาคาร
ส้านักงานองค์การบริหารสํวนต้าบล
ปุากลางให๎กว๎างขึ้น

ปรับปรุง ตํอเติม อาคารส้านักงาน 
อบต.ปุากลาง กว๎าง 4.00 เมตร ยาว
 8.00 เมตร

     320,000      320,000      320,000     320,000 1 คร้ัง ปรับปรุง ตํอเติมอาคาร
ส้านักงาน และศูนย์ อป
พร. อบต.ปุากลางหลัง

กองชําง อบต.
ปุากลาง
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80 ติดต้ังกระจกนูน และไฟสัญญา
เตือนตามส่ีแยก ถนนในต้าบลปุา
กลาง

เพื่อเป็นการปูองกันอุบัติเหตุทางท๎อง
ถนนให๎รถท่ีออกจากทางแยกสามารถ
มองเห็นรถท่ีมาจากทางอื่นได๎รถอุบัติ
เหติทางถนนได๎

ติดต้ังกระจกนูนและไฟสัญญาเตือน
ตามส่ีแยกถนน

     100,000      100,000      100,000     100,000 1 คร้ัง ปูองกันอุบัติเหตุทางท๎อง
ถนนให๎รถท่ีออกจากทาง
แยกสามารถมองเห็นรถ
ท่ีมาจากทางอื่นได๎รถอุบัติ
เหติทางถนนได๎

กองชําง อบต.
ปุากลาง

81 ซํอมแซมหอกระจายขําว พร๎อม
เสียงตามสาย หมูํท่ี 1-7

เพื่อให๎มีหอกระจายขําวพร๎อมเสียง
ตามสายไว๎ประชาสัมพันธ์ ให๎
ประชาชนในหมูํบ๎านทราบขําวสาร 
ตํางๆ

ซํอมแซมหอกระจายขําว พร๎อมเสียง
ตามสาย หมูํท่ี 1-7 (ตามแบบแปลน
ของกองชําง)

     100,000      100,000      100,000     100,000 1 หมูํบ๎าน ประชาชนสามารถรับฟัง
ข๎อมูล ขําวสารจากการ
ประกาศหอกระจายขําว
พร๎อมเสียงตามสาย

กองชําง อบต.
ปุากลาง

82 กํอสร๎างหอประชุม และห๎องเก็บของ
 อบต.ปุากลาง

เพื่อให๎มีสถานท่ีจัดประชุม และห๎อง
เก็บของ วัสดุ ครุภัณฑ์

กํอสร๎างหอประชุม และห๎องเก็บของ 
อบต.ปุากลาง

  1,500,000 1 หลัง มีสถานท่ีจัดกิจกรรมตํางๆ
 และเก็บวัสดุ ครุภัณฑ์

กองชําง อบต.
ปุากลาง

83 กํอสร๎างตํอเติม โรงจอดรถ อบต.ปุา
กลาง

เพื่อให๎มีสถานท่ีจอดรถกู๎ชีพ กู๎ภัย 
และรถยนต์สํวนกลาง ปูองกันแดด
และฝนได๎

กํอสร๎างโรงจอดรถ อบต.ปุากลาง 
(ตามแบบแปลนของกองชําง)

500,000 1 หลัง มีสถานท่ีจัดกิจกรรมตํางๆ กองชําง อบต.
ปุากลาง

84 กํอสร๎างปูายประชาสัมพันธ์ตํางๆ ท่ี
เกี่ยวข๎อง

เพื่อประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนท่ัวไป
ได๎รับทราบข๎อมูลทางเข๎าต้าบลปุากลาง

ปูายประชาสัมพันธ์ตําง ท่ีเกี่ยวข๎องอยูํ
ในอ้านาจหน๎าท่ีขององค์การบริหาร
สํวนต้าบลปุากลาง เชํน ปูายเหล็ก
บอกทาง ฯลฯ

       50,000        50,000        50,000       50,000 ปูายเหล็ก 
จ้านวน 5 ปูาย

ประชาชนสามารถร๎ูข๎อมูล
ทางเข๎าต้าบลปุากลางได๎

กองชําง อบต.
ปุากลาง

85 โครงการปรับภูมิทัศน์อํางนิวซีแลนด์ เพื่อให๎มีสถานท่ีพักผํอนท่ีสวยงาม 
เป็นสถานท่ีทํองเท่ียวของต้าบลปุา
กลาง

ติดต้ังน้้าพุ บริเวณอํางนิวซีแลนด์ 
และปลูกดอกไม๎

     200,000      200,000      200,000     200,000 ปรับภูมิทัศน์ 
1 แหํง

มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงามและ
เป็นแหลํงพักผํอนหยํอนใจ
ของประชาชนต้าบลปุา
กลาง

กองชําง อบต.
ปุากลาง

86 โครงการปรับภูมิทัศน์สนามบินเกํา เพื่อให๎มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงามและเป็น
แหลํงพักผํอนหยํอนใจของประชาชน
ต้าบลปุากลาง

ปรับภูมิทัศน์สนามบินเกํา      200,000 ปรับภูมิทัศน์ 
1 แหํง

มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงามและ
เป็นแหลํงพักผํอนหยํอนใจ
ของประชาชนต้าบลปุา
กลาง

กองชําง อบต.
ปุากลาง
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87 กํอสร๎างสะพานริมน้้าอํางนิวซีแลนด์
 บ๎านห๎วยสะนาว หมูํท่ี 2

เพื่อให๎ส้าหรับเดินลงไปตักน้้าและท้า
กิจกรรมอื่นๆ

กํอสร๎างสะพานริมน้้าอํางนิวซีแลนด์ 
บ๎านห๎วยสะนาว

     100,000 ปรับภูมิทัศน์ 
1 แหํง

มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงามและ
เป็นแหลํงพักผํอนหยํอนใจ
ของประชาชนต้าบลปุา
กลาง

กองชําง อบต.
ปุากลาง

88 โครงการฝึกอบรมคณะกรรมบริหาร
ระบบประปาหมูํบ๎านและการดูแล
รักษา

เพื่อให๎คณะกรรมการบริหารระบบ
ประปาหมูํบ๎านสามารถใช๎งานและ
ดูแลรักษาระบบประปาได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ

ฝึกอบรมคณะกรรมหมูํบ๎าน พนักงาน
สํวนต้าบล ส.อบต. จ้านวน 20 คน

30,000       20 คน มีคณะกรรมการดูแลรักษา
ระบบประปาหมูํบ๎าน

กองชําง อบต.
ปุากลาง

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ เศรษฐกิจการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาดา้น โครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.2   แผนงานการเกษตร
89 ขุดลอกอํางเก็บน้้า หนองน้้าและล้า

ห๎วย แหลํงน้้าสาธารณะเพื่อ
การเกษตร  หมูํท่ี 1- 7

เพื่อให๎มีแหลํงน้้าส้าหรับรองรับน้้าไว๎
ใช๎ในฤดูแล๎งและแก๎ปัญหาน้้าหลากใน
ฤดูฝน

ขุดลอกอํางเก็บน้้าและหนองน้้า และ
ล้าห๎วย แหลํงน้้าสาธารณะ จ้านวน  6
 แหํง

     600,000      600,000      600,000     600,000 1 แหํง มีแหลํงน้้าส้าหรับรองรับ
น้้าไว๎ใช๎ในฤดูแล๎งและ
แก๎ปัญหาน้้าหลากในฤดูฝน

อบต.ปุากลาง
รํวมกับ กรม
ทรัพยากรน้้า

90 ขุดลอกอํางเก็บน้้าฟาร์มบางระจัน 
บ๎านน้้าเปิน  หมูํท่ี 1

เพื่อให๎อํางเก็บน้้ามีความจุเก็บกักน้้า
ให๎ได๎มากขึ้น สามารถรักษาน้้าเพื่อ
การเกษตรได๎ตลอดปี

ขุดลอกอํางเก็บน้้าขนาดกว๎าง 41 
เมตร ยาว 145 เมตร ลึกโดยเฉล่ีย 2
 เมตร  หรือมีพื้นท่ีดินขุดไมํน๎อยกวํา 
13,050 ลบ.ม. (หรือตามแบบแปลน
ของกองชําง)

     455,400      455,400      455,400     455,400 1 แหํง มีอํางเก็บน้้าท่ีขุดลอก
สร๎างความจุน้้าส้าหรับใช๎
การเกษตรได๎มากขึ้น

อบต.ปุากลาง
รํวมกับ กรม
ทรัพยากรน้้า

91 ขุดอํางต๎นมื่น  บ๎านห๎วยสะนาว หมูํ
ท่ี 2

เพื่อให๎มีแหลํงน้้าส้าหรับการอุปโภค
บริโภคและเพื่อการเกษตรอยําง
เพียงพอสามารถบรรเทาปัญหาภัย
แล๎งในพื้นท่ีได๎

ขุดล้าห๎วย ขนาดกว๎าง กว๎าง 10 
เมตร ยาว 600 เมตร ลึก/สูง 3 เมตร
 (หรือตามแบบแปลนของกองชําง)

     400,000      400,000      400,000     400,000 1 แหํง มีแหลํงน้้าส้าหรับการ
อุปโภคบริโภคและเพื่อ
การเกษตรอยํางเพียงพอ
สามารถบรรเทาปัญหาภัย
แล๎งในพื้นท่ีได๎

อบต.ปุากลาง
รํวมกับ กรม
ทรัพยากรน้้า
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ/ที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

92 กํอสร๎างดาดล้าเหมือง คสล. บ๎าน
ห๎วยสะนาว หมูํ 2 (สวน อ.ถวิล)

เพื่อให๎ประชาชนมีน้้าส้าหรับท้า
การเกษตรอยํางเพียงพอ

สร๎างดาดล้าเหมือง เข๎าพื้นท่ีนา (ตาม
แบบแปลนของกองชําง)

     300,000      300,000      300,000     300,000 ดาดล้าเหมือง
 1 แหํง

มีแหลํงน้้าส้าหรับท้า
การเกษตร

กองชําง อบต.
ปุากลาง

93 ขุดลอกล้าน้้าหมู บ๎านค๎างฮ๎อ หมูํท่ี 3 เพื่อให๎มีแหลํงน้้าส้าหรับการอุปโภค
บริโภคและเพื่อการเกษตรอยําง
เพียงพอสามารถบรรเทาปัญหาภัย
แล๎งในพื้นท่ีได๎

ขุดลอกล้าน้้าหมู  (ตามแบบแปลน
ของกองชําง)

     300,000      300,000      300,000     300,000 1 แหํง ประชาชนมีแหลํงน้้า
ส้าหรับการอุปโภคบริโภค
และเพื่อการเกษตรอยําง
เพียงพอสามารถบรรเทา
ปัญหาภัยแล๎งในพื้นท่ีได๎

อบต.ปุากลาง
รํวมกับ กรม
ทรัพยากรน้้า

94 กํอสร๎างดาดล้าเหมือง คสล. เข๎าสํู
พื้นท่ีนา อํางห๎วยปลากั้ง และห๎วย
ทรายขาว หมูํท่ี 5

เพื่อให๎ประชาชนมีน้้าส้าหรับท้า
การเกษตรอยํางเพียงพอ

สร๎างดาดล้าเหมือง เข๎าพื้นท่ีนา (ตาม
แบบแปลนของกองชําง)

     500,000      500,000      500,000     500,000 ดาดล้าเหมือง
 2 แหํง

มีแหลํงน้้าส้าหรับท้า
การเกษตร

กองชําง อบต.
ปุากลาง

95 กํอสร๎างถังเก็บน้้าพร๎อมระบบสํงน้้า
เพื่อการเกษตร ในพื้นท่ีต้าบลปุา
กลาง

เพื่อให๎มีน้้าส้าหรับการเกษตรอยําง
เพียงพอสามารถบรรเทาปัญหาภัย
แล๎งในพื้นท่ีได๎ และสามารถเพิ่ม
ผลผลิต ท้าให๎ประชาชนมีรายได๎เพิ่มขึ้น

กํอสร๎างถังเก็บน้้า เป็นจุด พร๎อมทํอ
สํงน้้า และปั้มน้้า อํางเก็บน้้า
สาธารณะในต้าบลปุากลาง  (ตาม
แบบแปลนของกองชําง)

  1,000,000   1,000,000   1,000,000  1,000,000 2 แหํง มีแหลํงน้้าส้าหรับการ
อุปโภคบริโภคและเพื่อ
การเกษตรอยํางเพียงพอ
สามารถบรรเทาปัญหาภัย
แล๎งในพื้นท่ีได๎ ประชาชนมี
รายได๎เพิ่มขึ้น

กองชําง อบต.
ปุากลาง

96 กํอสร๎างถังเก็บน้้าพร๎อมวางทํอสํง
น้้าและปั้มน้้า บ๎านน้้าเปิน หมูํท่ี 1

เพื่อให๎ประชาชน สามารถปลูกผัก
สวนครัว ปลอดสารพิษ ลดรายจําย
เพิ่มรายได๎ สํงเสริมการเกษตรอยําง
ยั่งยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กํอสร๎างถังเก็บน้้า  พร๎อมทํอสํงน้้า 
และปั้มน้้า อํางเก็บน้้าฟาร์มบางระจัน
 บ๎านน้้าเปิน หมูํท่ี 1 (ตามแบบแปลน
ของกองชําง)

     200,000      200,000      200,000     200,000 1 แหํง ประชาชนมีแหลํงน้้า
ส้าหรับการปลูกผักสวน
ครัวตลอดท้ังปี

กองชําง อบต.
ปุากลาง

97 ซํอมแซมระบบระบายน้้าอําง
นิวซีแลนด์

เพื่อให๎มีแหลํงน้้าส้าหรับรองรับน้้าไว๎
ใช๎ในฤดูแล๎งและแก๎ปัญหาน้้าหลากใน
ฤดูฝน

ท้ารางระบายน้้าอุโมงค์ระบบ  ขนาด
กว๎าง 4.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร
 หนา 0.20 เมตร หรือตามแบบ
แปลนของกองชําง

     800,000      800,000      800,000     800,000 10 เมตร มีแหลํงน้้าส้าหรับรองรับ
น้้าไว๎ใช๎ในฤดูแล๎งและ
แก๎ปัญหาน้้าหลากในฤดูฝน

กองชําง อบต.
ปุากลาง และ
หนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎อง
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ/ที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

98 โครงการตรวจสอบคุณภาพน้้าอําง
เก็บน้้าสาธารณะเพื่อใช๎ในการ
อุปโภคบริโภค

เพื่อให๎มีแหลํงน้้าส้าหรับการอุปโภค
บริโภคท่ีสะอาดปลอดภัย

ปรับปรุงคุณภาพน้้าในอํางน้้า
สาธารณะในเขตต้าบลปุากลางสํงน้้า
ไปตรวจสอบคุณภาพน้้า

       30,000        30,000        30,000       30,000 1 คร้ัง มีแหลํงน้้าส้าหรับการ
อุปโภคบริโภคท่ีสะอาด
ปลอดภัย

กองชําง อบต.
ปุากลาง และ
หนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎อง

99 ขุดลอกสระ กสช. บ๎านสวนทราย 
หมูํ 6 เพิ่มเติม

เพื่อให๎มีแหลํงน้้าส้าหรับการอุปโภค
บริโภคและเพื่อการเกษตรอยําง
เพียงพอสามารถบรรเทาปัญหาภัย
แล๎งในพื้นท่ีได๎

ขุดลอกสระ ขนาดกว๎าง 50 เมตร 
ยาว 50 เมตร ลึก 2 เมตร (หรือตาม
แบบแปลนของกองชําง)

     500,000      500,000      500,000     500,000 1 แหํง ประชาชนมีแหลํงน้้า
ส้าหรับการอุปโภคบริโภค
และเพื่อการเกษตรอยําง
เพียงพอสามารถบรรเทา
ปัญหาภัยแล๎งในพื้นท่ีได๎

อบต.ปุากลาง
รํวมกับ กรม
ทรัพยากรน้้า

100 จัดซ้ือถังเก็บน้้าขนาด 2,000 ลิตร เพื่อแก๎ไขปัญหาภัยแล๎งและแก๎ไข
ปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชน

จัดซ้ือถังเก็บน้้าขนาด 2,000 ลิตร 
จ้านวน 20 ถัง

     300,000      300,000      300,000     300,000 ถังน้้าขนาด 
2,000 ลิตร 
จ้านวน 20 ถัง

ประชาชนมีน้้าใช๎ในชํวงนํา
แล๎งอยํางเพียงพอ

อบต.ปุากลาง

101 จัดซ้ือแบบเหล็กหลํอคอนกรีตทํอน้้า
 คสล.

เพื่อแก๎ไขปัญหาภัยแล๎งให๎กลํุม
เกษตรกรท่ีไมํมีงบประมาณในการ
กํอสร๎างและสามารถใช๎น้้าในการท้า
การเกษตรได๎ตลอดท้ังปี

จัดซ้ือแบบเหล็กหลํอคอนกรีต
กํอสร๎างทํอน้้า คสล.

     100,000 แบบกํอสร๎าง
ทํอน้้า คสล. 

จ้านวน 10 ชุด

ประชาชนมีน้้าใช๎ในชํวงนํา
แล๎งอยํางเพียงพอ

      กองชําง    
   อบต.ปุากลาง

102 โครงการ ซํอมแซม ปรับปรุง เสริม
ฝาย อํางเก็บน้้า การสํงน้้าด๎วย
ระบบทํอ

เพื่อให๎ประชาชนมีน้้าส้าหรับท้า
การเกษตรอยํางเพียงพอ

ซํอมแซม ปรับปรุง เสริมฝาย อํางเก็บ
น้้า การสํงน้้าด๎วยระบบทํอ (หรือตาม
แบบแปลนของกองชําง)

     300,000      300,000      300,000     300,000 1 แหํง ประชาชนมีน้้าส้าหรับท้า
การเกษตรอยํางเพียงพอ

อบต.ปุากลาง
รํวมกับ กรม
ทรัพยากรน้้า

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ เศรษฐกิจการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาดา้น โครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.3   แผนงานเคหะและชุมชน
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ/ที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

103 ติดต้ังไฟฟูาสาธารณะ (ไฟกิ่ง) หมูํท่ี
 1– 7

เพื่อเพิ่มแสงสวํางให๎เพียงพอและเป็น
การเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินให๎ประชาชนมากขึ้น

ติดต้ังไฟฟูาสาธารณะในจุดท่ีมืดและ
จุดเส่ียงอันตรายตํอชีวิตและทรัพย์สิน
ประชาชน

     200,000      200,000      200,000     200,000 1 คร้ัง มีแสงไฟสวํางเพียงพอ
สามารถปูองกันชีวิตและ
ทรัพย์สินประชาชนจาก
ปัญหาความมืดได๎

กองชําง อบต.
ปุากลาง รํวมกับ
 การไฟฟูา อ.ปัว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาดา้น การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ
          2.1   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
104 ปรับภูมิทัศน์เพื่อการทํองเท่ียว เพื่อรองรับหมูํบ๎านทํองเท่ียว OTOP 

และสํงเสริมการทํองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมต้าบลปุากลาง

ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการทํองเท่ียว
บ๎านน้้าเปิน

1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000 ปรับภูมิทัศน์ 
1 หมูํบ๎าน

เป็นหมูํบ๎านท่ีมีภูมิทัศน์
สวยงามเป็นระเบียบ
เรียบร๎อย เพื่อให๎บริการ
นักทํองเท่ียว

กองชําง อบต.
ปุากลาง

105 กํอสร๎างศูนย์จ้าหนํายอาหาร เพื่อบริการนักทํองเท่ียวและให๎
ประชาชนมีรายได๎จากการทํองเท่ียว

กว๎าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร 
จ้านวน 1 หลัง (บริเวณสนามบินเกํา)

  2,000,000   2,000,000   2,000,000  2,000,000 1 แหํง มีสถานท่ีส้าหรับให๎
ประชาชนขายสินค๎า และ
เป็นท่ีทํองเท่ียว

กองชําง อบต.
ปุากลาง

106 กํอสร๎างศูนย์จ้าหนํายสินค๎า OTOP เพื่อให๎ประชาชนมีอาชีพและรายได๎
เพิ่มขึ้น และยังเป็นสถานท่ีทํองเท่ียว

กว๎าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร 
จ้านวน 1 หลัง (บริเวณสนามบินเกํา)

  6,000,000   6,000,000   6,000,000  6,000,000 1 แหํง มีสถานท่ีส้าหรับให๎
ประชาชนขายสินค๎า และ
เป็นท่ีทํองเท่ียว

กองชําง อบต.
ปุากลาง

107 กํอสร๎างห๎องน้้าสาธารณะบริการ
นักทํองเท่ียว

เพื่อให๎มีห๎องน้้าสาธารณะบริการ
นักทํองเท่ียว และประชาชนท่ัวไป
ได๎รับความสะดวกขึ้น

กว๎าง 8 เมตร ยาว 13 เมตร จ้านวน
 12 ห๎อง จ้านวน 2 จุด จุดท่ี 1 
บริเวณสนามบินเกํา จุดท่ี 2 ตลาดนัด
วันศุกร์

  1,560,000   1,560,000   1,560,000  1,560,000 2 แหํง นักทํองเท่ียวและ
ประชาชนสามารถใช๎
ห๎องน้้าได๎สะดวกขึ้น

กองชําง อบต.
ปุากลาง

108 กํอสร๎างพนังกั้นดินพร๎อมจัดภูมิทัศน์ เพื่อให๎มีสถานท่ีพักผํอนและบริการ
แกํนักทํองเท่ียว

กํอสร๎างพนังกั้นดินพร๎อมจัดภูมิทัศน์ 
ยาว 154 เมตร ลึก 6 เมตร บริเวณ
(หน๎าอํางนิวซีแลนด์)

  2,000,000   2,000,000   2,000,000  2,000,000 1 แหํง มีสถานท่ีส้าหรับให๎
ประชาชนพักผํอน และ
เป็นท่ีทํองเท่ียว

กองชําง อบต.
ปุากลาง

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
                         3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ/ที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

109 กํอสร๎างพนังกั้นดิน เพื่อให๎มีสถานท่ีขายสินค๎าและบริการ
แกํนักทํองเท่ียว

กํอสร๎างพนังกั้นดินพร๎อมจัดภูมิทัศน์ 
ยาว 60 เมตร สูง 6 เมตร บริเวณ
(ตลาดนัดวันศุกร์)

     500,000      500,000      500,000     500,000 1 แหํง มีสถานท่ีส้าหรับให๎
ประชาชนขายสินค๎า และ
เป็นท่ีทํองเท่ียว

กองชําง อบต.
ปุากลาง

110 ปรับปรุงอาคารศูนย์หัตถกรรม เพื่อปรับปรุงตํอเติมให๎ดีขึ้นและให๎
ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมตํางๆ

ปรับปรุงอาคารศูนย์หัตถกรรม 
จ้านวน 1 หลัง (บริเวณตลาดนัดวัน
ศุกร์)

     200,000 1 แหํง มีสถานท่ีส้าหรับให๎
ประชาชนขายสินค๎า และ
เป็นท่ีทํองเท่ียว

กองชําง อบต.
ปุากลาง

111 สร๎างตลาดสดต้าบล เพื่อให๎มีตลาดส้าหรับแลกเปล่ียน
สินค๎าให๎ประชาชนสามารถน้าสินค๎า
ตํางๆออกมาจ้าหนํายแลกเปล่ียนกันได๎

กํอสร๎างตลาดสดต้าบล จ้านวน  1  
แหํง

  2,000,000 1 แหํง มีตลาดส้าหรับแลกเปล่ียน
สินค๎าให๎ประชาชน
สามารถน้าสินค๎าตํางๆ
ออกมาจ้าหนําย
แลกเปล่ียนกันได๎

กองชําง อบต.
ปุากลาง

112 กํอสร๎าห๎องน้้าสาธารณะตลาดบ๎าน
น้้าเปิน

เพื่อบริการประชาชนท่ัวไป กํอสร๎าห๎องน้้าสาธารณะตลาดบ๎านน้้า
เปิน (ตามแบบแปลน อบต.)

200,000     1 แหํง มีห๎องน้้าบริการประชาชน กองชําง อบต.
ปุากลาง

113 กํอสร๎างอาคารส้านักงานกลํุมออม
ทรัพย์

เพื่อให๎กลํุมออมทรัพย์มีสถานท่ี
ด้าเนินงานของกลํุม

กํอสร๎างอาคารส้านักงานกลํุมออม
ทรัพย์

     300,000 1 แหํง กลํุมออมทรัพย์มีสถานท่ี
ด้าเนินงานของกลํุม

กองชําง อบต.
ปุากลาง

114 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต๎นไม๎ ดอกไม๎ เพื่อให๎มีต๎นไม๎และดอกไม๎สวยงาม
สวยงาม และสํงเสริมทํองเท่ียวของ
ต้าบลปุากลาง

ปรับภูมิทัศน์ ปลูกต๎นไม๎ ดอกไม๎เพื่อ
สํงเสริมการทํองเท่ียว

     100,000      100,000      100,000     100,000 1 คร้ัง มีสถานท่ีสวยงามและ
สํงเสริมการทํองเท่ียว
ต้าบลปุากลาง

กองชําง อบต.
ปุากลาง

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ เศรษฐกิจการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาดา้น การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ

2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
115 สํงเสริมกลํุมออมทรัพย์ เพื่อให๎กลํุมออมทรัพย์มีความเข๎มแข็ง

และมีเงินทุนหมุนเวียนสามารถให๎
สมาชิกกู๎ยืมเงินไปประกอบอาชีพได๎

สํงเสริมกลํุมออมทรัพย์ต้าบลปุากลาง 50,000       50,000              50,000       50,000 1 คร้ัง กลํุมออมทรัพย์มีความ
เข๎มแข็งและยั่งยืน

ส้านักปลัด 
อบต.ปุากลาง
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ/ที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

116 จัดงานของดีต้าบลปุากลาง เพื่อสํงเสริมสินค๎าของดีต้าบลปุากลาง
ให๎ประชาชนมีรายได๎เพิ่มขึ้นและ
สํงเสริมการทํองเท่ียวต้าบลปุากลาง

จัดงานของดีต้าบลปุากลางปีละ 1 คร้ัง      100,000      100,000      100,000     100,000 1 คร้ัง ประชาชนมีรายได๎เพิ่มขึ้น
จากการขายสินค๎าและ
สํงเสริมการทํองเท่ียว

ส้านักปลัด 
อบต.ปุากลาง

117 สํงเสริมหมูํบ๎าน OTOP เพื่อพัฒนาให๎เป็นหมูํบ๎านทํองเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมและสํงเสริมการ
ทํองเท่ียวต้าบลปุากลาง

ฝึกอบรมประชาชนจ้านวน 40 
ครัวเรือน

       50,000        50,000        50,000       50,000 40 ครัวเรือน เป็นหมูํบ๎านน้าลํองในการ
ท้าโฮมสเตย์ทํองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม

พัฒนาชุมชน
อ้าเภอปัว

118 สํงเสริมกลํุมอาชีพ เพื่อสํงเสริมการพัฒนาอาชีพกลํุม
ตํางๆ ให๎มีเงินทุนหมุนเวียนและเกิด
ความมั่นคงยั่งยืนสามารถตํอยอด
พัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลํุมได๎

สนับสนุนเงินทุนของกลํุมอาชีพตํางๆ 
ในต้าบลปุากลาง

     100,000      100,000      100,000     100,000 7 กลํุม สามารถสร๎างรายได๎ให๎กับ
ครอบครัวและสํงเสริม
ผลิตภัณฑ์ต้าบลให๎เป็นท่ี
ร๎ูจักและสํงเสริมการ
ทํองเท่ียวต้าบลปุากลาง

ส้านักปลัด 
อบต.ปุากลาง

119 ฝึกอบรมอาชีพระยะส้ัน เพื่อสํงเสริมการพัฒนาอาชีพกลํุมสตรี
แมํบ๎าน กลํุมผ๎ูสูงอายุกลํุมเยาวชนให๎มี
รายได๎เสริมจุนเจือแกํครอบครัวสร๎าง
ความสุขความพอเพียงแกํครัวเรือนได๎

จัดฝึกอบรมสํงเสริมและพัฒนาอาชีพ
ระยะส้ันแกํกลํุมสตรีแมํบ๎าน กลํุม
ผ๎ูสูงอายุ กลํุมเยาวชน ผ๎ูพิการ หมูํท่ี 
1-7 จ้านวน 100 คน

     100,000      100,000      100,000     100,000 100 คน สามารถสร๎างอาชีพและ
รายได๎ให๎กับประชาชนเพิ่ม
มากขึ้น

ส้านักปลัด 
อบต.ปุากลาง

120 สํงเสริมพัฒนาอาชีพกลํุมผลิตผ๎าลาย
เขียนเทียน ผ๎าปัก

เพื่อสํงเสริมการพัฒนาอาชีพการผลิต
ผ๎าลายเขียนเทียน ผ๎าปัก ให๎ทันสมัย
และมีรูปแบบใหมํสามารถเพิ่มรายได๎
ให๎กลํุมมั่นคงและยั่งยืน

สํงเสริมผลิตภัณฑ์ผ๎าลายเขียนเทียน 
ผ๎าปัก

       30,000        30,000        30,000       30,000 1 กลํุม สามารถสร๎างรายได๎ให๎กับ
ครอบครัวและสํงเสริม
ผลิตภัณฑ์ต้าบลให๎เป็นท่ี
ร๎ูจักและสํงเสริมการ
ทํองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ต้าบลปุากลาง

ส้านักปลัด 
อบต.ปุากลาง 
รํวมกับพัฒนา

ชุมชนอ้าเภอปัว
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ/ที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

121 สํงเสริมอาชีพกลํุมหัตถกรรม
เคร่ืองเงิน

เพื่อสํงเสริมการพัฒนาอาชีพกลํุม
หัตถกรรมเคร่ืองเงิน ให๎มีการพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์ใหมํ ๆ

สํงเสริมอาชีพกลํุมหัตถกรรมเคร่ืองเงิน        30,000        30,000        30,000       30,000 1 กลํุม สามารถสร๎างรายได๎ให๎กับ
ครอบครัวและสํงเสริม
ผลิตภัณฑ์ต้าบลให๎เป็นท่ี
ร๎ูจักและสํงเสริมการ
ทํองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ต้าบลปุากลาง

ส้านักปลัด 
อบต.ปุากลาง 
รํวมกับพัฒนา

ชุมชนอ้าเภอปัว

122 สํงเสริมกลํุมหัตถกรรมเคร่ืองทองขาว เพื่อสํงเสริมให๎กลํุมหัตถกรรมมีอาชีพ
และรายได๎ท่ีมั่นคง สามารถพัฒนา
อาชีพการท้าเคร่ืองทองขาวให๎
สามารถสร๎างความรํุงเรืองในอาชีพได๎

สํงเสริมกลํุมหัตถกรรมเคร่ืองทองขาว        30,000        30,000        30,000       30,000 1 กลํุม มีการสํงเสริมกลํุม
หัตถกรรมการท้าเคร่ือง
ทองขาวและเคร่ืองเงิน

ส้านักปลัด 
อบต.ปุากลาง

123 สํงเสริมพัฒนาบรรจุภัณฑ์หีบหํอ
ผลิตภัณฑ์

เพื่อให๎มีบรรจุภัณฑ์หีบหํอท่ีสวยงาม
นําซ้ือ นําสนใจ เพิ่มมูลคําให๎กับสินค๎า
ตํางๆ

สนับสนุนการออกแบบบรรจุภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ตํางๆ

       30,000        30,000        30,000       30,000 1 กลํุม มีบรรจุภัณฑ์หีบหํอท่ี
สวยงามนําซ้ือ นําสนใจ 
เพิ่มมูลคําให๎กับสินค๎าตํางๆ

ส้านักปลัด 
อบต.ปุากลาง 
รํวมกับพัฒนา

ชุมชนอ้าเภอปัว

124 โครงการลดความเหล่ือมล้้าด๎าน
รายได๎ด๎วยการขจัดความยากจนใน
ชนบท

แก๎ไขปัญหาความยากจน ครัวเรือนท่ี
มีรายได๎ต้่ากวําเกณฑ์ จปฐ.ให๎มีรายได๎
ผํานเกณฑ์

ครัวเรือนยากจนตกเกณฑ์ จปฐ. ใน
หมูํบ๎าน

       30,000        30,000        30,000       30,000 20 คน ครัวเรือนท่ีมีรายได๎ต้่ากวํา
เกณฑ์ จปฐ.ให๎มีรายได๎ผําน
เกณฑ์

พัฒนาชุมชน/
ส้านักปลัด 

อบต.ปุากลาง

125 การขับเคล่ือนแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

กระต๎ุนและสํงเสริมให๎ครัวเรือนน๎อม
น้าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปรับใช๎ในการด้ารงชีวิต

ครัวเรือนแกนน้าหมูํบ๎านละ 10 คน 
จ้านวน 7 หมูํบ๎าน

       30,000        30,000        30,000       30,000 70 คน ครัวเรือนมีความร๎ูความ
เข๎าใจและสามารถน้า
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเ พียงไปปรับใช๎ในการ
ด้ารงชีวิต

พัฒนาชุมชน/
ส้านักปลัด 

อบต.ปุากลาง
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
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วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

126 เพิ่มประสิทธภาพอาสาพัฒนาชุมชน
 (อช.) และ ผ๎ูน้าอาสาพัฒนาชุมชน 
(ผ๎ูน้าอช.)

พัฒนาศักยภาพาของ อช./ผ๎ูน้าอช. 
ให๎สามารถปฏิบัติหน๎าท่ีได๎อยํางเต็ม
ก้าลังความสามารถ

อช./ผ๎ูน้า อช. ต้าบลปุากลาง จ้านวน
 28 คน

       30,000        30,000        30,000       30,000 28 คน อช./ผ๎ูน้า อช. ได๎รับการ
พัฒนาศักยภาพและ
สามารถปฏิบัติงานได๎อยําง
เต็มก้าลังความสามารถ
และเกิดขวัญก้าลังใจ

พัฒนาชุมชน/
ส้านักปลัด 

อบต.ปุากลาง

127 โครงการแผํนดินธรรม แผํนดินทอง เพื่อสํงเสริม สนับสนุน ฝึกอบรม 
เกษตรกรให๎สามารถพึ่งพาตัวเอง 
อยํางยั่งยืนและมั่นคง ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสม
เด็กพระเจ๎าอยูํหัว

สํงเสริม สนับสนุน ฝึกอบรม ให๎
ความร๎ูกับเกษตรกร จ้านวน 50 คน

       50,000        50,000        50,000       50,000 จ้านวน 50 คน เกษตรกรสามารถพึ่งพา
ตัวเองได๎อยํางยั่งยืนและ
มั่นคง

ส้านักปลัด 
อบต.ปุากลาง

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ เศรษฐกิจการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาดา้น การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ

128 สํงเสริมการด้าเนินงานของ
ศูนย์บริการและถํายทอดทคโนโลยี
การเกษตรประจ้าต้าบล ปุากลาง

เพื่อให๎ศูนย์บริการและถํายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ้าต้าบลได๎
ด้าเนินงานเป็นไปอยํางมีประ สิทธิ
ภาพสามารถให๎บริการด๎านความร๎ูและ
เทคนิคในการประกอบกิจการอาชีพ
ด๎านเกษตรกรรมและการแก๎ไขปัญหา
ตํางๆได๎

จัดงบประมาณสนับสนุนการ
ด้าเนินงานการอบรมและฝึกสอนแกํ
ศูนย์ถํายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจ้าต้าบล  ทุกๆปี

       30,000        30,000        30,000       30,000 1 ปี ศูนย์บริการและถํายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ้าต้าบลด้าเนินงาน
เป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพสามารถให๎ 
บริการ ด๎านความร๎ูและ
เทคนิคในการประกอบ
อาชีพด๎านเกษตรกรรมได๎

ส้านักปลัด 
อบต.ปุากลาง

         2.3 แผนงานการเกษตร
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ/ที่มา
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

129 สํงเสริมการเล้ียงสัตว์ เพื่อสํงเสริมสนับสนุนให๎ประชาชนมี
อาชีพเสริม  มีการประกอบอาชีพการ
เล้ียงกบ ปลา หมู ไกํ ไกํไขํ ไกํสาม
สายเลือด  ฯลฯ สามารถขายสร๎าง
รายได๎ให๎แกํครอบครัวได๎ มั่นคงและ
ยั่งยืน

สนับสนุนสํงเสริมอาชีพการเกษตร 
ประมง ปศุสัตว์ อื่นๆ เชํน  การเล้ียง
กบ ปลา ไกํ ไกํไขํ ไกํสามสายเลือด 
หมู ฯลฯ หมูํท่ี 1-7

       50,000        50,000        50,000       50,000 50 คน ประชาชนมีอาชีพเสริม  มี
การประกอบอาชีพ
การเกษตร ให๎มีอาหาร
และสามารถขายสร๎าง
รายได๎ให๎แกํครอบครัวได๎

ส้านักปลัด 
อบต.ปุากลาง

130 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ปูองกันก้าจัด
ด๎วงงวงเจาะเมล็ดมะมํวง

เพื่อให๎เกษตรกรผ๎ูปลูกมะมํวง
ตระหนักถึงปัญหาและความส้าคัญ
ของด๎วงงวง รวมท้ังชํวยกันปูองกัน
ก้าจัดให๎หมดไป

รณรงค์ประชาสัมพันธ/์ผลิตส่ือ
เผยแพรํประชาสัมพันธ์ หมูํท่ี 1-7

30000 30000 30000 30000 50 คน เกษตรกรมีความตระหนัก
ถึงปัญหาและความส้าคัญ
ของด๎วงงวงเจาะเมล็ด

ส้านักปลัด 
อบต.ปุากลาง 
รํวมกับ เกษตร

อ้าเภอปัว

131 ฝึกอบรมปูองกันก้าจัดศัตรูพืชโดย
ชีววิธี

เพื่อให๎เกษตรกรลดการใช๎สารเคมีโดย
การใช๎สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมี

จัดอบรม/ฝึกปฏิบัติการผลิตสารชีว
ภัณฑ์ แกํเกษตรกรจ้านวน 50 คน

30,000       30,000       30,000       30,000      50 คน ลดการใช๎สารเคม/ีผลผลิต
การเกษตรปลอดภัยจาก
สารเคมี

ส้านักปลัด 
อบต.ปุากลาง 
รํวมกับ เกษตร

อ้าเภอปัว

132 สํงเสริมการผลิตและการใช๎สมุนไพร
พื้นบ๎าน

เพื่อให๎ประชาชน สามารถผลิตและใช๎
สมุนไพรพื้นบ๎านให๎สามารถสร๎าง
ประโยชน์จากสมุนไพรน้าออกขาย
สร๎างรายให๎แกํเกษตรกรได๎

จัดการฝึกอบรมให๎ความร๎ูการผลิตและ
ใช๎สมุนไพรพื้นบ๎านแกํประชาชนหมูํท่ี
 1-7  จ้านวน 30 คน

       30,000        30,000        30,000       30,000 30 คน ประชาชน สามารถผลิต
และใช๎สมุนไพรพื้นบ๎านให๎
สามารถสร๎างประโยชน์
จากสมุนไพรน้าออกขาย
สร๎างรายให๎แกํเกษตรกรได๎

ส้านักปลัด 
อบต.ปุากลาง

133 ฝึกอบรมสํงเสริมการใช๎ชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนได๎ด้าเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามแนวพระราชด้าริ  ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว  เพื่อ
สร๎างฐานรากเศรษฐกิจให๎มั่นคง สร๎าง
เสริมความอยูํดีมีสุขแกํประชาชน

จัดการอบรมและศึกษาดูงาน 
เกี่ยวกับการน้าเอาหลักคิดตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง มาใช๎ในการด้าเนิน
ชีวิต  จ้านวน  1  คร้ัง จ้านวน
ประชาชนรํวมโครงการ  30  คน

       30,000        30,000        30,000       30,000 30 คน ประชาชน ท่ีเข๎ารํวม
โครงการสามารถน้าเอา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช๎สามารถ
สร๎างความมั่นคงในการ
ด้าเนินชีวิตได๎

ส้านักปลัด 
อบต.ปุากลาง
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134 สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรต้าบลปุากลาง

เพื่อลดปัญหาสินค๎าทางการเกษตร
ตกต้่า เนําเสีย และเพิ่มรายได๎ให๎กับ
เกษตรกรพึงพาตนเองได๎

จัดฝึกอบรมการแปรรูปผลผลิตทาง
เกษตร เชํน มะมํวง ล้าไย ล้ินจี่ 
มะขาม เงาะ ฯลฯ จ้านวน 30 คน

       30,000        30,000        30,000       30,000 30 คน เกษตรมีรายได๎เพิ่มขึ้น 
แก๎ไขปัญหาราคาตกต้่า ได๎
อยํางยั่งยืน

ส้านักปลัด 
อบต.ปุากลาง

135 ศึกษาดูงานพัฒนากลํุมอาชีพ เพื่อสํงเสริมให๎กลํุมอาชีพ และกลํุม
สตรีแมํบ๎านให๎มีการศึกษาดูงาน
ส้าหรับเสริมสร๎างงานพัฒนาอาชีพ 
เชํนการแปรรูปผลไม๎การผลิตภัณฑ์
สามารถเสริมสร๎างผลิตภัณฑ์ในชุมชน
ได๎

จัดฝึกอบรมศึกษาดูงานของกลํุมอาชีพ
 และกลํุมสตรีแมํบ๎านเพื่อพัฒนา
ศักยภาพและเสริมสร๎างงานอาชีพ
เสริมในชุมชน จ้านวน 30 คน

     100,000      100,000      100,000     100,000 30 คน กลํุมสตรีแมํบ๎านให๎มี
การศึกษาดูงานส้าหรับ
เสริมสร๎างงานพัฒนาอาชีพ
 เชํนการแปรรูปผลไม๎การ
ผลิตภัณฑ์สามารถ
เสริมสร๎างผลิตภัณฑ์ใน
ชุมชนได๎

ส้านักปลัด 
อบต.ปุากลาง

136 โครงการสํงเสริมอาชีพสํูการมีงาน
ท้าให๎กับเยาวชนต้าบลปุากลาง

เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนการเรียนร๎ูสํู
อาชีพและการมีงานท้าให๎ให๎กับ
เยาวชนต้าบลปุากลาง

เยาวชนต้าบลปุากลาง จ้านวน 100 
คน ได๎เรียนร๎ูอาชีพท่ีตนสนใจสํูการมี
งานท้าในอนาคต

       30,000        30,000        30,000       30,000 100 คน เยาวชนต้าบลปุากลางเกิด
แนวคิดในการสร๎างและ
พัฒนาอาชีพสํูการมีงานท้า
เพื่อเล้ียงตนเองและ
ครอบครัวในอนาคต

อบต. ปุากลาง
รํวมกับโรงเรียน
มัธยมปุากลาง

137 สํงเสริมการฝึกอาชีพ ให๎กับผ๎ูสูงอายุ
 และผ๎ูพิการ

เพื่อสํงเสริมการฝึกอาชีพ ให๎
ประชาชนมีรายได๎เพิ่มขึ้น

จัดฝึกอบรมสํงเสริมการฝึกอาชีพ 
เคร่ืองประดับทองเหลือง ม๎านั่หวาย 
ตีมีด จักสารผลิตภัณฑ์ไม๎ไผํ ท้าไม๎
กวาด และไพรหญ๎าคา น้้ายาล๎างจาน
 น้้ายาซักผ๎า ฯลฯ จ้านวน 20 คน

       30,000        30,000        30,000       30,000 20 คน ประชาชนมีอาชีพเสริม
และสร๎างรายได๎ให๎กับ
ครอบครัวเพิ่มขึ้น

ส้านักปลัด 
อบต.ปุากลาง

138 สํงเสริมอาชีพในด๎านการรวมกลํุม
ประกอบอาชีพ

เพื่อให๎ราษฎรในต้าบลมีอาชีพและ
รายได๎และมีงานท้า

ราษฎรต้าบลปุากลาง จ้านวน 7 
หมูํบ๎าน

       60,000        60,000        60,000       60,000 7 หมูํบ๎าน ราษฎรมีรายได๎ ส้านักปลัด 
อบต.ปุากลาง
รํวมกับ ศูนย์
พัฒนาสังคม
หนํวยท่ี 25
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139 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกร ลดต๎นทุน เพิ่มผลิต ผลิต
อาหารปลอดภัย ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อพัฒนาเกษตรกรต๎นแบบ 
เกษตรกรสามารถลดต๎นทุนการผลิต 
เพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพและปริมาณ

จัดฝึกอบรม จ้านวน 20 คน        60,000        60,000        60,000       60,000 20 คน เกษตรกรท่ีได๎รับการ
อบรมสามารถลดต๎นทุน
การผลิต เพิ่มผลผลิต เพิ่ม
คุณภาพและปริมาณ

ส้านักปลัด 
อบต.ปุากลาง

140 โครงการตรวจวิเคราะห์ดินในพื้นท่ี
ต้าบลปุากลาง

เพื่อให๎ทราบคํา PH ของดิน ในการ
เพาะปลูกพืชและสามารถลดต๎นทุนใน
การท้าการเกษตรได๎

จัดฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติการใช๎ปุ๋ยตาม
คําวิเคราะห์ดินและการใช๎ปุ๋ยส่ังตัด
ตามการตรวจวิเคราะห์ดินในพื้นท่ี
ต้าบลปุากลาง

50,000.00  50,000.00  50,000.00  50,000.00 1 คร้ัง/ปี เกษตรกรมีผลผลิตท่ี
เพิ่มขึ้น สามารถลดต๎นทุน
การผลิตและมีรายได๎เพิ่มขึ้น

ส้านักปลัด 
อบต.ปุากลาง 
รํวมกับ เกษตร
อ้าเภอปัว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาดา้นสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
          3.1   แผนงานงบกลาง
141 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแกํ ผ๎ูสูงอายุ 

ผ๎ูพิการ ผ๎ูปุวยเอดส์
สํงเสริมเบี้ยยังชีพแกํผ๎ูสูงอายุ ผ๎ูพิการ 
 ผ๎ูปุวยเอดส์

  9,000,000   9,000,000   9,000,000  9,000,000 1 ปี ผ๎ูสูงอายุ ผ๎ูพิการ ผ๎ูปุวย
เอดส์มีเบี้ยยังชีพมีทุน ใน
การด้าเนินชีวิตได๎

ส้านักปลัด 
อบต.ปุากลาง

142 สงเคราะห์ผ๎าหํมเคร่ืองกันหนาว เพื่อให๎ประชาชนผ๎ูยากจน
ผ๎ูด๎อยโอกาสสามารถมีผ๎าหํมปูองกัน
ภัยหนาวได๎

จัดซ้ือผ๎าหํมแจกประชาชน ยากจน      100,000      100,000      100,000     100,000 1 คร้ัง ประชาชนผ๎ูยากจน
ผ๎ูด๎อยโอกาสสามารถมีผ๎า
หํมส๎ูภัยหนาวได๎

ส้านักปลัด 
อบต.ปุากลาง

143 เงินสมทบโครงการหลักประกัน
สุขภาพชุมชน

เพื่อสํงเสริมหลักประกันสุขภาพแกํ
ประชาชนในชุมชน ตามโครงการของ
ส้านักงานหลักประกันสุภาพแหํงชาติ

สมทบงบประมาณโครงการ
หลักประกันสุขภาพชุมชนท๎องถิ่น
จ้านวน  1 โครงการ

     200,000      200,000      200,000     200,000 1 โครงการ สามารถบริหารจัดการ
ด๎านสุขภาพตามโครงการ
หลักประกันสุขภาพชุมชน
ท๎องถิ่นให๎เกิดประโยชน์
สุขแกํประชาชนในท๎องถิ่น
ได๎

อบต.ปุากลาง 
รํวมกับ 
โรงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพ
ต้าบลปุากลาง

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ/ที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาดา้นสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

144 สงเคราะห์เคร่ืองยังชีพผ๎ูยากจน, 
ผ๎ูด๎อยโอกาส, และเด็กก้าพร๎า

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภค
สงเคราะห์แกํผ๎ูยากจน,ผ๎ูด๎อยโอกาส
,และเด็กก้าพร๎าให๎มีเคร่ืองอุปโภค
บริโภคส้าหรับยังชีพเป็นการช่ัวคราว

จัดซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภคแกํผ๎ูยากจน
,ผ๎ูด๎อยโอกาส,เด็กก้าพร๎า ปีละ 1 คร้ัง

       50,000        50,000        50,000       50,000 1 คร้ัง ผ๎ูยากจน,ผ๎ูด๎อยโอกาส,และ
เด็กก้าพร๎า มีเคร่ืองยังชีพ
ในการด้ารงชีวิตเป็นการ
คร้ังคราวในการด้าเนินชีวิต
ได๎

ส้านักปลัด 
อบต.ปุากลาง

145 สํงเคราะห์ซํอมแซมบ๎านผ๎ูยากจน 
และผ๎ูพิการ

เพื่อสร๎างและซํอมแซมบ๎านให๎คน
ยากจนให๎มีท่ีอยูํอาศัยท่ีมั่นคงมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น

ด้าเนินโครงการสร๎างและซํอมแซม
บ๎านคนจน อยํางน๎อย ปีละ 1 คร้ัง

     200,000      200,000      200,000     200,000 7 หมูํบ๎าน คนยากจนมีโอกาสได๎อยูํ
บ๎านท่ีมั่นคงมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีขึ้นได๎

อบต.ปุากลาง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาดา้นสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

146 สวัสดิการชุมชนในระดับต้าบล 1. เพื่อมีการออมทุกหมูํบ๎าน          
 2. เป็นการชํวยเหลือด๎านสวัดิการ
สังคมระดับต้าบล

1 หมูํบ๎าน ๆ ละ 10 คน/ปี จ้านวน 
60 คน

       60,000        60,000        60,000       60,000 60 คน ราษฎรต้าบลปุากลางมี
สวัสดิการชุมชนท่ัวหน๎าปี 
2559

ส้านักปลัด 
อบต.ปุากลาง 
รํวมกับ ศูนย์
พัฒนาสังคม

หนํวยท่ี 25 และ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

       3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

       3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ/ที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

147 ศูนย์เรียนร๎ูต้าบลปุากลาง 1. เพื่อเป็นศูนย์เรียนร๎ูด๎านสวัสดิการ
ระดับชุมชน                              
 2. เพื่อเป็นศูนย์เรียนร๎ูด๎าน
วัฒนธรรมชนเผา

1. สวัสดิการชุมชนเผําม๎ง              
2. สวัสดิการชุมชนเผําเมี่ยน          
 3. สวัสดิการชุมชนเผําถิ่น             
 4. วัฒนธรรมท้ัง 3 ชนเผํา

     100,000      100,000      100,000     100,000 1 ศูนย์ 1. เป็นศูนย์เรียนร๎ูด๎าน
สวัสดิการ                   
 2. เป็นศูนย์เรียนร๎ูด๎าน
วัฒนธรรม 3 ชนเผํา

อบต.ปุากลาง
รํวมกับศูนย์
พัฒนาสังคม
หนํวยท่ี 25 

และ
คณะกรรมการ

ศูนย์เรียนร๎ู

148 ศูนย์สํงเสริมสวัสดิการสังคมบน
พื้นท่ีสูง

1. เพื่อบูรณาการระดับต้าบลปุากลาง
กับศูนย์พัฒนาสังคมหนํวยท่ี 25 นําน
  2. เพื่อบูรณาการกับผ๎ูน้าชุมชน
ต้าบลปุากลาง

องค์การบริหารสํวนต้าบลปุากลาง
และผ๎ูน้าชุมชนต้าบลปุากลาง

     100,000      100,000      100,000     100,000 1 ศูนย์ งานท่ีรํวมกันท้าให๎ราษฎร
ต้าบลปุากลางมีความสุข

อบต.ปุากลาง 
รํวมกับศูนย์
พัฒนาสังคม
หนํวยท่ี 25

149 อบรมปูองกันและแก๎ปัญหายาเสพติด เพื่อให๎มีการอบรมในการปูองกันและ
แก๎ไขปัญหาเด็กและเยาวชนต้าบลปุา
กลางและเพื่อแก๎ปัญหายาเสพติด
ต้าบลปุากลางให๎หมดส้ินไปในระยะ
ยาว

จัดการฝึกอบรมด๎านโทษและพิษภัย
ของยาเสพติดในเด็กและเยาวชน
ต้าบลปุากลาง  จ้านวน  50 คน

     175,000      175,000      175,000     175,000 50 คน ต้าบลปุากลาง ปลอดจาก
ยาเสพติดและปัญหาเด็ก
และเยาวชนต้าบลปุา
กลางปัญหาการทะเลาะ
วิวาทในกลํุมเด็กและ
เยาวชนหมดไปอยํางยั่งยืน

ส้านักปลัด 
อบต.ปุากลาง

150 ติดต้ังกล๎อง CCTV เพื่อคอยปูองกันและสอดสํองดูแล
ผ๎ูเกี่ยวข๎องกับยาเสพติดและผ๎ูกระท้า
ผิดในด๎านตํางๆ ตลอดจนสามารถน้า
ตัวผ๎ูกระท้าผิดท่ีเป็นภัยตํอสังคมมารับ
โทษตามกฎหมายได๎อยํางทันทํวงที

จ้านวน  7 หมูํบ๎าน      900,000      900,000      900,000     900,000 7 หมูํบ๎าน ประชาชนภายในเขต
องค์การบริหารสํวนต้าบล
ปุากลางปลอดภัยจาก
ปัญหายาเสพติดและ
สามารถติดตามผ๎ูกระท้า
ผิดมาลงโทษได๎

อบต.ปุากลาง
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ/ที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

151 อบรมรํวมเชิงปฏิบัติการระหวําง
ฝุายปกครองท๎องท่ี(ก้านัน/
ผ๎ูใหญํบ๎าน/สารวัตรก้านัน/ผ๎ูชํวย
ผ๎ูใหญํบ๎าน)และฝุายท๎องถิ่น
(ผ๎ูบริหารท๎องถิ่น/สมาชิกสภา
ท๎องถิ่น)

เพื่อสํงเสริมให๎มีการอบรมรํวมท๎องถิ่น
ท๎องท่ีเพื่อบูรณาการงานในสังคม
รํวมกันสร๎างความเข๎าใจในบทบาท
หน๎าท่ีของแตํละฝุายท่ีมีตํอสังคม

อบรมรํวมระหวํางก้านัน/ผ๎ูใหญํบ๎าน
และสมาชิกสภาท๎องถิ่น /ผ๎ูบริหาร
ท๎องถิ่นจ้านวน  1  คร้ัง จ้านวน 36 
 คน

       30,000        30,000        30,000       30,000 36 คน มีการอบรมรํวมท๎องถิ่น
ท๎องท่ีเพื่อบูรณาการงาน
ในสังคมรํวมกันสร๎างความ
เข๎าใจในบทบาทหน๎าท่ี
ของแตํละฝุายท่ีมีตํอสังคม
สามารถด้าเนินงานรํวมกัน
อยํางมีประสิทธิภาพ

ส้านักปลัด 
อบต.ปุากลาง

152 สํงเสริมสนับสนุนสภาเด็กและ
เยาวชนต้าบลปุากลาง

เพื่อสํงเสริมการรวมกลํุมแกํเยาวชน
ในการรวมกลํุมเพื่อรํวมกิจกรรมท่ี
สร๎างสรรค์ สํงเสริมให๎สังคมมีความ
ปกติสุขในระยะยาว

สํงเสริมการจัดต้ังกลํุมเยาวชนต้าบล 
ปุากลาง และอบรมให๎ความร๎ู ในการ
รวมกลํุมท้ากิจกรรม/การประกอบ
อาชีพ เพื่อสร๎างสรรค์สังคม  จ้านวน 
 60 คน

       50,000        50,000        50,000       50,000 60 คน มีการรวมกลํุมจัดต้ังเป็น
กลํุมเยาวชนระดับต้าบล 
ขึ้น  และเยาวชนสามารถ
ท้ากิจกรรม รวมกลํุม
ประกอบอาชีพ รํวมกัน
เป็นส่ิงท่ีควรด้าเนินการใน
สังคมได๎

ส้านักปลัด 
อบต.ปุากลาง

153 อบรมวินัยจราจร ให๎เด็กและเยาวชนมีความร๎ูในการขับ
ขี่ยวดยานพาหนะและสามารถ
ปูองกันตนเองเบื้องต๎นได๎

เด็กและเยาวชนอบรม  จ้านวน 60  
คน

       30,000        30,000        30,000       30,000 60 คน เด็กสามารถใช๎ยวดยาน
พาหนะได๎ถูกต๎อง ขับขี่ไมํ
ประมาท

อบต.ปุากลาง

154 โครงการสํงเสริมการสร๎างความปอง
ดอง

ให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการแก๎ไข
ปัญหาการขัดแย๎งทางการเมืองใน
ระดับประเทศ

ประชาชน จ้านวน 70 คน        20,000        20,000        20,000       20,000 70 คน ประชาชนมีความเข๎าใจ
และไมํขัดแย๎งกัน

อบต.ปุากลาง
หมูํบ๎านทุกหมูํ

155 สนับสนุนและสํงเสริมเชิดชูเกียรติ
บุคคลดีเดํน

เพื่อให๎บุคคลท่ีท้าความดีได๎รับการยก
ยํองเชิดชูเกียรติ และเป็นแบบอยําง
ของผ๎ูอื่นตํอไป

มอบเกียรติบัตรและเชิดชูเกียรติ 20 
คน

       10,000        10,000        10,000       10,000 20 คน เป็นแบบอยํางท่ีดีของผ๎ูอื่น
และท้าให๎สังคมท้าความดี
กันมากขึ้น

อบต.ปุากลาง

156 โครงการเสริมสร๎างส้านึกความเป็น
พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

เพื่อสํงเสริมให๎พลเมืองส้านึกความ
เป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

ประชาชน จ้านวน 100  คน        10,000        10,000        10,000       10,000 100 คน ประชาชนร๎ูจัก
ประชาธิปไตยมากขึ้น

อบต.ปุากลาง
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157 การครองกายครองใจในวัยเรียน เพื่อปลูกฝังให๎เด็กและเยาวชนร๎ู
ปัญหาจากการต้ังครรภ์กํอนวัยอัน
ควรและตระหนัก ร๎ูวิธีปูองกัน
โรคติดตํอทางเพศสัมพันธ์

เยาวชนต้าบลปุากลางท่ีรํวมกิจกรรม
คํายครองกายครองใจในวันเรียน 
จ้านวน 100 คน สามารถปูองกัน
ตนเองจากการมีเพศสัมพันธ์กํอนวัย
อันควร

       40,000        40,000        40,000       40,000 100 คน เยาวชนต้าบลปุากลางมี
ภูมิค๎ุมกันให๎กับตนเอง 
ปูองกันตนเองจากการมี
เพศสัมพันธ์กํอนวัยอันควร
ได๎

อบต.ปุากลาง
รํวมกับโรงเรียน
มัธยมปุากลาง

158 โครงการปูองกันและแก๎ไขปัญหายา
เสพติดในโรงเรียนมัธยมปุากลาง

เพื่อปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด
ให๎กับเยาวชนต้าบลปุากลางด๎วย
กระบวนการคําย

เยาวชนต้าบลปุากลางท่ีรํวมกิจกรรม
คํายเยาวชนปุากลางร๎ูเทําทันยาเสพ
ติด จ้านวน 200 คน สามารถ
ปูองกันตนเอง และรํวมแก๎ไขปัญหายา
เสพติดในชุมชนและสังคม

       34,000        34,000        34,000       34,000 200 คน เยาวชนต้าบลปุากลาง
สามารถปูองกันตนเอง 
เพื่อน และคนใน
ครอบครัวจากพิษภัยของ
ยาเสพติด

อบต.ปุากลาง
รํวมกับโรงเรียน
มัธยมปุากลาง

159 ครอบครัวสุขสันต์ (โรงเรียนมัธยม
ปุากลาง)

เพื่อสร๎างความเข๎าใจและสํงเสริมการ
สร๎างครอบครัวท่ีอบอุํนเป็นพื้นฐาน
การสร๎างสังคมแหํงความสุข

ผ๎ูปกครองและเยาวชนต้าบลปุากลาง
ท่ีรํวมกิจกรรมคํายครอบครัวสุขสันต์ 
จ้านวน 100 คน เข๎าใจและ
รํวมกันสร๎งครอบครัวท่ีอบอุํน

       29,000        29,000        29,000       29,000 100 คน สมาชิกในครอบครัวเกิด
ความเข๎าใจท่ีตรงกันและ
รํวมกันสร๎างครอบครัวท่ี
อบอุํน สร๎างสังคมแหํง
ความสุข

อบต.ปุากลาง
รํวมกับโรงเรียน
มัธยมปุากลาง

160 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ตรวจสารเสพติด 
เฝูาระวังปัญหายาเสพติด

เพื่อให๎สามารถสํุมตรวจกลํุมเส่ียงปูอง
ปรามควบคุมการแพรํระบาดของยา
เสพติดในชุมชนต้าบลปุากลางได๎

จัดซ้ือวัสดุ/อุปกรณ์ ส้าหรับตรวจสาร
เสพติดปูองกันการแพรํนะบาดของ
สารเสพติด ปีละ 1 คร้ัง

       30,000        30,000        30,000       30,000 1 คร้ัง สามารถสํุมตรวจกลํุมเส่ียง
ปูองปรามควบคุมการแพรํ
ระบาดของยาเสพติดใน
ชุมชนต้าบลปุากลางได๎

อบต.ปุากลาง
รํวมกับ รพ.สต.
ต้าบลปุากลาง 

และก้านัน 
ผ๎ูใหญํบ๎าน

161 ฝึกอบรมพัฒนาจิตใจรวมญาติ
เผําม๎งแตํละตระกูล

เพื่อให๎เกิดการเสนอแนะแนวทางและ
แก๎ไขปัญหาของชนเผําม๎งได๎เกิดการ
พัฒนาอยํางตํอเนื่อง

ฝึกอบรมพัฒนาจิตใจรวมญาติเผําม๎ง
แตํละตระกูล จ้านวน 30 คน

       30,000        30,000        30,000       30,000 30 คน สามารถทราบปัญหาและ
แนวทางแก๎ไขตํางๆ ของ
ชนเผําม๎ง

อบต.ปุากลาง
รํวมกับตระกูล
แซํรีแซํท๎าว

ต้าบลปุากลาง
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162 ศึกษาดูงานพัฒนากลํุมผ๎ูสูงอายุ
ต้าบลปุากลาง

เพื่อให๎มีการศึกษาดูงานและน้า
ประสบการณ์ท่ีได๎มาปรับใช๎ในการ
บริหารจัดการสามารถพัฒนากลํุม
ผ๎ูสูงอายุในการสร๎างเครือขํายความ
รํวมมือความสามัคคีในชุมชน

จัดโครงการทัศนะศึกษาดูงานของ
กลํุมผ๎ูสูงอายุ  จ้านวน  40 คน

     100,000      100,000      100,000     100,000 40 คน มีการศึกษาดูงานและน้า
ประสบการณ์ท่ีได๎มาปรับ
ใช๎ในการบริหารจัดการ
สามารถพัฒนากลํุม
ผ๎ูสูงอายุในการสร๎าง
เครือขํายความรํวมมือ
ความสามัคคีในชุมชนและ
เสริมสร๎างงานประเพณี
วัฒนธรรม

ส้านักปลัด 
อบต.ปุากลาง

163 ศึกษาดูงานเครือขํายสตรีชนเผําม๎ง, 
เผําเมี่ยน, เผําลัวะ

เพื่อให๎กลํุมสตรีชนเผําม๎งได๎มี
การศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองสามารถน้าความร๎ูและ
ประสบการณ์ท่ีได๎จากการศึกษาดูงาน
มาพัฒนาหมูํบ๎านและชุมชนได๎

จัดโครงการทัศนะศึกษาดูงานของ
กลํุมสตรีชนเผําม๎ง   จ้านวน  40 คน

     100,000      100,000      100,000     100,000 40 คน กลํุมสตรีชนเผําม๎งได๎มี
การศึกษาดูงานพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง
สามารถน้าความร๎ูและ
ประสบการณ์ท่ีได๎จาก
การศึกษาดูงานมาพัฒนา
หมูํบ๎านและชุมชนได๎

ส้านักปลัด 
อบต.ปุากลาง

164 สํงเสริมพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อให๎กลํุมสตรีมีความเสมอภาคเทํา
เทียมกับผ๎ูชาย สํงเสริมการเป็นผ๎ูน้า 
และสํงเสริมอาชีพกลํุมสตรี

จัดโครงการตํางๆ ท่ีเกี่ยวกับการ
พัฒนาบทบาทสตรี จ้านวน 50 คน

       30,000        30,000        30,000       30,000 จ้านวน 50 คน สตรีมีบทบาทในสังคมและ
มีความเป็นผ๎ูน้ามากขึ้น

ส้านักปลัด 
อบต.ปุากลาง

165 สนับสนุนเครือขํายสตรี เผําม๎ง เผํา
เมี่ยน และเผําลัวะ

เพื่อให๎เครือขํายสตรีเผําม๎ง เผําเมี่ยน 
และเผําลัวะ ได๎มีการแลกเปล่ียน
ความร๎ู ประสบการณ์ และประเพณี
วัฒนธรรม

จัดโครงการสนับสนุเครือขํายสตรี 
เผําม๎ง เผําเมี่ยน และเผําลัวะ  จ้านวน
 50 คน

       30,000        30,000        30,000       30,000 จ้านวน 50 คน เกิดการแลกเปล่ียน ความร๎ู
 ประสบการณ์ ประเพณี
วัฒนธรรม เครือขํายสตรี 
เผําม๎ง เผําเมี่ยน และเผํา
ลัวะ

ส้านักปลัด 
อบต.ปุากลาง
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166 ฝึกอบรมสตรีชนเผําม๎งด๎าน
วัฒนธรรม

เพื่อสํงเสริมบทบาทสตรีม๎งให๎มี
บทบาทในการแสดงความคิดเห็น ซ่ึง
สํงเสริมการเป็นผ๎ูน้าในวัฒนธรรมชน
เผําม๎ง และสามารถสร๎างเครือขําย
สตรีชนเผําม๎งท่ัวโลก

ฝึกอบรมสตรีชนเผําม๎งด๎านวัฒนธรรม
 จ้านวน 50 คน

       50,000        50,000        50,000       50,000 จ้านวน 50 คน สตรีม๎งสามารถพัฒนา
บทบาทสตรีให๎เป็นท่ี
ยอมรับในสังคม

ส้านักปลัด 
อบต.ปุากลาง

167 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
เพื่อเสริมสร๎างคุณธรรมในการ
ปฏิบัติงาน

เพื่อเสริมสร๎างคุณธรรมในการ
ปฏิบัติงานและเพื่อให๎พนักงานลูกจ๎าง
มีความมั่นคงจิตใจในการปฏิบัติงานให๎
เกิดประสิทธิภาพ

จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมแกํคณะ
ผ๎ูบริหาร ส.อบต. พนักงาน และ
ลูกจ๎างขององค์การบริหารสํวนต้าบล 
จ้านวน 60 คน

       50,000        50,000        50,000       50,000 60 คน พนักงานลูกจ๎างมีความ
มั่นคงจิตใจในการ
ปฏิบัติงานให๎เกิด
ประสิทธิภาพและมี
คุณธรรมปฏิบัติงาน

กองการศึกษา
อบต.ปุากลาง

168 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่ออบรมสร๎างความร๎ูความเข๎าใจ
หลักคุณธรรมจริยธรรมการอยูํรํวม 
กันในสังคมและครอบครัว สามารถ
สร๎างครอบครัวให๎มีความสุขได๎

อบรมเยาวชนและครอบครัว  100 
คน

       30,000        30,000        30,000       30,000 100 คน สร๎างความร๎ูความเข๎าใจ
หลักคุณธรรมจริยธรรม
การอยูํรํวม กันในสังคม
และครอบครัว สามารถ
สร๎างครอบครัวให๎มี
ความสุขได๎

กองการศึกษา
อบต.ปุากลาง
รํวมกับอาศรม
ต้าบลปุากลาง

169 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมค
ริสเตียน ต้าบลปุากลาง

เพื่ออบรมสร๎างความร๎ูความเข๎าใจ
หลักคุณธรรมจริยธรรมการอยูํรํวม 
กันในสังคมและครอบครัวคริสเตียน 
สามารถสร๎างครอบครัวให๎มีความสุขได๎

ครอบครัวคริสเตียน 50 คน        20,000        20,000        20,000       20,000 50 คน สร๎างความร๎ูความเข๎าใจ
หลักคุณธรรมจริยธรรม
การอยูํรํวม กันในสังคม
และครอบครัวคริสเตียน
สามารถสร๎างครอบครัวให๎
มีความสุขได๎

กองการศึกษา
อบต.ปุากลาง
รํวมกับ
คริสตจักรต้าบล
ปุากลาง
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170 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
นักเรียน (โรงเรียนมัธยมปุากลาง)

เพื่ออบรมและพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมให๎กับนักเรียนด๎วย
กระบวนการของคํายพุทธบุตร

เยาวชนต้าบลปุากลาง จ้านวน 200 
คน ตระหนักและเห็นความส้าคัญของ
การเป็นผ๎ูมีคุณธรรมจริยธรรม
หลังจากคํายพุทธบุตร

       40,000        40,000        40,000       40,000 200 คน เยาวชนต้าบลปุากลางเป็น
แบบอยํางด๎านการมี
คุณธรรมจริยธรรม และ
รํวมสร๎างสังคมคุณธรรม
ในท๎องถิ่น

อบต.ปุากลาง
รํวมกับโรงเรียน
มัธยมปุากลาง

171 โครงการคํายผ๎ูน้าเยาวชนธรรมาภิ
บาลเรียนร๎ูสิทธิเด็ก (โรงเรียนมัธยม
ปุากลาง)

เพื่อให๎เยาวชนต้าบลปุากลางได๎เรียนร๎ู
และเข๎าใจหลักธรรมภิบาลอันเป็น
พื้นฐานในการสร๎างสังคมธรรมาภิบาล
 และเพื่อให๎ความร๎ูและสร๎างความ
เข๎าใจเร่ืองสิทธิเด็กและสิทธิมนุษยชน
แกํเยาวชนต้าบลปุากลาง

เยาวชนต้าบลปุากลาง จ้านวน 200 
คน เข๎าใจหลักธรรมาภิบาล สิทธิเด็ก 
และสิทธิมนุษยชน

       65,000        65,000        65,000       65,000 200 คน เยาวชนต้าบลปุากลางมี
สํวนส้าคัญในการสร๎าง
สังคมธรรมภิบาลให๎กับ
ต้าบลปุากลาง และ
เยาวชนต้าบลปุากลางได๎
เรียนร๎ูเคารพสิทธิเด็กและ
สิทธิมนุษยชน

อบต.ปุากลาง
รํวมกับโรงเรียน
มัธยมปุากลาง

172 โครงการสร๎างเสริมคุณธรรมนักเรียน
 (โรงเรียนปุากลางมิตรภาพท่ี 166)

เพื่อสํงเสริมให๎เด็กนักเรียน มีวินัยใน
ตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับ
ถือ มีคุณธรรม จริยธรรมและคํานิยม
อันพึงประสงค์เรียนร๎ูด๎วยตนเองได๎รับ
ประสบการณ์ตรง

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5-6 
จ้านวน 130  คน

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

อบต.ปุากลาง
รํวมกับโรงเรียน

ปุากลาง
มิตรภาพ ท่ี 

166
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ/ที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

173 โครงการคํายคุณธรรม น้าความร๎ู 
(คํายต๎นกล๎า ความดี วีถีคุณธรรม) 
(โรงเรียนสหราษฎร์บ้ารุง)

1. เพื่อให๎นักเรียนมีสมาธิในการเรียน
และการท้ากิจกรรม สามารถควบคุม
อารมณ์และจิตใจของตนเองได๎

นักเรียนช้ัน ป.1-ป.6 และคณะครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนสหราษฎร์บ้ารุง

       20,000        20,000        20,000       20,000 100 คน 1. นักเรียนมีสมาธิในการ
เรียนและการท้ากิจกรรม 
สามารถควบคุมอารมณ์
และจิตใจของตนเองได๎

อบต.ปุากลาง
รํวมกับ

โรงเรียนส
หราษฎร์บ้ารุง

2. เพื่อให๎นักเรียนได๎รับการพัฒนา
พฤติกรรมและจิตใจให๎เข๎าใจเข๎าถึง
หลักธรรม ร๎ูจักการเรียนร๎ู และ
สามารถน้าหลักธรรมทางศาสนา
ประยุกต์ไปใช๎ในการด้ารงชีวิต อยํางมี
เหตุผล

2. นักเรียนเข๎าใจเข๎าถึง
หลักธรรม ร๎ูจักการเรียนร๎ู 
และสามารถน้าหลักธรรม
ทางศาสนาประยุกต์ไปใช๎
ในการด้ารงชีวิต อยํางมี
เหตุผล

3. เพือ่ให๎นักเรียนสามารถน้าหลักธรรม
ทางศาสนามาสร๎างเสริมคุณธรรมให๎มี
จติส้านึกท่ีดีตํอการด้ารงตนอยาํงมี
สติสัมปชัญญะ มีคุณธรรมจริยธรรม 
เข๎าใจในตนเองครอบครัว ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ

3. นักเรียนได๎น้า
หลักธรรมจริยธรรม ไปใช๎
ในชีวิตประจ้าวัน

4. สามารถน้าทุนทางสังคมท่ีมีคําคือ 
สถาบันทางศาสนา ให๎เป็นท่ีพึงทางใจ
ของคนในสังคมไทยสร๎างสังคมแหํง
ปัญญา

4. นักเรียนปรับเปล่ียน
พฤติกรรม และมี
ภูมิค๎ุมกันทางด๎านจิตใจ
ด๎วยหลักธรรมในพุทธ
ศาสนา

5. นักเรียนได๎รับการแก๎ไข
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม และมี
ภูมิค๎ุมกันทางด๎านจิตใจด๎วยหลักธรรม
ในพุทธศาสนา

5. นักเรียนมคีวามรัก ความ
สามคัคีความมวีินัย ความ
รับผิดชอบ และการมมีารยาท 
โดยเฉพาะการปฏบิัติตนในการ
เป็นพุทธมามกะและ การเป็นศา
สนิกชนทีดี่
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ/ที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาดา้นสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
          3.4   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
174 ค่ันห๎องเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ๎านตาหลวง
เพื่อให๎มีห๎องเรียนเป็นสัดสํวนท่ีชัดเจน
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียน
การสอน

ค่ันห๎องเรียน จ้านวน 4 ห๎อง ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ๎านตาหลวง

     300,000 4 ห๎อง มีห๎องเรียนเป็นสัดสํวนงําย
ตํอการควบคุมเด็กและ
การจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

   กอง
การศึกษา      

กองชําง    
อบต.ปุากลาง

175 ติดต้ังเหล็กดัดและมุ๎งลวดประตู
หน๎าตําง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎าน
ตาหลวง

เพื่อปูองกันและรักษาทรัพยสินของ
ทางราชการ และเพื่อปูองกันยุงลาย
และลดภาวะเส่ียงของโรคไข๎เลือดออก

ติดต้ังเหล็กดัดและมุ๎งลวดประตู
หน๎าตําง  ศูนย์พัมฒนาเด็กเล็กบ๎าน
ตาหลวง

     150,000 จ้านวน 2 หลัง ปูองกันทรัพย์สินทาง
ราชการและปูองกันโรค
ไข๎เลือดออก

   กอง
การศึกษา      

กองชําง    
อบต.ปุากลาง176 ติดต้ังผ๎ามําน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ๎านตาหลวง
เพื่อบังแสงแดดท่ีสํองเข๎ามาให๎
ห๎องเรียน และลดความร๎อนลงท้าให๎
ห๎องเรียนไมํร๎อนเกินไป

ติดต้ังผ๎ามําน ศูนย์พัฒนาเด็กเล๎กบ๎าน
ตาหลวง จ้านวน 3 อาคารเรียน

     150,000 จ้านวน 3 หลัง สามารถปูองกันความร๎อน
ได๎ท้าให๎เด็กเล็กมี
พัฒนาการท่ีดีขึ้น

   กอง
การศึกษา      

กองชําง    
อบต.ปุากลาง177 กํอสร๎างอํางแปรงฟัน ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ๎านตาหลวง
เพื่อให๎เด็กมีอํางแปรงฟันเพียงพอ กํอสร๎างอํางแปรงฟัน ตํอเติมกันสาด 

เทคอนกรีต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎าน
ตาหลวง

     400,000 1 แหํง สามารถกันแดดกันฝนเวลา
เด็กแปรงฟัน

   กอง
การศึกษา      

กองชําง    
อบต.ปุากลาง178 กํอสร๎างร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็ก  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านตาหลวง
เพื่อปูองกันเด็กและทรัพย์สินของทาง
ราชการ

กํอสร๎างร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ๎านตาหลวง บริเวณ
ด๎านหลังกํอทึบ ยาว 108 เมตร 
บริเวณด๎านหลังแบบโปรํง ยาว 117 
เมตร ประตู จ้านวน 3 จุด

     600,000      600,000      600,000     600,000 1 แหํง สามารถปูองกันทรัพย์สิน
ของทางราชการ

   กอง
การศึกษา      

กองชําง    
อบต.ปุากลาง

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ/ที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

179 ปรับปรุงตํอเติม อาคารเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปุากลางหลังเกํา

1.เพื่อให๎ได๎ตามเกณฑ์มาตรฐานของ
ศพด.คุณภาพ
2.เพื่อสร๎างความมั่นใจให๎กับ
ผ๎ูปกครองท่ีน้าบุตรหลานเข๎าเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ทาสีอาคาร
ซํอมแซมและตํอเติมหลังคา
ปูพื้นกระเบื้องรอบอาคาร

     500,000      500,000      500,000     500,000 1 แหํง ผ๎ูปกครองมีความพึงพอใจ
ท่ีน้าบุตรหลานเข๎าเรียนใน
ศูนย์ฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ท่ี ได๎ตามเกณฑ์มาตรฐาน

   กอง
การศึกษา      

กองชําง    
อบต.ปุากลาง

180 โครงการสร๎างห๎องน้้า ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ๎านปุากลาง

เพื่อให๎ได๎ตามเกณฑ์มาตรฐานของ
ศพด.คุณภาพ เด็กมีห๎องน้้าใช๎
เพียงพอกับจ้านวนเด็ก

ทุบแท๎งน้้าและสร๎างห๎องน้้า ขนาด
กว๎าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร

     400,000 1 แหํง เด็กมีห๎องน้้าใช๎ท่ีเพียงพอ 
เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีมี
คุณภาพ

   กอง
การศึกษา      

กองชําง    
อบต.ปุากลาง181 โครงการทาสีร้ัวคอนกรีต ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบ๎านปุากลาง
เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล๎อมให๎นําอยูํ ทาสีร้ัวคอนกรีต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ๎านปุากลาง
       40,000 1 แหํง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี

สภาพแวดล๎อมท่ีนําอยูํ
   กอง

การศึกษา      
กองชําง    

อบต.ปุากลาง182 โครงการปรับปรุงโรงอาหาร ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ๎านปุากลาง

เพื่อให๎ได๎ตามเกณฑ์มาตรฐานของ
ศพด.คุณภาพ เพื่อเสริมสร๎างความ
ปลอดภัยให๎กับเด็กในการรับประทาน
อาหาร

ปรับปรุงโรงอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ๎านปุากลาง

     150,000 1 แหํง เด็กมีความปลอดภัยใน
การรับประทานอาหาร  
ป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีมี
คุณภาพ

   กอง
การศึกษา      

กองชําง    
อบต.ปุากลาง

183 โครงการกํอสร๎างอาคาร
เอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ๎านปุากลาง

เพื่อไว๎เก็บอาหารเสริมนมของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

กํอสร๎างอาคารเอนกประสงค์ กว๎าง 3 
เมตร ยาว 3 เมตร ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ๎านปุากลาง

     150,000 1 แหํง ศูนย์ฯบ๎านปุากลางมี
สภาพแวดล๎อมท้ังภายใน
และภายนอกท่ีปลอดภัย
นําอยูํและเป็นแหลํงเรียนร๎ู
ของเด็ก

   กอง
การศึกษา      

กองชําง    
อบต.ปุากลาง

184 ซํอมแซม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎าน
ตาหลวง

เพื่อซํอมแซม อาคารเรียน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให๎ได๎มาตรฐาน เพียงพอกับ
จ้านวนเด็กท่ีเพิ่มขึ้นทุกปี

ซํอมแซมอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ๎านตาหลวง

50,000       50,000       50,000       50,000      1 แหํง เด็กเล็กมีห๎องเรียนในการ
ท้ากิจกรรมการเรียนการ
สอนตามเกณฑ์มาตรฐานท่ี
เพียงพอและไมํคับแคบ
แอดอัด

   กอง
การศึกษา      

กองชําง    
อบต.ปุากลาง
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ/ที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

185 ซํอมแซม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎าน
ปุากลาง

เพื่อซํอมแซม อาคารเรียน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให๎ได๎มาตรฐาน เพียงพอกับ
จ้านวนเด็กท่ีเพิ่มขึ้นทุกปี

ซํอมแซม อาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ๎านปุากลาง

       50,000        50,000        50,000       50,000 1 หลัง เด็กเล็กมีห๎องเรียนในการ
ท้ากิจกรรมการเรียนการ
สอนตามเกณฑ์มาตรฐานท่ี
เพียงพอและไมํคับแคบ
แอดอัด

   กอง
การศึกษา      

กองชําง    
อบต.ปุากลาง

186 ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให๎ศูนย์พัฒนาเด็กปุากลางเป็น
ศูนย์พัฒนาเด็กท่ีนําอยูํมีความสะอาด
ปลอดภัยถูกสุขลักษณะมีความรํมร่ืน 
นําดูนําชม

ปรับปรุงภูมิทัศน์ ถมดิน ปลูกดอกไม๎ 
ต๎นไม๎ท้าสวนยํอม ปลูกหญ๎า ให๎สนาม
เด็กเลํน นําอยูํ จ้านวน 2  แหํง

500,000     500,000     500,000     500,000    2 แหํง ท้าให๎เด็กอยากมา ศพด. 
มากขึ้นด๎วยทัศนียภาพท่ี
สวยงาม และนําเรียนร๎ู 
เด็กมีความปลอดภัยขณะ
เลํนสนามเด็กเลํน

   กอง
การศึกษา      

กองชําง    
อบต.ปุากลาง

187 โครงการสร๎างศาลารวมใจ เพื่อเป็นจุดรอรับเด็ก และเป็นท่ี
พักผํอนผ๎ูปกครองเวลามารอรับเด็ก

กํอสร๎างศาลารํวมใจ จ้านวน 2 หลัง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านปุากลาง และ
บ๎านตาหลวง

100,000     100,000    2 หลัง ผ๎ูปกครองท่ีมารอรับลูกได๎
มีท่ีนั่งพัก

   กอง
การศึกษา      

กองชําง    
อบต.ปุากลาง188 กํอสร๎างสนามเด็กเลํนพร๎อมอุปกรณ์ เพื่อกันแดดกันฝนระหวํางท่ีเด็กเลํน

และออกก้าลังกาย
กํอสร๎างสนามเด็กเลํนพร๎อมอุปกรณ์ 
(มุงหลังคา ซ้ือเคร่ืองเลํน ปูพื้นสนาม
ด๎วยทรายหรือแผํนยําง)

2,000,000  2,000,000  2,000,000  2,000,000 2 แหํง เด็กมีสถานท่ีออกก้าลัง
กายสามารถเพิ่ม
พัฒนาการของเด็กได๎

   กอง
การศึกษา      

กองชําง    
อบต.ปุากลาง189 กํอสร๎างทางเช่ือมระหวํางอาคาร

และโรงอาหาร
เพื่อให๎การเดินระหวํางอาคารเป็น
ระเบียบเรียบร๎อย

กํอสร๎างทางเช่ือมระหวํางอาคารและ
โรงอาหารพร๎อมมุงหลังคาทางเดิน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านตาหลวง

500,000    1 แหํง เด็กสามารถเดินไปมาได๎
สะดวกและปลอดภัย

   กอง
การศึกษา      

กองชําง    
อบต.ปุากลาง190 โครงการปรับปรุงสนามเด็กเลํน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านปุากลาง
เพื่อเสริมสร๎างพัฒนาการท้ัง 4 ด๎าน
ของเด็ก และเพียงพอกับจ้านวนเด็ก

ปรับปรุงสนามเด็กเลํน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ๎านปุากลาง

500,000     500,000     500,000     500,000    1 แหํง เด็กได๎เสริมสร๎าง
พัฒนาการท้ัง 4 ด๎าน ได๎
อยํางเพียงพอกับจ้านวน
เด็ก

   กอง
การศึกษา      

กองชําง    
อบต.ปุากลาง

191 กํอสร๎างปูายช่ือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อแสดงช่ือศูนย์ให๎ชัดเจน มั่นคง 
และถาวร

ปูายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านตาหลวง 150,000     1 แหํง มีปูายแสดงชื่อศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กชัดเจน มั่นคง และ
ถาวร

   กอง
การศึกษา      

กองชําง    
อบต.ปุากลาง
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เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ/ที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาดา้นสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

3.5 แผนงานการศึกษา
192 วัสดุการศึกษา เพื่อให๎เด็กมีวัสดุส่ือการศึกษาอยําง

เพียงพอ
จัดซ้ือวัสดุส่ือการศึกษา ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จ้านวน 2 ศูนย์

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  2 ศูนย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีวัสดุ
ส่ือการศึกษาอยําง
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน

กองการศึกษา  
อบต.ปุากลาง

193 โครงการห๎องสํงเสริมพัฒนาการเด็ก เพื่อให๎เด็กมีพัฒนาการท่ีดีมีห๎อง
ส้าหรับให๎เด็กได๎เลํนเรียนร๎ูเสริม
พัฒนาการด๎านรํางกาย และสติปัญญา

ปรับปรุงห๎อง และจัดซ้ืออุปกรณ์เคร่ือง
เลํนตํางๆ จ้านวน 2 ห๎อง  ศูนย์ละ 1
 ห๎อง

300,000     300,000     300,000     300,000    2 ห๎อง เด็กมีพัฒนาการด๎าน
รํางกายและสติปัญญาท่ีดี
ขึ้น

กองการศึกษา
อบต.ปุากลาง

194 สํงเสริมทุนสงเคราะห์ส้าหรับเด็ก
นักเรียน นักศึกษาและผ๎ูด๎อยโอกาส
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น

เพื่อจํายเป็นทุนสงเคราะห์ส้าหรับเด็ก
นักเรียน นักศึกษาและผ๎ูด๎อยโอกาส
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 
0808.2/ว 1365 ลงวันท่ี 30 
เมษายน 2550

สํงเสริมทุนด้าเนินชีวิตแกํเด็กนักเรียน 
เรียนดีแตํยากจนและเด็กด๎อยโอกาส 
จ้านวน 70 คน

     100,000      100,000      100,000     100,000 จ้านวน 70 คน เด็กนักเรียนเรียนดีและมี
ฐานะยากจนได๎มีทุน
ส้าหรับด้าเนินชีวิตเพื่อ
เป็นการสํงเสริมการศึกษา
ให๎เด็กนักเรียนนักศึกษามี
ก้าลังใจในการศึกษาเลํา
เรียนตํอไป

กองการศึกษา
อบต.ปุากลาง

195 โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการ
บริหารสถานศึกษา

เพื่อให๎เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กได๎
รับประทานอาหารกลางวัน ครบหลัก
 5 หมูํและมีอาหารกลาง วันทานทุก
วันสามารถสร๎างความเจริญเติบโต
และมีก้าลังสมองในการพัฒนา การ
เรียนร๎ูตามวัยอันสมควรแกํการศึกษา
เลําเรียน

สํงเสริมอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กจ้านวน  2  ศูนย์  จ้านวน  
นักเรียน  300  คน ๆ ละ 20 บาท 
จ้านวน 285 วัน

  1,710,000   1,710,000   1,710,000  1,710,000 300 คน เด็กนักเรียนได๎รับประทาน
อาหารกลางวัน ครบหลัก 
5 หมูํ และมีอาหาร
กลางวันทานทุกวัน
สามารถสร๎างความ
เจริญเติบโตและมีก้าลัง
สมองในการพัฒนา การ
เรียนร๎ูตามวัยอันสมควร
แกํการศึกษาเลําเรียน

กองการศึกษา
อบต.ปุากลาง

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
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ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

196 สํงเสริมอาหารเสริม (นม)โรงเรียน  
ประถมในพื้นท่ี จ้านวน  2 โรงเรียน

เพื่อให๎เด็กนักเรียนต้ังแตํระดับกํอนวัย
เรียนจนถึงระดับช้ันประถมศึกษา  ได๎
ด่ืมนมทุกวัน

จัดซ้ืออาหารเสริมนมส้าหรับเด็ก
นักเรียนกํอนประถม ถึงระดับ จ้านวน
   2  โรงเรียน คนละ 7.82 บาท 
จ้านวน 581 คน จ้านวน 260 วัน

  1,200,000   1,200,000   1,200,000  1,200,000 581 คน เด็กนักเรียนต้ังแตํระดับ
กํอนวัยเรียนจนถึง
ระดับชั้นประถมศึกษา  ได๎
ด่ืมนมทุกวันและมีสุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรงขึ้น

กองการศึกษา
อบต.ปุากลาง

197 สํงเสริมอาหารเสริม (นม) ศูนย์
พัฒนาเด็กในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
จ้านวน  2 ศูนย์

เพื่อให๎เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กได๎ด่ืมนม
ทุกวันมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
สามารถพัฒนาการได๎ตามวัย

จัดซ้ืออาหารเสริมนมส้าหรับเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก  จ้านวน   2  ศูนย์ 
จ้านวน 7.82 บาท จ้านวน 300 คน
 จ้านวน 260 วัน

     610,000      610,000      610,000     610,000 300 คน เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กได๎
ด่ืมนมทุกวันมีสุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรงสามารถ
พัฒนาการได๎ตามวัย

กองการศึกษา
อบต.ปุากลาง

198 สํงเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
(โรงเรียนปุากลางมิตรภาพท่ี 166)

1. เพื่อให๎นักเรียนได๎ใช๎ความร๎ู  ทักษะ
 ประสบการณ์จากการเรียน สร๎าง
ช่ือเสียงให๎กับตนเองและโรงเรียน      
 2. เพื่อให๎นักเรียน ได๎มีโอกาสได๎รับ
ประสบการณ์และการเรียนร๎ูจากการ
แขํงขันทักษะทางวิชาการ

นักเรียนระดับประถมศึกษา จ้านวน 
150 คน

       20,000        20,000        20,000       20,000 150 คน นักเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานท่ีก้าหนด เป็น
คนดี มีปัญญา มีความสุข 
มีศักยภาพในการศึกษาตํอ
 มีความสมบูรณ์ท้ังด๎าน
รํางกายและจิตใจ มี
ความร๎ูทักษะท่ีจ้าเป็น
ส้าหรับการด้ารงชีวิต ตาม
มาตรฐาน

กองการศึกษา
อบต.ปุากลาง

รํวมกับโรงเรียน
ปุากลาง

มิตรภาพท่ี 166

199 โครงการสํงเสริมและพัฒนาผ๎ูเรียน
เต็มตามศักยภาพ (โรงเรียนปุากลาง
มิตรภาพท่ี 166)

1. เพื่อเปิดโลกทัศน์ของนักเรียนใน
การเรียนร๎ูให๎กว๎างขึ้น                  
 2. เพื่อให๎นักเรียนได๎รับ
ประสบการณ์ตรงนอกห๎องเรียน      
 3. สร๎างความผูกพัน ความรักสามัคคี
ในหมูํคณะ

นักเรียนช้ัน ป.6 จ้านวน 30 คน        30,000        30,000        30,000       30,000 30 คน นักเรียนน้าความร๎ูท่ีได๎จาก
การทัศนศึกษาไปพัฒนา 
ความคิด พัฒนาตน 
พัฒนาสังคม

กองการศึกษา
อบต.ปุากลาง

รํวมกับโรงเรียน
ปุากลาง

มิตรภาพท่ี 166
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ/ที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

200 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์  (โรงเรียนส
หราษฎร์บ้ารุง)

1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนท้ัง 8 กลํุมสาระการ
เรียนร๎ู ของนักเรียนให๎สูงขึ้น           
 2. เพื่อพัฒนาครูให๎มีความร๎ู
ความสามารถในการจัดท้า
แบบทดสอบตามมาตรฐานการเรียนร๎ู
 ทุกกลํุมสาระการเรียนร๎ูและแนว
ทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษา

1. บุคลากรครูทุกคน นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ได๎รับการ
พัฒนาคุณภาพทางด๎านวิชาการ       
 2. มีเคร่ืองมือส้าหรับประเมิน
คุณภาพผ๎ูเรียนต้ังแตํช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 1-6 ทุกกลํุมสาระการเรียนร๎ู

       30,000        30,000        30,000       30,000 150 คน 1. บุคลากรครูได๎รํวมกัน
จัดหาจัดท้าตัวอยําง
ข๎อสอบตามกลํุมสาระการ
เรียนร๎ุหลัก                 
 2. นักเรียนได๎ฝึกเตรียม
ความพร๎อมโดยท้า
แบบทดสอบและรํวมเฉลย
กับครู                       
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทุกกลํุมสาระ
การเรียนร๎ูตรงตาม
เปูาหมาย

กองการศึกษา
อบต.ปุากลาง 

รํวมกับ
โรงเรียนส

หราษฎร์บ้ารุง

201 สร๎างรายได๎ระหวํางเรียนเพื่อ
สํงเสริมการมีอาชีพ (โรงเรียนส
หราษฎร์บ้ารุง)

1. เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส้าคัญ          
   2. เพื่อให๎นักเรียนฝึกการซ้ือขาย
เพื่อหารายได๎ระหวํางเรียน             
      3. เพื่อให๎นักเรียนน้าความร๎ูไปใช๎
ในชีวิตประจ้าวัน                         
   4. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลาร๎ูให๎กับนักเรียน

1. นักเรียนโรงเรียนสหราษฎร์บ้ารุง 
ช้ัน ป.1 - ป.6

       34,000        34,000        34,000       34,000 150 คน 1.นักเรียนมีทักษะพื้นฐาน
ด๎านการประกอบอาชีพ
เบื้องต๎น                      
 2. นักเรียนมีวินัยและมี
ความรับผิดชอบตํอตนเอง
และการท้างานท่ีได๎รับ
มอบหมาย                   
  3. นักเรียนใช๎เวลาวํางให๎
เกิดประโยชน์               
 4. นักเรียนมีรายได๎
ระหวํางเรียน

กองการศึกษา
อบต.ปุากลาง 

รํวมกับ
โรงเรียนส

หราษฎร์บ้ารุง
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ/ที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

202 จัดหาครูสอนสาระวิชาท่ีขาดแคลน 
(ภาษาตํางประเทศ) เพื่อรองรับการ
เข๎าสํูประชาคมอาเซียน

เพื่อให๎นักเรียนมีทักษะในด๎านการ
ส่ือสารภาษาตํางประเทศและสร๎าง
ความมั่นใจ และความเช่ือมั่นตํอ
ผ๎ูปกครองและชุมชนในการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นและสถานศึกษา

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 
และมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 รวมท้ัง
เจ๎าหน๎าท่ี อบต.ปุากลางและครูใน
สถานศึกษาต้าบลปุากลาง มี
พัฒนาการด๎านการส่ือสาร
ภาษาตํางประเทศ สามารถน้าไปใช๎ใน
ชีวิตประจ้าวันและเกิดความพร๎อม
พื้นฐานในการเข๎าสํูประชาคมอาเซียน 
 (โรงเรียนมัธยมปุากลาง, โรงเรียนปุา
กลางมิตรภาพท่ี 166, โรงเรียนส
หราษฎร์บ้ารุง)

     108,000      108,000      108,000     108,000 1 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 1-6 และมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1-6 รวมท้ังเจ๎าหน๎าท่ี
 อบต.ปุากลางและครูใน
สถานศึกษาต้าบลปุากลาง
 มีพัฒนาการด๎านการ
ส่ือสารจีนมากขึ้น เกิด
ความมั่นใจกล๎าแสดงออก 
และสามารถใช๎ใน
เหตุการณ์ชีวิตจริงได๎

อบต.ปุากลาง
รํวมกับโรงเรียน
มัธยมปุากลาง, 

โรงเรียนปุา
กลางมิตรภาพท่ี

 166, 
โรงเรียนส

หราษฎร์บ้ารุง

203 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนได๎รับร๎ูข๎อมูล
ขําวสารความเป็นไปตํางๆของ
บ๎านเมืองสามารถเรียนร๎ูจากส่ือ
หนังสือพิมพ์ได๎ค๎นคว๎าข๎อมูลขําวสาร
ได๎อยํางถูกต๎อง

จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ให๎แกํหมูํบ๎านและ
ท่ีท้าการองค์การบริหารสํวนต้าบล
จ้านวน  8 ชุด

       75,000        75,000        75,000       75,000 1 ปี ประชาชนได๎รับร๎ูข๎อมูล
ขําวสารความเป็นไปตํางๆ
ของบ๎านเมืองสามารถ
เรียนร๎ูจากส่ือหนังสือพิมพ์
ได๎ค๎นคว๎าข๎อมูลขําวสารได๎

กองการศึกษา
อบต.ปุากลาง

204 อบรมให๎ความร๎ูด๎านกฎหมายตํางๆ 
แกํประชาชน

เพื่อให๎ประชาชนร๎ูกฎหมายท่ีควร
ทราบในการด้าเนินชีวิตประจ้าวัน

จัดอบรมให๎ความร๎ูด๎านกฎหมายแกํ
ประชาชนโดย เชิญวิทยากรท่ีมี
ความร๎ูด๎านกฎหมายมาให๎ความร๎ู
จ้านวน 30 คน

       20,000        20,000        20,000       20,000 30 คน ประชาชนมีความร๎ู
กฎหมายท่ีควรทราบใน
การด้าเนินชีวิตประจ้าวัน

ส้านักปลัด 
อบต.ปุากลาง

205 โครงการเข๎าคํายภาษาอังกฤษ เพื่อสํงเสริมทักษะการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษให๎กับเยาวชนได๎มี
พัฒนาการท่ีดีขึ้น

จัดโครงการเข๎าคํายภาษาอังกฤษ  
จ้านวน 100 คน

       50,000        50,000        50,000       50,000 100 คน เยาวชนมีทักษะ
ภาษาอังกฤษท่ีดี

อบต.ปุากลาง 
รํวมกับ โรงเรียน

ทั้ง 3 ต้าบล
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ/ที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

206 จัดกิจกรรมวันเด็กแหํงชาติ ประจ้าปี เพื่อสํงเสริมกิจกรรมวันเด็กสํงเสริมให๎
เด็กมีความสนุกสนานมีความร่ืนเริง 
กล๎าคิดกล๎าแสดง ออกเพิ่มศักยภาพ
ของเด็กและเยาวชนอนาคตของชาติได๎

จัดกิจกรรมวันเด็ก รํวมกับศูนย์พัฒนา
เด็กและโรงเรียนในพื้นท่ีจ้านวน 3  
โรงเรียน

       40,000        40,000        40,000       40,000 1 คร้ัง เด็กและเยาวชนมีความ
สนุกสนานตามวัยกล๎าคิด
กล๎าแสดงออก สํงเสริม
พัฒนาการของอนาคตของ
ชาติได๎

กองการศึกษา
อบต.ปุากลาง

207 จัดกิจกรรมวันแมํแหํงชาติ ประจ้าปี เพื่อสํงเสริมกิจกรรมวันแมํสํงเสริมให๎
เด็กมีความรักความกตัญญูตํอแมํผ๎ูให๎
ก้าเนิดสร๎างความรักความผูกพันใน
ครอบครัว

จัดกิจกรรมวันแมํแหํงชาติ รํวมกับ
ศูนย์พัฒนาเด็กท้ัง 2 ศูนย์

       35,000        35,000        35,000       35,000 1 คร้ัง เด็กมีความรักความกตัญญู
ตํอแมํผ๎ูให๎ก้าเนิดสร๎าง
ความรักความผูกพันใน
ครอบครัว

กองการศึกษา
อบต.ปุากลาง

208 โครงการจัดนิทรรศการผลงานเด็ก
ปฐมวัยและมอบประกาศนียบัตร

เพื่อสํงเสริมให๎เด็กและผ๎ูปกครองมี
ความร๎ูสึกภาคภูมิใจ ในการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเด็กให๎มีความ
มุํงมั่นตํอการศึกษาในอนาคต

โครงการจัดนิทรรศการผลงานเด็ก
ปฐมวัยและมอบประกาศนียบัตรตอน
จบเทอมแกํเด็กท่ีจะจบไปตํอระดับ
อนุบาล 1 คร้ัง

       15,000        15,000        15,000       15,000 1 คร้ัง เด็กและผ๎ูปกครองมี
ความร๎ูสึกภาคภูมิใจ ใน
การเรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กให๎มีความ
มุํงมั่นตํอการศึกษาใน
อนาคตได๎

กองการศึกษา 
อบต.ปุากลาง

209 แขํงขันกีฬาสีปฐมวัย เพื่อพัฒนาความพร๎อมของเด็กท้ัง 4 
ด๎าน เพื่อสร๎างความสัมพันธ์อันดี
ระหวํางศูนย์เด็กกับผ๎ูปกครอง

แขํงขันกีฬาเด็กเล็ก จ้านวน 270 คน        15,000        15,000        15,000       15,000 270 คน เด็กในศูนย์มีความพร๎อม
พัฒนาการทุกด๎าน
ผ๎ูปกครองมีความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรม

กองการศึกษา 
อบต.ปุากลาง

210 สํงเสริมสุขภาพทันตสาธารณสุข
เคลือบฟลูออไรด์

เพื่อให๎เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎าน
ปุากลางมีสุขภาพฟันท่ีแข็งแรง

เด็กเล็ก จ้านวน 170 คน        30,000        30,000        30,000       30,000 170 คน เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ๎านปุากลางมีสุขภาพฟัน
ท่ีแข็งแรง

กองการศึกษา 
อบต.ปุากลาง

211 อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการส้าหรับ
ครูผ๎ูดูแลเด็ก

เพื่อให๎ครูผ๎ูดูแลเด็กได๎มีความร๎ูในการ
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให๎มีความ
เจริญก๎าวหน๎าในด๎านตํางๆ

บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก        10,000        10,000        10,000       10,000 15 คน ครูผ๎ูดูแลเด็กได๎มีความร๎ูใน
การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กให๎มีความ
เจริญก๎าวหน๎าในด๎านตํางๆ

กองการศึกษา 
อบต.ปุากลาง
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212 โครงการศึกษาเรียนร๎ูนอกสถานท่ี เพื่อให๎เด็กเกิดการเรียนร๎ูอยํางมี
ความสุขจากสถานท่ีจริงเพื่อสนองตํอ
นโยบายของรัฐบาลในการเรียนร๎ูของ
เด็ก

จัดกิจกรรมศึกษาเรียนร๎ูนอกสถานท่ี
โดยมีผ๎ูปกครอง เด็กครูผ๎ูดูแลเด็กไป
ทัศนศึกษาแหลํงเรียนร๎ูในจังหวัดนําน

       50,000        50,000        50,000       50,000 100 คน เด็กได๎เรียนร๎ูจากสถานท่ี
จริงอยํางสนุกสนานเกิด
ทักษณะการเรียนร๎ูอยําง
รวดเร็ว

กองการศึกษา  
อบต.ปุากลาง

1.  เพื่อสร๎างความตระหนักถึง
ภาระหน๎าท่ีอันส้าคัญยิ่งของครูผ๎ูดูแล
เด็กในการสร๎างและรับผิดชอบดูแล 
อบรมเยาวชนของชาติให๎เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของชาติ

1.  เพื่อให๎ครูผ๎ูดูแลเด็กทุกคน 
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการจัด
กระบวนการเรียนร๎ู

100,000 100,000 100,000 100,000 1.  ครูผ๎ูดูแลเด็กทุกคน 
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมใน
การจัดกระบวนการเรียนร๎ู

2.  เพื่อให๎ครูผ๎ูดูแลเด็ก ทุกคน
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการจัด
กระบวนการเรียนร๎ู

2.  เพื่อให๎ครูผ๎ูดูแลเด็กทุกคนพัฒนา
ตนเองให๎มีคุณภาพสํูครูมืออาชีพ

2.  ครูผ๎ูดูแลเด็กทุกคน
พัฒนาตนเองให๎มีคุณภาพ
สํูครูมืออาชีพ

3.  เพื่อให๎ครูผ๎ูดูแลเด็ก ทุกคนมี
ความร๎ูความเข๎าใจในการจัด
กระบวนการเรียน

3.  เพื่อให๎เด็กทุกคนได๎พัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ

3.  เด็กทุกคนได๎พัฒนา
เต็มตามศักยภาพ

4.  เพื่อให๎ครูผ๎ูดูแลเด็ก ทุกคนพัฒนา
ตนเองให๎มีคุณภาพสํูครูมืออาชีพ

4.  เพื่อให๎ผ๎ูปกครองและชุมชนมี
ความเช่ือมั่น

4.  ผ๎ูปกครองและชุมชนมี
ความเชื่อมั่น

5.  เพื่อสร๎างความเช่ือมั่นให๎กับ
ผ๎ูปกครองและชุมชน

214 จัดซ้ือวัสดุงานบ๎านงานครัว เพื่อให๎มีวัสดุในศูนย์ฯ อยํางเพียงพอ
ตํอการปฏิบัติหน๎าท่ี

จัดซ้ือวัสดุงานบ๎านงานครัวในศูนย์ฯ 
อยํางเพียงพอ

     100,000      100,000      100,000     100,000  2 ศูนย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีวัสดุ
ใช๎อยํางเพียงพอตํอการ
ปฏิบัติงาน

กองการศึกษา  
อบต.ปุากลาง

โครงการพัฒนาบุคลากร (ศึกษาดู
งาน)

15 คน อบต.213
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ/ที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

215 โครงการเรียนร๎ูภูมิปัญญาท๎องถิ่น เพื่อให๎เด็กได๎เกิดการเรียนร๎ู
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม
ท๎องถิ่นของตนเอง

เด็กทุกคนในศูนย์ฯ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ เด็ก 300 คน เด็กได๎เรียนร๎ูเกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่นในต้าบลปุา
กลางผํานประสบการณ์
จริงอยํางสนุกสนานและ
เกิดทักษะการเรียนร๎ูอยําง
รวดเร็ว

กองการศึกษา  
อบต.ปุากลาง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาดา้นสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
          3.6   แผนงานสาธารณสุข
216 สารเคมีก้าจัดลูกน้้ายุงลาย เพื่อปูองกันไมํให๎เกิดไข๎เลือดออกลด

ปริมาณการเกิดยุงลายอันเป็นสาเหตุ
ของไข๎เลือดออก

จัดซ้ือสารเคมีก้าจัดลูกน้้ายุงลาย 
แจกจํายให๎ประชาชนต้าบลปุากลาง
ทุกหมูํบ๎านส้าหรับ ใช๎ปราบลูกน้้า
ยุงลายในชุมชน

       80,000        80,000        80,000       80,000 7 หมูํบ๎าน สามารถปูองกันไมํให๎เกิด
ไข๎เลือดออกในชุมชน
ต้าบลปุากลางได๎

อบต.ปุากลาง 
รํวมกับ 
โรงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพ
ต้าบลปุากลาง

217 โครงการพํนหมอกควัน เพื่อปูองกันและแก๎ไขปัญหาโรค
ไข๎เลือดออก เพื่อจ้ากัดปริมาณยุงลาย
ปูองกันมิให๎เกิดปัญหาโรคไข๎เลือดออก
ในชุมชน

ฉีดพํนหมอกควันเพื่อก้าจัดยุงลายท้ัง 
หกหมูํบ๎าน ๆละ สาม คร้ังในชํวงฤดูฝน

     130,000      130,000      130,000     130,000 7 หมูํบ๎าน สามรถลดปริมาณและ
ก้าจัดยุงลายได๎สามารถ
ปูองกันและแก๎ไข ปัญหา
โรคไข๎เลือดออกอันมี
สาเหตุมาจากยุงลายได๎

อบต.ปุากลาง 
รํวมกับ 
โรงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพ
ต้าบลปุากลาง

218 สํงเสริมสนับสนุนโลช่ันทากันยุงเพื่อ
ปูองกันแก๎ไขปัญหาไข๎เลือดออก

เพื่อปูองกันโรคไข๎เลือดออก เนื่องจาก
ยุงกัด

จัดซ้ือโลช่ันทากันยุงให๎ครวัเรือนละ 1
 ขวด จ้านวน 1,300 ครัวเรือน

       65,000        65,000        65,000       65,000 7 หมูํบ๎าน สามารถปูองกันไมํให๎ยุงกัด
ได๎ซ่ึงเป็นสาเหตุของ
ไข๎เลือดออก

อบต.ปุากลาง 
รํวมกับ 
โรงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพ
ต้าบลปุากลาง

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

114



 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ/ที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

219 สํงเสริมการปูองกันการระบาดของ 
โรคตํางๆ  ในต้าบลปุากลาง

เพื่อปูองกันโรคระบาดตํางๆ ท่ีเกิดขึ้น
ใหมํ ในต้าบลปุากลาง

จัดซ้ือวัคซีนปูองกันโรคอยํางเพียงพอ        30,000        30,000        30,000       30,000 7 หมูํบ๎าน สามารถปูองกันโรคระบาด
ได๎

อบต.ปุากลาง 
รํวมกับ 
โรงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพ
ต้าบลปุากลาง

220 สํงเสริมการปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎า เพื่อปูองกันการระบาดของโรคพิสุนัข
บ๎าในพื้นท่ีต้าบลปุากลาง

จัดซ้ือวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎า
อยํางเพียงพอ

       30,000        30,000        30,000       30,000 7 หมูํบ๎าน สามารถปูองกันการ
ระบาดของโรคพิสุนัขบ๎าได๎

อบต.ปุากลาง 
รํวมกับ 
โรงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพ
ต้าบลปุากลาง

221 โครงการตรวจวัดสารเคมีในวัย
ท้างาน

เพื่อให๎ประชาชนตะหนักถึงอันตราย
จากสารเคมีท่ีใช๎ในการท้างานและลด
จ้านวนสารเคมีลดได๎

จัดกิจกรรมทุกหมูํบ๎าน เดือนละ 1 คร้ัง        30,000        30,000        30,000       30,000 7 หมูํบ๎าน จ้านวนผ๎ูปุวยลดลง ร๎อยละ
 10

อบต.ปุากลาง 
รํวมกับ 
โรงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพ
ต้าบลปุากลาง

222 ตรวจคัดกรอกและปูองกันโรค
เกี่ยวกับผ๎ูสูงอายุและผ๎ูพิการ 
(โรคเบาหวาน โรคความดัน)

เพื่อปูองกันโรคเกี่ยวกับผ๎ูสูงอายุและ
ผ๎ูพิการ ให๎มีความเส่ียงน๎อยลง และ
ดูแลผ๎ูปุวยท่ีมีอาการอยูํแล๎วให๎มี
สุขภาพแข็งแรงขึ้น

จัดกิจกรรมทุกหมูํบ๎าน เดือนละ 1 คร้ัง        30,000        30,000        30,000       30,000 7 หมูํบ๎าน จ้านวนผ๎ูปุวยลดลง ร๎อยละ
 10

อบต.ปุากลาง 
รํวมกับ 
โรงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพ
ต้าบลปุากลาง

223 โครงการสํงเสริมภาวะโภชนาการ
เด็กน้้าหนักต้่ากวําเกณฑ์

เพื่อให๎เด็กท่ีมีภาวะโภชนาการ
น้้าหนักต้่ากวําเกณฑ์ได๎รับการดูแล
อยํางถูกสุขลักษณะ

เด็กน้้าหนักต้่ากวําเกณฑ์ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ๎านปุากลาง

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

อบต.ปุากลาง
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ/ที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

224 โครงการสํงเสริมพัฒนาการของเด็ก
โรงเรียนพํอแมํ (หนังสือเลํมแรก
ของหน)ู

จัดซ้ือหนังสือเพื่อบริการให๎ยืมแกํพํอ
แมํอํานให๎ลูกฟัง

จัดซ้ือหนังสือ จ้านวน  400 เลํม        30,000        30,000        30,000       30,000 400 เลํม เด็กมีพัฒนาการด๎าน
อารมณ์และสติปัญญาดีขึ้น

อบต.ปุากลาง 
รํวมกับ 
โรงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพ
ต้าบลปุากลาง
และ CCF จ.นําน

225 โครงการอบรมให๎ความร๎ูผ๎ูปกครอง
เด็ก “การดูแลและสํงเสริมสุขภาพ
เด็ก”

เพื่อให๎ผ๎ูปกครองมีความร๎ูในการดูแล
และสํงเสริมสุขภาพเด็ก

อบรมผ๎ูปกครองเด็ก 1  คร้ัง 100  คน        30,000        30,000        30,000       30,000 100 คน ผ๎ูปกครองมีความร๎ูในการ
ดูแลและสํงเสริมสุขภาพเด็ก

อบต.ปุากลาง 
รํวมกับ 
โรงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพ
ต้าบลปุากลาง
และ CCF จ.นําน

226 สํงเสริมสุขภาพทันตสาธารณสุขเด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็ก

เพื่อสํงเสริมสุขภาพชํองปากแกํเด็ก
นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กให๎มี
สุขภาพปากและฟันท่ีดีไมํผุ

ตรวจสุขภาพชํองปากและเคลือบ
ฟลูออไรด์แกํเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กปี
ละ 1 คร้ัง

       30,000        30,000        30,000       30,000 1 คร้ัง มีสํงเสริมสุขภาพชํองปาก
แกํเด็กนักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กให๎มีสุขภาพ
ปากและฟันท่ีดีไมํผุ

อบต.ปุากลาง 
รํวมกับ 
โรงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพ
ต้าบลปุากลาง

227 เดินรณรงค์ ก้าจัดลูกน้้ายุงลายและ
ไข๎เลือดออก

เพื่อสํงเสริมให๎มีการรํวมรณรงค์การ
ควบคุมปูองกันไข๎เลือดออกในชุมชน
อยํางจริงจัง

จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ และประกวด
หมูํบ๎าน อสม.ดีเดํนปลอดลูกน้้ายุงลาย
 ปลอดไข๎เลือดออก จ้านวน  1  คร้ัง

       30,000        30,000        30,000       30,000 1 คร้ัง มีการรํวมรณรงค์การ
ควบคุมปูองกัน
ไข๎เลือดออกในชุมชนอยําง
จริงจังสามารถควบคุม
ปูองกันปัญหาไข๎เลือดออก
ได๎

อบต.ปุากลาง 
รํวมกับ 
โรงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพ
ต้าบลปุากลาง
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ/ที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

228 จัดซ้ือน้้ายาฆําเช้ือไข๎หวัดนก เพื่อให๎สามารถควบคุมปูองกันไมํให๎
ไข๎หวัดนกเกิดขึ้นในชุมชนต้าบลปุา
กลาง

จัดซ้ือน้้ายาฆําเช้ือไข๎หวัดนก ฉีดพํน
ปูองกันเช้ือไข๎หวัดนก ปี ละ 1  คร้ัง

       10,000        10,000        10,000       10,000 1 คร้ัง สามารถควบคุมปูองกัน
ไมํให๎ไข๎หวัดนกเกิดขึ้นใน
ชุมชนต้าบลปุากลาง

อบต.ปุากลาง 
รํวมกับ 
โรงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพ
ต้าบลปุากลาง

229 วัสดุการแพทย์ เพื่อจัดซ้ือวัสดุการแพทย์ ท่ีใช๎ในการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต๎น ส้าหรับรถกู๎ชีพ
กู๎ภัย

จัดซ้ือวัสดุการแพทย์ ท่ีใช๎ในการปฐม
พยาบาลเบื้องต๎น ส้าหรับรถกู๎ชีพกู๎ภัย
ให๎เพียงพอตํอบริการประชาชน

       20,000        20,000        20,000       20,000 1 ปี มีวัสดุการแพทย์ ท่ีจ้าเป็น
ตํอการปฏิบัติงาน และ
บริการประชาชน

อบต.ปุากลาง

230 อบรมฟื้นฟู อสม. จิตอาสา ต้าบล
ปุากลาง

เพื่ออบรม อสม. จิตอาสา ดูแลผ๎ูปุวย
ติดบ๎านติดเตียง ต้าบลปุากลาง

อสม. จิตอาสา หมูํบ๎านละ 5 คน รวม
 7 หมูํบ๎าน จ้านวน 35 คน

         4,625          4,625          4,625         4,625 35 คน ผ๎ูปุวยติดบ๎านติดเตียง
ได๎รับการดูแลอยํางถูกวิธีมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี

อบต.ปุากลาง 
รํวมกับ 
โรงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพ
ต้าบลปุากลาง

231 ศึกษาดูงานสาธารณสุขมูลฐาน 
ต้าบลปุากลาง

เพื่อศึกษาดูงานสาธารณสุขมูลฐาน
ของ อสม. ในหมูํบ๎านท่ีได๎รับรางวัล
ดีเดํนการประกวดหมูํบ๎านสาธารณสุข
มูลฐาน

จัดโครงการทัศนะศึกษาดูงานของ
กลํุมอาสาสมัครสาธารณสุข  จ้านวน 
 50 คน

       15,750        15,750        15,750       15,750 50 คน มีการศึกษาดูงานและน้า
ประสบการณ์ท่ีได๎มาปรับ
ใช๎ในการบริหารจัดการ
สามารถพัฒนากลํุม
อาสาสมัครสาธารณสุขมูล
ฐานในการสร๎างเครือขําย
ความรํวมมือในการ
ปฏิบัติงานในชุมชน

อบต.ปุากลาง 
รํวมกับ 
โรงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพ
ต้าบลปุากลาง
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ/ที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

232 โครงการสายใยรักแหํงครอบครัว 1. เพื่อให๎หญิงต้ังครรภ์รายใหมํได๎รับ
การฝากครรภ์กํอนอายุครรภ์ 12 
สัปดาห์                                   
 2. เพื่อให๎หญิงต้ังครรภ์ หญิงหลัง
คลอดและครอบครัว มีความร๎ูในการ
ดูแลตนเองในขณะต้ังครรภ์อยําง
ถูกต๎อง                                    
      3. เพื่อสร๎างความตํอเนื่องของ
เครือขําย อสม.ในการค๎นหาหญิง
ต้ังครรภ์รายใหมํติดตามเยี่ยมหลัง
คลอดและนมแมํ

1. อสม.ประจ้าหมูํบ๎าน จ้านวน 24 
คน                                        
 2. หญิงต้ังครรภ์ และญาติ จ้านวน 
140 คน                                 
 3. หญิงหลังคลอด จ้านวน 140 คน

       16,780        16,780        16,780       16,780 หญิงต้ังภรรค์ 
จ้านวน 140 

คน

1. หญิงต้ังครรภ์รายใหมํ
ได๎รับการฝากครรภ์กํอน
อายุครรภ์ 12 สัปดาห์     
 2. หญิงต้ังครรภ์ หญิง
หลังคลอดและครอบครัว 
มีความร๎ูในการดูแลตนเอง
ในขณะต้ังครรภ์             
 3. มีความตํอเนื่องของ
เครือขําย อสม.ชุมชน

อบต.ปุากลาง 
รํวมกับ 
โรงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพ
ต้าบลปุากลาง

233 โครงการวางแผนครอบครัว เพื่อให๎ประชาชนต้าบลปุากลางมี
ความร๎ูความเข๎าใจท่ีถูกต๎องเกี่ยวกับ
การวางแผนครอบครัว การใช๎ยาคุมก้า
เนินวิธีตํางๆ เพื่อลดจ้านวนการ
ต้ังครรภ์ภาวะเส่ียงจากการไมํ
คุมก้าเนิด/คุมก้าเนิดไมํถูกวิธี

หญิงวัยเจริญพันธุ์และสามีในเขต หมูํ
 1 , หมูํ 3, หมูํ 6 จ้านวน หมูํละ 80
 คน รวม 240 คน

       10,680        10,680        10,680       10,680 จ้านวน 240 
คน

ประชาชนต้าบลปุากลางมี
ความร๎ูความเข๎าใจในการ
วางแผนครอบครัวและการ
ใช๎ยาคุมก้าเนิดอยําง
ถูกต๎อง จ้านวนของการ
ต้ังครรภ์ภาวะเส่ียงลดลง
จากเดิม

อบต.ปุากลาง 
รํวมกับ 
โรงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพ
ต้าบลปุากลาง
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ/ที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

234 โครงการสํงเสริมสุขภาพการปูองกัน
มะเร็งปากมดลูกสตรีอายุ 30 - 60
 ปี ต้าบลปุากลาง

1. เพื่อให๎สตรีกลํุมเปูาหมายท่ีมีอายุ 
30-60 ปี ในต้าบลปุากลาง มีความ
ตระหนักและเห็นความส้าคัญของการ
มารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกมากขึ้น                            
 2. เพื่อให๎สตรีกลํุมเปูาหมายท่ีมีอายุ
 30-60 ปี ในพื้นท่ีต้าบลปุากลาง
ได๎รับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปาก
มดลูกไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80

1. สตรีกลํุมเปูาหมายท่ีมีอายุ 30-60
 ปี ในต้าบลปุากลาง จ้านวน 1,196 
คน ได๎รับการตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกร๎อยละ 80                   
 2. สตรีกลํุมเปูาหมายท่ีมีอายุ 
30-60 ปี ในต้าบลปุากลางท่ีพบผล
ตรวจมะเร็งปากมดลูกผิดปกติได๎รับ
การสํงเพื่อรับการรักษาทุกราย

       24,000        24,000        24,000       24,000 1 คร้ัง 1. สตรีกลํุมเปูาหมายท่ีมี
อายุ 30-60 ปี ในพื้นท่ีได๎
เล็งเห็นความส้าคัญของ
การตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกและเข๎ารับการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกในสถานบริการมาก
ขึ้น                           
 2. สตรีกลํุมเปูาหมายท่ีมี
อายุ 30-60 ปี ในพื้นท่ีท่ี
ได๎รับการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกและ
ภาวะผิดปกติทุกชนิด 
ได๎รับการสํงตํอและรักษา
ทุกราย       3. อสม. 
และแกนน้าครอบครัวมี
ความร๎ูเร่ืองโรคมะเร็งปาก
มดลูก และสามารถ
ถํายทอดให๎กลํุมเปูาหมาย
และน้ากลํุมเปูาหมายเข๎า
รับการตรวจคัดกรอง
โรคมะเร็งปากมดลูกได๎
อยํางครอบคลุม             
       4. ลดอัตราปุวย/
ตาย จากโรคมะเร็งปาก
มดลูกได๎

อบต.ปุากลาง 
รํวมกับ 
โรงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพ
ต้าบลปุากลาง
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ/ที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

235 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการควบคุมโรค
ไข๎เลือดออก

1. เพื่อให๎อาสาสมัครสาธารณะสุขได๎
มีการอบรมความร๎ูใหมํๆ ในการ
ควบคุมโรคไข๎เลือดออก 2. เพื่อให๎
อาสาสมัครสาธารณสุขมีความร๎ูและ
เทคนิคใหมํๆในการค๎นหาลูกน้้ายุงลาย
ได๎ 3. เพื่อเพิ่มพูนความร๎ุและ
ศักยภาพของ อสม. ในด๎านการใสํสาร
ทรายอะเบทท่ีถูกต๎อง

1. อสม. ประจ้าหมูํบ๎าน จ้านวน 106
 คน 2. เด็กนักเรียน 3 โรงเรียนๆ ละ
 6 คน รวมจ้านวน 18 คน

       14,520        14,520        14,520       14,520 จ้านวน 124 
คน

1. อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ้าหมูํบ๎านมีความร๎ู
ความสามารถในการ
ควบคุมไข๎เลือดออกเพิ่มขึ้น
 2. โรคไข๎เลือดออก
ระบาดในชุมชน และ
สถานศึกษาลดลง

อบต.ปุากลาง 
รํวมกับ 
โรงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพ
ต้าบลปุากลาง

236 โครงการอบรมฟื้นฟูศักยภาพการ
ดูแลผ๎ูปุวยของ อสม.

1. เพื่อฟื้นฟูความร๎ูและทักษะท่ี
จ้าเป็นของ อสม.                        
 2. เพิ่มศักยภาพของ อสม. ให๎
สามารถดูแลผ๎ูปุวยตามกลํุมวัยได๎
อยํางถูกต๎อง

อสม. จ้านวน 106 คน        18,000        18,000        18,000       18,000 จ้านวน 106 
คน

1. อสม.มีความร๎ู 
ความสามารถในการดูแล
ผ๎ูปุวยในเขตหมูํบ๎านท่ี
รับผิดชอบได๎อยํางถูกต๎อง
เหมาะสม                    
 2. อสม.มีความร๎ูด๎าน
สุขภาพท่ีถูกต๎อง ทันสมัย  
  3. อสม. สามารถน้า
ความร๎ู และน้าไป
ประยุกต์ใช๎ให๎เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับผ๎ูปุวย 
4. อสม.มีการรับ
สถานการณ์อยํางทันทํวงที
 และเป็นผ๎ูน้าด๎านสุขภาพ
ท่ีถูกต๎องในชุมชน

อบต.ปุากลาง 
รํวมกับ 
โรงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพ
ต้าบลปุากลาง
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

237 โครงการโรงเรียนพํอแมํพัฒนาการดี
เร่ิมท่ีหนังสือนิทานคลินิกสํงเสริม
สุขภาพ โรงพยาบาลสํงเสริม
สุขภาพต้าบลปุากลาง

1.เพื่อให๎ผ๎ูปกครองมีความร๎ูในการ
สํงเสริมพัฒนาการให๎เด็ก 0-5 ปี ท่ี
ถูกต๎อง เหมาะสมตามวัย               
  2. เพื่อให๎ผ๎ูปกครองมีความร๎ูและ
ทักษะในการสํงเสริมพัฒนาการ โดย
ใช๎หนังสือเป็นส่ือกลางในการสร๎าง
ความสัมพันธ์ในครอบครัว              
  3. สํงเสริมการอํานหนังสือนิทานใน
หมูํบ๎าน ชุมชน

1. เด็ก 0-5 ปีมีพัฒนาการสมวัยร๎อย
ละ 85                                   
 2. มีการใช๎หนังสือนิทานในการ
สํงเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี โดย
ผ๎ูปกครอง                                
 3. ผ๎ูปกครองเด็ก 0-5 ปี ต้าบลปุา
กลาง ได๎เข๎ารํวมกิจกรรมโรงเรียนพํอ
แมํมากกวําร๎อยละ 80

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

สมวัยไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 85

1. มีเครือขํายหนังสือใน
ระดับหมูํบ๎าน               
  2. ผ๎ูปกครองเห็น
ความส้าคัญและใช๎หนังสือ
นิทานเป็นส่ือสร๎าง
สัมพันธภาพในครอบครัว
เพิ่มขึ้น                      
 3. ผ๎ูปกครองให๎
ความส้าคัญและตระหนัก
ในการสํงเสริมพัฒนาการ
เด็ก                           
 4. เด็ก 0-5 ปี มีความ
ฉลาดทุกมิติ อยูํใน
ครอบครัวท่ีอบอุํนชุมชนท่ี
เข๎มแข็ง                      
 5. ชุมชนและหนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎องเห็นความส้าคัญ
และให๎การสนับสนุนการ
สํงเสริมให๎เด็ก 0-5 ปี เป็น
เด็กท่ีฉลาดแข็งแรง และมี
ความสุข

อบต.ปุากลาง 
รํวมกับ 
โรงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพ
ต้าบลปุากลาง
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ/ที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

238 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ลด
เส่ียง ลดโรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูง

1. เพื่อให๎กลํุมเส่ียงดังกลําวมีความร๎ู
ความเข๎าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
ตนเองท่ีถูกต๎อง                          
 2. เพื่อให๎กลํุมเส่ียงมีการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกต๎อง             
 3. เพื่อให๎กลํุมเส่ียงดังกลําว สามารถ
ลดระดับความดันโลหิต และระดับ
น้้าตาลในเลือด ให๎อยูํในเกณฑ์ปกติได๎

กลํุมเส่ียงโรคเบาหวานและโรคความ
ดันโลหิตสูง ต้าบลปุากลาง จ้านวน 
60 ราย

       15,000        15,000        15,000       15,000 จ้านวน 60 
ราย

1. กลํุมเส่ียงท่ีมีภาวะเส่ียง
ตํอโรคความดันโลหิตสูง 
โรคเบาหวาน มีการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพท่ีเหมาะสม และไมํ
เกิดโรคความดันโลหิตสูง 
โรคเบาหวาน และมี
สุขภาพดี                     
 2. อัตราการเกิดโรคเร้ือรัง
 โรคความดันโลหิตสูง 
โรคเบาหวาน ในพื้นท่ี
ต้าบลปุากลางลดลง        
  3. ประชาชนต้าบลปุา
กลาง มีความร๎ูเร่ืองการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพท่ีถูกต๎องและ
ตระหนักในการดูแล
สุขภาพให๎หํางไกลจากโรค
เร้ือรังมากขึ้น

อบต.ปุากลาง 
รํวมกับ 
โรงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพ
ต้าบลปุากลาง
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ/ที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

239 โครงการสํงเสริมสุขภาพและปูองกัน
โรคด๎านทันตส้าหรับเด็ก
ประถมศึกษา

1. ปูองกันฟันแท๎ไมํให๎ผุ โดยเน๎นฟัน
กรามแท๎ซ่ีท่ี 1 และซ่ีท่ี 2             
2. เด็กช้ันประถมศึกษาท่ีมีปัญหาด๎าน
สุขภาพชํองปาก ได๎รับการบริการ
สมบูรณ์                                 
3. สร๎างสุขนิสัย และฝึกทักษะการ
ดูแลความสะอาดชํองปากให๎แกํเด็ก
น้าไปสํูการปฏิบัติได๎อยํางถูกต๎อง     
 4. สร๎างความมีสํวนรํวมของทุกฝุายท่ี
เกี่ยวข๎องในการสํงเสริมปูองกันทันต
สุขภาพของเด็ก

1. เด็กขั้นประถมศึกษาในสถานศึกษา
ระดับประถมศึกษาต้าบลปุากลาง 
จ้านวน 400 คน                        
 2. สถานศึกษาระดับประถมศึกษาใน
ต้าบลปุากลาง 2 แหํง

       15,000        15,000        15,000       15,000 เด็กชั้น
ประถมศึกษา
จ้านวน 400 

คน

1.เด็กชั้นประถมศึกษาปีท่ี
 1-6 ได๎รับการตรวจ
สุขภาพชํองปาก            
  2. เด็กประถมศึกษาปีท่ี
 1 ท่ีมีฟันกรามแท๎ซ่ีท่ี 1 
ไมํผุ ได๎รับการเคลือบหลุม
รํองฟันมากกวําร๎อยละ 90
                           3. 
เด็กประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ี
มีฟันกรามแท๎ซ่ีท่ี 2 ไมํผุ 
ได๎รับการเคลือบหลุมรํอง
ฟันมากกวําร๎อยละ 20    
  4. เด็กประถมศึกษาปีท่ี
 1-6 ทุกคนแปรงฟันด๎วย
ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์หลัง
อาหารกลางวันทุกวัน     
5. โรงเรียนประถมศึกษา
ปลอดน้้าอัดลมและขนม
กรุบกรอบมากกวําร๎อยละ
 80    6. เด็กชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ได๎
บริการทันตกรรมปูองกัน
และงานรักษาอยําง
สมบูรณ์ ร๎อยละ 20

อบต.ปุากลาง 
รํวมกับ 
โรงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพ
ต้าบลปุากลาง
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ/ที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

240 โครงการรักอยํางปลอดภัย (PURE 
LOVE) เพื่อปูองกันและแก๎ไขปัญหา
การมีเพศสัมพันธ์กํอนวัยอันควร
และสํงเสิรมการมีเพศสัมพันธ์อยําง
ปลอดภัย

1. เพื่อให๎กลํุมเปูาหมายเกิดความร๎ู
ความเข๎าใจ และคํานิยมท่ีถูกต๎อง
เกี่ยวกับความรักและการมี
เพศสัมพันธ์ท่ีถูกต๎อง ปลอดภัย 2. 
เพื่อให๎กลํุมเปูาหมายน้าความร๎ู ความ
เข๎าใจ และคํานิยมท่ีถูกต๎องไปปรับใช๎
ในการด้าเนินชีวิต และแนะน้าผ๎ูอื่นได๎
 3. เพื่อลดอัตราปุวยด๎วยโรคติดตํอ
ทางเพศสัมพันธ์ การมีเพศสัมพันธ์
กํอนวัยอันควร และการต้ังครรภ์ท่ีไมํ
พึงประสงค์ในกลํุมเปูาหมาย

1. แกนน้าเยาวชน อายุ 10-24 ปี 
หมูํบ๎าน ละ 15 คน จ้านวน 6 
หมูํบ๎าน รวม 90 คน 2. แกนน้ากลํุม
พํอบ๎าน แมํบ๎าน หมูํบ๎านละ 15 คน 
จ้านวน 6 หมูํบ๎าน รวม 90 คน 3. 
โรงเรียน จ้านวน 3 โรง 4. หอ
กระจายขําว จ้านวน 6 แหํง

       17,360        17,360        17,360       17,360 ร๎อยละ 90 1. กลํุมเปูาหมายเกิด
ความร๎ู ความเข๎าใจ และ
คํานิยมท่ีถูกต๎องเกี่ยวกับ
ความรักและการมี
เพศสัมพันธ์ ท่ีถูกต๎อง
ปลอดภัย 2. 
กลํุมเปูาหมายน้าความร๎ู 
ความเข๎าใจและคํานิยมท่ี
ถูกต๎องไปปรับใช๎ในการ
ด้าเนินชีวิต 3. อัตราปุวย
ด๎วยโรคติดตํอทาง
เพศสัมพันธ์ การมี
เพศสัมพันธ์กํอนวัยอันควร

อบต.ปุากลาง 
รํวมกับ 
โรงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพ
ต้าบลปุากลาง

241 โครงการรณรงค์บริโภคอาหาร
สะอาด ปลอดภัย ไร๎สารพิษต้าบล
ปุากลาง

1. เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของ
องค์กรชุมชนและประชาชนในการเฝูา
ระวังคุณภาพอาหารและผลิตภัณฑ์
สุขภาพ 2. เพื่อให๎ชุมชนได๎บริโภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพและอาหารท่ี
ปลอดภัย 3. เพื่อเป็นการรวมกลํุม
ผ๎ูบริโภคในชุมชน ให๎เกิดความ
ค๎ุมครองและพิทักษ์สิทธิของตน 4. 
เพื่อสร๎างองค์ความร๎ูท่ีเกิดจากผลการ
ปฏิบัติงานรํวมกันกับหลาย ๆ ฝุาย
เป็นศูนย์การเรียนร๎ูและการขยายผล
สํูพื้นท่ีอื่นๆ

1. อาสาสมัครสาธารณสุข จ้านวน 
60 คน                                    
    2. ตัวแทนนักเรียน จ้านวน 30 
คน รวมท้ังส้ิน 90 คน

         8,450          8,450          8,450         8,450 จ้านวน 90 คน 1. ประชาชนได๎บริโภค
อาหารและผลิตภัณฑ์
สุขภาพท่ีปลอดภัย สํงผล
ถึงการลดอัตราปุวยด๎วย
โรคและภัยท่ีคุกคาม
สุขภาพ                     
2. กลํุมผ๎ูบริโภคเข๎ามามี
สํวนรํวมในการดูแลความ
ปลอดภัยด๎านอาหารและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ          
 3. เกิดการท้างานใน
ลักษณะการมีสํวนรํวม
แบบพหุภาคีในชุมชน

อบต.ปุากลาง 
รํวมกับ 
โรงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพ
ต้าบลปุากลาง
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ/ที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

๒๔๒ โครงการปูองกันและควบคุม
โรคติดตํอในศูนย์

เพื่อสํงเสริมให๎เด็กมีสุขภาพรํางกาย
แข็งแรง

ปูองกันและควบคุมโรคติดตํอของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ จ้านวน 300 
คน

เพื่อให๎ครูผ๎ูดูแลเด็กมี
ความร๎ูและเข๎าใจเกี่ยวการ
ดูแลควบคุมโรคติดตํอ
เบื้องต๎นในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

อบต.ปุากลาง 
รํวมกับ 
โรงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพ
ต้าบลปุากลาง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาดา้นสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

          3.7  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
243 ปรับปรุงสนามกีฬาหน๎า อบต.ปุา

กลาง
เพื่อให๎มีสนามกีฬาท่ีได๎มาตรฐานและ
ประชาชนสามารถใช๎ออกก้าลังกายได๎
เป็นประจ้าทุกวัน

ปรับปรุงสนามกีฬา หน๎า อบต.ปุากลาง 200,000     200,000     200,000     200,000    1 แหํง ประชาชนได๎มีโอกาสใน
การเลํนกีฬารํวมกัน
เสริมสร๎างความสามัคคีใน
ชุมชนประชาชนได๎มีโอกาส
ในการออกก้าลังกาย
สามารถผํอนคลายจาก
การท้างานหนักและ
ประชาชนแตํละหมูํบ๎านได๎
มีโอกาสพบปะสร๎าง
ความค๎ุนเคยกันได๎

กองการศึกษา 
อบต.ปุากลาง

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ/ที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

244 จัดการแขํงขันกีฬาประชาชนต้าบล เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนได๎มีโอกาสใน
เลํนกีฬารํวมกันสร๎างเสริมความ
สามัคคีในชุมชนประชาชนได๎ออก
ก้าลังกายเสริมสร๎างสุขภาพท่ี ดี 
ประชาชนแตํละ หมูํบ๎านได๎มีโอกาส
พบปะกันสร๎างความค๎ุนเคยซ่ึงกันและ
กันได๎

จัดการแขํงขันกีฬาประชาชนต้าบลปุา
กลาง ปีละ 1  คร้ัง จ้านวน 200 คน

       50,000        50,000        50,000       50,000 200 คน ประชาชนได๎มีโอกาสใน
การเลํนกีฬารํวมกัน
เสริมสร๎างความสามัคคีใน
ชุมชนประชาชนได๎มีโอกาส
ในการออกก้าลังกาย
สามารถผํอนคลายจาก
การท้างานหนักและ
ประชาชนแตํละหมูํบ๎านได๎
มีโอกาสพบปะสร๎าง
ความค๎ุนเคยกันได๎

กองการศึกษา 
อบต.ปุากลาง

245 สํงเสริมสนับสนุนการแขํงขันกีฬา
นอกสถานท่ี

เพื่อสํงเสริมให๎เยาวชนนักกีฬาได๎มี
โอกาสเพิ่มทักษะในการแขํงขัน
รํวมกับนักกีฬาจากท่ีอื่นๆเชํนกีฬา
สัมพันธ์ตํางๆหรือการแขํงขันกีฬา
ระดับอ้าเภอ หรือจังหวัดเป็นต๎นเป็น
การสํงเสริมการเลํนกีฬาในตัวด๎วย

สํงเสริมให๎นักกีฬาเยาวชนได๎มีโอกาส
เข๎าแขํงขันกีฬาในระดับตํางๆ ตลอดปี
 ท่ีมีการแขํงขัน

     100,000      100,000      100,000     100,000 1 คร้ัง เยาวชนนักกีฬามีโอกาส
เพิ่มทักษะการเลํนกีฬา
และสามารถรํวมแขํงขันใน
กีฬาระดับตํางๆได๎

กองการศึกษา 
อบต.ปุากลาง

246 สํงเสริมการเต๎นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ
และรํวมแขํงขันการเต๎นแอโรบิค ใน
ระดับตํางๆ

เพื่อสํงเสริมสนับสนุนการเต๎นแอโรบิค
ของกลํุมแมํบ๎านเพื่อรํวมการแขํงขัน
และรวมถึงการรํวมกิจกรรมวันสตรี
สากล  กลํุมแมํบ๎านสามารถรํวม
กิจกรรมวันสตรีสากล และมีการ
สํงเสริมกิจกรรมการเต๎นแอโรบิคเพื่อ
สุขภาพ แกํประชาชนท่ัวไป

สํงเสริมการเต๎นแอโรบิคแกํประชาชน
ทุกหมูํบ๎านรํวมเต๎นแอโรบิคเพื่อ
สุขภาพและสํงเสริมการรํวมกิจกรรม
วันสตรีสากลในทุกๆปี

       20,000        20,000        20,000       20,000 1 คร้ัง ประชาชน/กลํุมสตรี
แมํบ๎านมีการเต๎นแอโรบิค
ท่ีถูกจังหวะและมีสุขภาพ
ดีถ๎วนหน๎า

กองการศึกษา 
อบต.ปุากลาง
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247 สํงเสริมสนับสนุนการแขํงขันกีฬาอิ้
วเมี่ยนสัมพันธ์

เพื่อให๎กลํุมชนชาวเขาเผําเมี่ยน หรือ
เย๎าได๎มีโอกาสในการแขํงขันกีฬาแล
ออกก้าลังกายรวมถึงการสร๎างความ
สามัคคีในกลํุมชน ได๎และให๎กีฬาเป็น
สํวนหนึ่งของการรํวมต๎านยาเสพติดได๎

สํงเสริมการแขํงขันกีฬาอิ้วเมี่ยน
สัมพันธ์ ปีละ 1 คร้ัง

       20,000        20,000        20,000       20,000 1 คร้ัง มีการแขํงขันกีฬาอิ้วเมี่ยน 
สัมพันธ์ทุกปี สร๎าง
ความสัม พันธ์ในกลํุมชน
ชาวเมี่ยนทุกปีสํงเสริมการ
เลํนกีฬาให๎เยาวชน
หํางไกลยาเสพติดได๎

กองการศึกษา 
อบต.ปุากลาง

248 สํงเสริมวัสดุกีฬา เพื่อให๎มีอุปกรณ์กีฬาเพียงพอส้าหรับ
สํงเสริมการเลํนกีฬาและออกก้าลัง
กายแกํประชาชนอยํางเพียงพอ

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์กีฬาสํงเสริมให๎
ประชาชนและเยาวชนเลํนกีฬาและ
ออกก้าลังกายอยํางน๎อยปีละ 1 คร้ัง 
ให๎ประชาชนเลํนอยํางเพียงพอ 7 
หมูํบ๎าน

       70,000        70,000        70,000       70,000 7 หมูํบ๎าน ประชาชนและเยาวชนมี
อุปกรณ์กีฬาเลํนอยําง
เพียงพอและมีการเลํน
กีฬากันอยํางแพรํหลาย
สํงเสริมให๎ประชาชนมี
สุขภาพดีได๎

กองการศึกษา 
อบต.ปุากลาง

249 กํอสร๎างสนามกีฬาระดับต้าบล เพื่อให๎มีสนามกีฬาท่ีประชาชนใน
ต้าบลได๎ใช๎ประโยชน์ในการออกก้าลัง
กายรํวมกัน

สร๎างสนามกีฬาระดับต้าบล จ้านวน 1
 แหํง

  2,000,000 1 แหํง มีสนามกีฬาท่ีประชาชนใน
ต้าบลได๎ใช๎ประโยชน์ใน
การออกก้าลังกายรํวมกัน

กองชําง  อบต.
ปุากลาง

250 กํอสร๎างสวนสุขภาพ และจัดซ้ือ
เคร่ืองออกก้าลังกาย

เพื่อสํงเสริมให๎มีสถานท่ีเลํนกีฬาใกล๎
บ๎านสามารถสํงเสริมให๎ประชาชนเลํน
กีฬาได๎สะดวกขึ้นสามารถสร๎าง
สุขภาพด๎วยการเลํนกีฬา  ประชาชนท่ี
 เลํน กีฬา มีสุขภาพดีถ๎วนหน๎า

กํอสร๎างสวนสุขภาพ และจัดซ้ือเคร่ือง
ออกก้าลังกาย

     300,000      300,000 1 แหํง มีสถานท่ีเลํนกีฬาใกล๎บ๎าน
สามารถสํงเสริมให๎
ประชาชนเลํนกีฬาได๎
สะดวกขึ้นสามารถสร๎าง
สุขภาพด๎วยการเลํนกีฬา  
ประชาชนท่ี เลํน กีฬา มี
สุขภาพดีถ๎วนหน๎าได๎

กองชําง   
อบต.ปุากลาง
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251 โครงการฝึกสอนการเลํนกีฬา เพื่อให๎เด็กเยาวชน และประชาชน
สามารถเพิ่มทักษะในการเลํนกีฬา
ตํางๆให๎เกํงขึ้นสามารถไปแขํงขันใน
ระดับอ้าเภอและจังหวัดได๎

ฝึกสอนการการเลํนกีฬาตํางๆ แกํเด็ก
เยาวชน และประชาชน จ้านวน 30 
คน

       30,000        30,000        30,000       30,000 30 คน เด็กเยาวชนและประชาชน
มีสุขภาพ พลานามัย
แข็งแรง และหํางไกลยา
เสพติด

กองการศึกษา
อบต.ปุากลาง

252 แขํงขันกีฬาพัฒนาชีวิต    
(โรงเรียนสหราษฎร์บ้ารุง)

1. เพื่อสํงเสริมให๎เด็กนักเรียนได๎เลํน
กีฬา-กรีฑา                             2.
 เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนมีน้้าใจเป็น
นักกีฬา                              3. 
เพื่อพัฒนาด๎านรํางกายอารมณ์ สังคม
 และสติปัญญามีสุขภาพท่ีแข็งแรง     
                            4. เพื่อให๎
นักเรียนได๎เข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาใน
ระดับตํางๆ ท่ีสูงขึ้น

เชิงปริมาณนักเรียน คณะครู และ
บุคลากรของโรงเรียนสหกราษฎร์บ้ารุง
 ทุกคน ได๎รํวมกิจกรรมการฝึกซ๎อม
และแขํงขันกีฬาและกรีฑา ภายใน
โรงเรียน นักเรียนตัวแทนเข๎ารํวมการ
แขํงขันกีฬาในระดับตํางๆ ภายนอก
โรงเรียน

       15,000        15,000        15,000       15,000 1 คร้ัง 1. นักเรียนทุกคนได๎เข๎า
รํวมกิจกรรมการแขํงขัน
กีฬา-กรีฑาสีของโรงเรียน 
2. นักเรียนมีความสามัคคี
และมีน้้าใจนักกีฬาในการ
แขํงขันกีฬา 3. นักเรียน
เกิดการพัฒนาท้ังทางด๎าน
รํางกาย อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา 4. 
นักเรียนสามารถพัฒนา
ทักษะของการเลํนกีฬา
และกรีฑาเพื่อเข๎ารํวมใน
การแขํงขันในระดับท่ีสูงขึ้น

กองการศึกษา 
อบต.ปุากลาง 

รํวมกับ 
โรงเรียนส

หราษฎร์บ้ารุง

253 แขํงขันกีฬา กีฑานักเรียน (โรงเรียน
ปุากลางมิตรภาพท่ี 166)

เพื่อให๎นักเรียนมีความร๎ูความสามรถ
ในด๎านกีฬาและสามารถพัฒนา
ทักษณะด๎านกีฬาให๎สูงขึ้น

นักเรียนระดับกํอนประถมและระดับ
ประถมศึกษา จ้านวน 558 คน

       10,000        10,000        10,000       10,000 558 คน นักเรียนสามารถเข๎ารํวม
กิจกรรมการแขํงขันกีฬา
ในระดับโรงเรียน ระดับ
กลํุมโรงเรียน และระดับ
อ้าเภอได๎

กองการศึกษา
อบต.ปุากลาง 
รํวมกับรร.ปุา

กลางมิตรภาพท่ี
 166
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254 โครงการแขํงขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์
ชนเผําลัวะต๎านยาเสพติด อบต.ปุา
กลาง

เพื่อสํงเสริมกีฬาแกํเยาวชนและ
ประชาชนท้ังสองหมูํบ๎าน ให๎เกิด
ความสามัคคี และประชาชนให๎ความ
สนใจการออกก้าลังกายเลํนกีฬา และ
มีสุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณ์แข็งแรง 
เป็นการใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ 
และหํางไกลยาเสพติด

จัดการแขํงขันกีฬา หมูํ 4 บ๎านจูน 
และหมูํ 5 บ๎าตาหลวง ปีละ 1  คร้ัง

       30,000        30,000        30,000       30,000 1 คร้ัง ประชาชนในหมูํท่ี 4 บ๎าน
จูน และหมูํท่ี 5 บ๎านตา
หลวง และชุมชนได๎เข๎า
รํวมกิจกรรมการแขํงข๎น
กีฬา มีความสามัคคี และ
หํางไกลยาเสพติด

กองการศึกษา 
อบต.ปุากลาง

255 โครงการเคร่ืองออกก้าลังกาย เพื่อให๎เยาวชน ประชาชน ผ๎ูสูงอายุใช๎
เวลาวํางในการออกก้าลังกายให๎
รํางกายแข็งแรงสมบูรณ์หํางไกล
โรคภัยไข๎เจ็บ

สํงเสริมเคร่ืองออกก้าลังกายให๎
เยาวชน ประชาชน ผ๎ูสูงอายุ จ้านวน 
7 หมูํบ๎าน

       50,000        50,000 7 หมูํบ๎าน  เยาวชน ประชาชน 
ผ๎ูสูงอายุมีรํางกายแข็งแรง
สมบูรณ์ขึ้น

กองการศึกษา 
อบต.ปุากลาง

256 พัฒนาทักษะเยาวชนเลํนดนตรีโยธ
วาทิต (โรงเรียนมัธยมปุากลาง)

เพื่อฝึกทักษะดนตรีให๎กับเยาวชน
ต้าบลปุากลางเพื่อให๎เยาวชนใช๎เวลา
ในการท้ากิจกรรมท่ีสร๎างสรรค์
หํางไกลจากยาเสพติด

เยาวชนต้าบลปุากลาง จ้านวน 100 
คน พัฒนาทักษะดนตรีและได๎ใช๎เวลา
ในการท้ากิจกรรมท่ีสร๎างสรรค์ 
หํางไกลจากยาเสพติด

       20,000        20,000        20,000       20,000 100 คน เยาวชนต้าบลปุากลางมี
ทักษะดนตรี ได๎ใช๎เวลาใน
การท้ากิจกรรมท่ี
สร๎างสรรค์ หํางไกลจากยา
เสพติด

กองการศึกษา
อบต.ปุากลาง

รํวมกับโรงเรียน
มัธยมปุากลาง

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว และ     

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณแีละสืบสารภมูิปญัญาท้องถ่ิน
4.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาดา้น ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณ ีและภมูิปญัญาท้องถ่ิน และส่งเสริมการท่องเที่ยว
          4.1    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ/ที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

257 สํงเสริมประชาสัมพันธ์การ
ทํองเท่ียวด๎านประเพณีและ
วัฒนธรรมท๎องถิ่นต้าบลปุากลาง

เพื่อประชาสัมพันธ์สํงเสริมสนับสนุน
การทํองเท่ียวประเพณีและวัฒนธรรม
ท๎องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของต้าบล
ปุากลางให๎แพรํหลาย

สํงเสริมสนับสนุนประเพณี วัฒนธรรม
ของกลํุมชาติพันธุ์ ม๎ง เมี่ยน ลัวะ 
และประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม 
และเทศกาลตํางๆ

       20,000        20,000        20,000       20,000 1 คร้ัง สามารถอนุรักษ์
ศิลปะวัฒนธรรมของกลํุม
ชาติพันธุ์ให๎คงอยูํตลอดไป
 และเป็นการสํงเสริมการ
ทํองเท่ียวของต้าบลปุา
กลางให๎เป็นท่ีร๎ูจักมากขึ้น

กองการศึกษา
อบต. ปุากลาง
และอบจ.นําน

258 โครงการจัดงานเทศกาลปีใหมํม๎ง
อาเซียน

เพื่อสํงเสริมการทํองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม ประเพณี ชนเผําม๎ง 
ประเทศท่ีเข๎ารํวม AEC

จัดงานเทศกาลปีใหมํม๎งและประกวด
มิสม๎งอาเซียน

  1,000,000   1,000,000   1,000,000  1,000,000 1 คร้ัง เป็นการเผยแพรํ
วัฒนธรรมและสํงเสริม
การทํองเท่ียวต้าบลปุา
กลาง และจังหวัดนําน

กองการศึกษา
อบต.ปุากลาง
และ จ.นําน

259 สํงเสริมการจัดงานเทศกาลปีใหมํม๎ง เพื่อสํงเสริมให๎มีการแสดงทาง
วัฒนธรรมและสืบทอดประเพณีอันดี
งามของชน ชาวม๎ง ให๎ยั่งยืนและ เป็น
การรักษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท๎องถิ่น
 ให๎คงอยูํตลอดไป

สํงเสริมการจัดงานเทศกาลปีใหมํม๎ง 
ปีละ 1 คร้ัง

     200,000      200,000      200,000     200,000 1 คร้ัง สามารถอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมของชนเผําม๎งให๎
มีการสืบทอดและคงอยูํ
ตลอดไปได๎

กองการศึกษา
อบต.ปุากลาง
และอบจ.นําน

260 สํงเสริมการจัดงานเทศกาลปีใหมํ
เมี่ยน

เพื่อสํงเสริมให๎มีการอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมปีใหมํเมี่ยน ให๎คงอยูํตํอไป
และมีการรักษาวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นของชนเผําเมี่ยนให๎ คงอยูํสืบไป

สํงเสริมการจัดงานเทศกาลปีใหมํเมี่ยน
  ปีละ 1 คร้ัง

       20,000        20,000        20,000       20,000 1 คร้ัง สามารถอนุรักษ์และสืบ
สานประเพณีวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท๎องถิ่นของชน
เผําเมี่ยน ให๎คงอยูํตํอไป

กองการศึกษา
อบต.ปุากลาง

261 โครงการฝึกอบรมสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมกินสะโหลดตีพิ

เพื่อสํงเสริมและการอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมภูมิปัญญาการกินสะโหลด
ตีพิของชนเผําล๊ัวะให๎มีการสืบทอดคง
อยูํตํอไป

ฝึกอบรมสืบสานประเพณีการกินสะ
โหลดตีพิ ของชนเผําล๊ัวะ  ปีละ 1 คร้ัง

       20,000        20,000        20,000       20,000 1 คร้ัง สามารถอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมภูมิปัญญาการ
กินสะโหลดตีพิให๎คงอยูํ
สืบไปได๎

กองการศึกษา
อบต.ปุากลาง
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ/ที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

262 โครงการฝึกอบรมสืบสานประเพณี
เนื่องในวันผ๎ูสูงอายุและวันสงกรานต์

เพื่อฝึกอบรมประเพณีวัฒนธรรมการ
เคารพนพนอบตํอผ๎ูใหญํผ๎ูสูงอายุผ๎ู
เป็นอุปการะ คุณตํอคนรํุนหลัง และ
สํงเสริมประชาชนได๎เรียนร๎ูถึง
ประเพณีอันเป็นสากลได๎

ฝึกอบรมสืบสานประเพณีวันสงกา
รนต์ผ๎ูสูงอายุในต้าบลปุากลางท้ังใน
ระดับหมูํบ๎านและระดับต้าบล  ปีละ 
1 คร้ัง

       60,000        60,000        60,000       60,000 1 คร้ัง สามารถสํงเสริมประเพณี
รดน้้าด้าหัวผ๎ูสูงอายุในชํวง
เทศกาลสงกานต์ให๎สืบ
ตํอไปสํูคนรํุนหลังได๎

กองการศึกษา
อบต.ปุากลาง

263 สํงเสริมการจัดงานประเพณี
วัฒนธรรมและงานรัฐพิธี อ้าเภอ ปัว
 และจังหวัดนําน

เพื่อสํงเสริมการจัดงานประเพณีและ
วัฒนธรรมและงานรัฐพิธีในระดับ
อ้าเภอ ปัว และ จังหวัด นํานได๎

สํงเสริมการจัดงานทางวัฒนธรรม 
และงานรัฐพิธีระดับ อ้าเภอ และ
ระดับจังหวัด ทุกๆปี

       20,000        20,000        20,000       20,000 1 ปี มีการจัดงานทาง
วัฒนธรรมและงานรัฐพิธี
โดยภาพรวมระดับ อ้าเภอ
 และระดับจังหวัด ทุกๆปี

กองการศึกษา
อบต.ปุากลาง

264 ฝึกอบรมสืบสานประเพณีดงเซ๎ง เพื่อให๎มีการฝึกอบรมสืบสานประเพณี
ดงเซ๎ง เพื่อให๎เกิดความสงบสุขรํมเย็น
และความสบายใจของประชาชนใน
ต้าบลปุากลางในการได๎บวงสรวงเจ๎าท่ี
เสริมความเป็นสิริมงคลในสังคมได๎

ฝึกอบรมสืบสานประเพณีดงเซ๎งต้าบล
ปุากลาง ปีละ 1 คร้ัง

       10,000        10,000        10,000       10,000 1 คร้ัง มีการจัดบวงสรวงเจ๎าท่ี 
ประ จ้า ต้าบล ปุากลาง
เพื่อความสงบสุขรํมเย็น
และความสบายใจของ
ประชาชนในต้าบลปุากลาง
ในการได๎บวงสรวงเจ๎าท่ี
เสริมความเป็นสิริมงคลใน
 สังคมได๎

กองการศึกษา
อบต.ปุากลาง

265 จัดงานวันส้าคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อสํงเสริมให๎พุทธศาสนิกชนได๎มี
ความร๎ูความเป็นมาของวันส้าคัญตํางๆ
เชํนวันมาฆบูชา /วันวิสาขบูชา / วัน
อาสาฬหบูชาและวันเข๎าพรรษา

จัดกิจกรรมวันส้าคัญทาง
พระพุทธศาสนา จ้านวน 3 – 5 คร้ัง 
ตํอปี

       25,000        25,000        25,000       25,000 3 คร้ัง พุทธศาสนิกชนสามารถ
รับร๎ูความเป็นมาของพระ
พุทธ ศาสนาได๎และร๎ูถึง
ความส้าคัญของแตํละวันได๎

กองการศึกษา
อบต.ปุากลาง

266 โครงการศูนย์การเรียนร๎ูพุทธศาสนา
 สํงเสริมพุทธศาสนา

เพื่อให๎ประชาชนท่ีสนใจเรียนร๎ูพุทธ
ศาสนามากขึ้น

ศูนย์การเรียนร๎ูพุทธศาสนา สํงเสริม
พุทธศาสนา

       30,000        30,000        30,000       30,000 30 คน มีประชาชนเข๎าใจใน
พระพุทธศาสนามากขึ้น

กองการศึกษา
อบต.ปุากลาง
รํวมกับอาศรม
ต้าบลปุากลาง
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267 ฝึกอบรมสืบสานวันคริสต์มาส เพื่อสนับสนุนสํงเสริมให๎ประชาชน
คริสตศาสนิกชนมีโอกาสรํวมกิจกรรม
วันส้าคัญของศาสนาคริสต์ร๎ูความ
เป็นมาและรํวมเฉลิมฉลองในวัน
ดังกลําวด๎วย

ฝึกอบรมสืบสานวันคริสต์มาส ปีละ  1
  คร้ัง

       20,000        20,000        20,000       20,000 1 คร้ัง ประชาชนคริสตศาสนิกชน
มีโอกาสรํวมกิจกรรมวัน
ส้าคัญของศาสนาคริสต์ร๎ู
ความเป็นมาและรํวมเฉลิม
ฉลองในวันดังกลําวด๎วย

กองการศึกษา
อบต.ปุากลาง

268 สํงเสริมการจัดงานกาชาดประจ้าปี 
ของจังหวัด นําน  (สํงเสริมการ
ประกวดธิดาดอย)

เพื่อสํงเสริมให๎มีการประกวดสาวงาม
ระดับชนเผํา โดยสํงสาวงาม สามชน
เผําเข๎ารํวมประกวด

สํงสาวงามของต้าบล ปุากลาง  เผําม๎ง
 , เผําเมี่ยน ,และเผําล๊ัวะ  เผําละ  1 
 คน

       30,000        30,000        30,000       30,000 1 คน งานกาชาดประจ้าปีของ
จังหวัดนําน   มีการ
ประกวดสาวงามธิดาดอย
ทุกปี สามารถสํงเสริมงาน
การทํองเท่ียวของจังหวัดได๎

กองการศึกษา
อบต.ปุากลาง

269 ลานวัฒนธรรมท๎องถิ่น เพื่อน้าเสนอและเผยแพรํผลงาน
นักเรียนโรงเรียนมัธยมปุากลางและ
ศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่นแกํสาธารณชน

นักเรียนโรงเรียนมัธยมปุากลางและ
ครูภูมิปัญญาท๎องถิ่นต้าบลปุากลาง 
จ้านวน 600 คน น้าเสนอผลงานและ
เผยแพรํศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่นให๎
สาธารณชนได๎รับร๎ู

       20,000        20,000        20,000       20,000 600 คน เกิดเครือขํายภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นในต้าบลปุากลาง 
และมีการประชาสัมพันธ์
ศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่นให๎
สาธารณชนได๎รับร๎ู

กองการศึกษา
อบต.ปุากลาง

รํวมกับโรงเรียน
มัธยมปุากลาง

270 สํงเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น ชนเผํา ม๎ง เมี่ยน ลัวะ

เพื่อให๎เด็กและเยาวชนเห็น
ความส้าคัญของวัฒนธรรมท๎องถิ่น
และมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์ 
วัฒนธรรมชนเผํา ม๎ง เมี่ยน ลัวะ

สํงเสริมให๎เยาวชนต้าบลปุากลาง 
อนุรัษณ์ศิลปวัฒนธรรมของตนเอง   
จ้านวน 100 คน จัดกิจกรรมอนุรักษ์
วัฒนธรรม ชนเผํา ม๎ง เมี่ยน ลัวะ

       60,000        60,000        60,000       60,000 100 คน เยาวชนมีการอนุรักษ์
วัฒนธรรมท๎องถิ่นอยําง
ตํอเนื่อง

กองการศึกษา 
อบต.ปุากลาง
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271 โครงการฝึกอบรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์ เพื่อให๎มีการฝึกสอนวัฒนธรรมชนเผํา
 ม๎ง เมี่ยน ลัวะ เพื่อให๎มีการสืบทอด
ประเพณีวัฒนธรรมตํางๆให๎คงอยูํ
ตลอดไปสามารถรักษาประเพณี
วัฒนธรรมท่ีสืบทอดมานานให๎อยูํ
ตํอไปได๎

จ๎างวิทยากรสอนเกี่ยวกับประเพณี
วัฒนธรรมตํางๆ ,เชํนผ๎ูน้าพิธีการ
แตํงงาน,การเล้ียงผีสํงผี,การเปุาแคลน,
เพลงม๎งด้ังเดิม, การเรียกขวัญ ,การสํู
ขวัญ, การกลําวสอนประเพณี
วัฒนธรรมตํางๆ ภาษา ชุดประจ้าเผํา
 ฯลฯ จ้านวน 60 คน

       50,000        50,000        50,000       50,000 60 คน มีการสืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมตํางๆให๎คงอยูํ
ตลอดไปสามารถรักษา
ประเพณีวัฒนธรรมท่ีสืบ
ทอดมานานให๎อยูํตํอไปได๎

กองการศึกษา
อบต.ปุากลาง

272 จัดท้าหนังสือประวัติต้าบลปุากลาง 
วีดิทัศน์ ปูายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
สํงเสริมการทํองเท่ียว

เพื่อเป็นการเผยแพรํประชาสัมพันธ์
ประวัติความเป็นมาของวิถีชีวิต ศิลปะ
 วัฒนธรรมของชาติพันธุ์ ม๎ง เมี่ยน 
ลัวะ ต้ังแตํอดีตจนถึงปัจจุบันให๎
ผ๎ูสนใจรับร๎ู

จัดท้าหนังสือประวัติต้าบลปุากลาง วี
ดีทัศน์ ปูายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
สํงเสริมการทํองเท่ียว

     200,000      200,000      200,000     200,000 1 คร้ัง มีการเรียนการสอนการให๎
ความร๎ูเกี่ยวกับประเพณี
เมี่ยน ให๎มีการสืบทอด
ทางประเพณีวัฒนธรรมให๎
มีการอนุรักษ์สืบทอดตํอไป

กองการศึกษา 
อบต.ปุากลาง
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273 โครงการอบรมเชิงปฏบัติการฟื้นฟู
ศิลปะ วัฒนธรรม ชุดประจ้ากลํุม
ชาติพันธุ์ถิ่นลัวะต้าบลปุากลาง

เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สํงเสริม และปู
ลกฝังคํานิยมแกํคนรํุนใหมํ

ฝึกอบรมเชิงปฏบัติการฟื้นฟูศิลปะ 
วัฒนธรรม ชุดประจ้ากลํุมชาติพันธุ์
ถิ่นลัวะต้าบลปุากลาง จ้านวน 100 
คน

       15,300 100 คน 1.ผ๎ูเข๎าอบรมทุกคน
ตระหนักถึงความส้าคัญ
ของศิลปะวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะการมีชุดประจ้า
เผําถิ่นลัวะ                   
 2. ผ๎ูเข๎าอบรมกลํุมชาติ
พันธุ์ถิ่นลัวะในหมูํบ๎าน มี
ความเข๎มแข็ง รักษาไว๎ซ่ึง
เอกลักษณ์ของชนเผําตํอไป
  3. กลํุมชาติพันธุ์ลัวะมี
ชุดประจ้าเผําท่ีสวยงาม 
สามารถสวมใสํในวาระ
ตํางๆ ได๎โดยไมํอายผ๎ูอื่น

กองการศึกษา
อบต.ปุากลาง

274 จัดซ้ือเคร่ืองดนตรี เพื่อสํงเสริมอุปกรณ์ในการประกอบ
ประเพณีวัฒนธรรม เพลงชนเผําม๎ง

จัดซ้ือเคร่ืองดนตรีชนเผํา   ฯลฯ        50,000        50,000        50,000       50,000 1 คร้ัง มีการอนุรักษ์ประเพณีการ
เลํนดนตรีในงานพิธีกรรม
ตํางๆ

กองการศึกษา
อบต.ปุากลาง

275 โครงการสอนภาษา ม๎ง  เมี่ยน ลัวะ เพื่อสํงเสริมการอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรม ภาษาม๎ง เมี่ยน ลัวะ

ผ๎ูรํวมเรียนจ้านวน 20 คน กลํุม
ผ๎ูสนใจ / นักเรียนนักศึกษา ประชาชน

       30,000        30,000        30,000       30,000 20 คน มีการอนุรักษ์ภาษาม๎ง 
เมี่ยน ลัวะ

กองการศึกษา
อบต.ปุากลาง

276 โครงการพัฒนาและสํงเสริมนาฎย
ดนตรีเส๎นสีลายศิลป์อนุรักษ์
วัฒนธรรมท๎องถิ่น

เพื่อสํงเสริมและพัฒนาทักษะด๎าน
ศิลปะ ดนตรีนาฎศิลป์ให๎กับเยาวชน
ต้าบลปุากลาง

เยาวชนต้าบลปุากลาง จ้านวน 120 
คน ได๎รับการพัฒนาทักษะทางด๎าน
ศิลปะ ดนตรีนาฎศิลป์ให๎สูงขึ้น

       45,100        45,100        45,100       45,100 120 คน เยาวชนต้าบลปุากลางใช๎
เวลาในการท้ากิจกรรมท่ี
สร๎างสรรค์พัฒนาตนเอง
ด๎านสุนทรียะหํางไกลจาก
ยาเสพติด

กองการศึกษา
อบต.ปุากลาง

รํวมกับโรงเรียน
มัธยมปุากลาง
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277 โครงการเปิดโลกทัศน์การเรียนร๎ูสํู
การปฏิบัติและเผยแพรํวัฒนธรรม
ท๎องถิ่น

1. เพื่อสํงเสริมให๎เยาวชนต้าบลปุา
กลางได๎มีโอกาสแสดงความสามารถ
และเผยแพรํศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่นสํู
สายตาสาธารณชน                     
 2. เพื่อเป็นการรํวมแสดงความ
จงรักภักดีตํอพระมหากษัตริย์

นักเรียนช้ัน ม.1-ม.6  จ้านวน 20 คน
 ได๎เผยแพรํศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่น
ผํานส่ือมวลชนระดับประเทศ และ
แสดงถึงความจงรักภักดีตํอสถาบัน
พระมหากษัตริย์

       23,000        23,000        23,000       23,000 20 คน คนไทยท้ังประเทศได๎มี
โอกาสชื่นชม
ศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่นและ
เป็นการประชาสัมพันธ์
ต้าบลปุากลางให๎เป็นท่ี
ร๎ูจักมากขึ้น

กองการศึกษา
อบต.ปุากลาง

รํวมกับโรงเรียน
มัธยมปุากลาง

278 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดู
ร๎อน

เพื่อให๎เด็กและเยาวชนใช๎เวลาวํางให๎
เป็นประโยชน์ชํวงปิดเทอมและเพื่อให๎
เด็กเป็นคนดีของพํอแมํและสังคมโดย
ใช๎ธรรมกลํอมเกลาจิตใจ

เด็กนักเรียนชายช้ัน ประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา จ้านวน 100 คน

       30,000        30,000        30,000       30,000 จ้านวน 100 
คน

เด็กเติบโตเป็นคนดีในสังคม อาศรมธรรม
จาริกต้าบลปุา
กลาง รํวมกับ 
กองการศึกษา 
อบต.ปุากลาง

279 โครงการสอนพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์

เพื่อให๎เด็กและเยาวชนใช๎เวลาวํางให๎
เป็นประโยชน์ชํวงปิดเทอมและเพื่อให๎
เด็กเป็นคนดีของพํอแมํและสังคมโดย
ใช๎ธรรมกลํอมเกลาจิตใจ

เด็กนักเรียนช้ัน ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา จ้านวน 100 คน

       20,000        20,000        20,000       20,000 จ้านวน 100 
คน

เด็กเติบโตเป็นคนดีในสังคม อาศรมธรรม
จาริกต้าบลปุา
กลาง รํวมกับ 
กองการศึกษา 
อบต.ปุากลาง

280 โครงการงานมหกรรมชุมชนนุมยุว
พุทธธรรมจาริกและแกนน้าบนพื้นท่ี
สูง

เพื่อให๎เด็กท่ีเป็นแกนน้าได๎พบปะ
เพื่อนและได๎แลกเปล่ียนความร๎ูซ่ึงกัน
และกัน

เด็กแกนน้าจ้านวน 10 คน        10,000        10,000        10,000       10,000 จ้านวน 10 คน เด็กเติบโตเป็นคนดีในสังคม อาศรมธรรม
จาริกต้าบลปุา
กลาง รํวมกับ 
กองการศึกษา 
อบต.ปุากลาง
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณแีละสืบสารภมูิปญัญาท้องถ่ิน

4.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาดา้นศิลปวัฒนธรรม  จารีต  ประเพณแีละภมูิปญัญาท้องถ่ิน และการท่องเที่ยว
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา


281 กํอสร๎างศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม
สามชนเผํา

เพื่อให๎ประชาชนและนักทํองเท่ียวได๎
เข๎าชมศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมแหลํง
เรียนร๎ูทางวัฒนธรรมท้ังสามชนเผํา 
และเป็นแหลํงทํองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

กํอสร๎างอาคารศูนย์แสดง
ศิลปวัฒนธรรมสามชนเผํา          
จ้านวน  1  หลัง

  5,400,000   5,400,000   5,400,000  5,400,000 1 แหํง มีศูนย์วัฒนธรรมแหลํง
เรียนร๎ูทางวัฒนธรรมให๎มร
ท่ีเรียนร๎ูวัฒนธรรมท้ังสาม
ชนเผํา

กองชําง อบต.

282 กํอสร๎างพิพิธภัณฑ์ชนเผําต้าบลปุา
กลาง

เพื่อเป็นแหลํงเรียนร๎ูวัฒนธรรมชาติ
พันธุ์ของต้าบลปุากลางและเป็นแหลํง
ทํองเท่ียวต้าบลปุากลาง

กํอสร๎างพิพิธภัณฑ์ บ๎านจ้าลอง ชนเผํา
 วัสดุของใช๎ของวัฒนธรรมชาติพันธุ์ 
จ้านวน 4 หลัง

     600,000      600,000      600,000     600,000 4 หลัง มีแหลํงเรียนร๎ูวัฒนธรรม
ชาติพันธุ์ของต้าบลปุา
กลางและเป็นแหลํง
ทํองเท่ียวต้าบลปุากลาง

กองชําง อบต.

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

5.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาดา้นการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
          5.1    แผนงานเคหะชุมชน
283 จัดเก็บขยะ เพื่อให๎มีการจัดเก็บขยะให๎มี

ประสิทธิภาพและสร๎างมาตรฐานการ
จัดเก็บขยะและสํงเสริมให๎การจัดเก็บ
ขยะโดย อบต.รํวมรับผิดชอบสมทบ
คําจัดเก็บขยะของชุมชน

สํงเสริมการจัดเก็บขยะมูลฝอยของ
ต้าบล ปุากลาง จ้านวน  1  โครงการ

  1,400,000   1,400,000   1,400,000  1,400,000 1 โครงการ มีการจัดเก็บขยะอยํางมี
ประสิทธิภาพและสามารถ
จูงใจให๎ประชาชนเข๎ารํวม
โครงการจัดเก็บขยะ
ดังกลําวท้าให๎หมูํบ๎าน
ชุมชนสะอาดมีการจัดเก็บ
ขยะให๎เป็นท่ีเป็นทางได๎

อบต.ปุากลาง

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 3. ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม  

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 3. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว  และ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง   
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284 ขุดหลุมฝังกลบขยะและส่ิงปฏิกูล เพื่อให๎มีการขุดหลุมขยะสามารถ
แก๎ปัญหากล่ินเหม็นของขยะและ
สามารถแก๎ปัญหาส่ิงแวดล๎อมของ
ชุมชนได๎

ด้าเนินการขุดหลุมขยะ        70,000        70,000        70,000       70,000 1 หลุม มีการฝังกลบขยะสามารถ
แก๎ปัญหากล่ินเหม็นของขยะ
และสามารถแก๎ปัญหา
ส่ิงแวดล๎อมของชุมชนได๎

กองชําง อบต.
ปุากลาง

285 การเชํา/ซ้ือ ท่ีท้ิงขยะของต้าบล เพื่อจํายคําเชํา/ซ้ือท่ีส้าหรับท้ิงขยะ
ของต้าบลสามารถแก๎ปัญหาท่ีท้ิงขยะได๎

จํายคําเชํารายเดือนแกํเจ๎าของท่ีท้ิง
ขยะต้าบล ได๎ทุกๆเดือน

     200,000      200,000      200,000     200,000 1 ปี สามารถแก๎ปัญหาท่ีท้ิง
ขยะของต้าบล ได๎

อบต.ปุากลาง

286 จัดซ้ือถังขยะ เพื่อให๎มีถังขยะเพียงพอให๎ประชาชน
ใช๎แยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะท่ีต๎อง
ท้ิงสามารถลดปริมาณขยะในชุมชนได๎

จัดซ้ือถังขยะปีละ 1 คร้ัง        50,000        50,000        50,000       50,000 1 คร้ัง มีถังขยะเพียงพอให๎
ประชาชนใช๎แยกขยะเพื่อ
ลดปริมาณขยะท่ีต๎องท้ิง
สามารถลดปริมาณขยะใน
ชุมชนได๎

อบต.ปุากลาง

287 คัดแยกขยะก้าจัดขยะในชุมชน 
(สํงเสริมการแยกขยะไปใช๎ประโยชน)์

เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนคัดแยกขยะ
อินทรีย์และขยะอินทรีย์ออกจากกัน
สํงเสริมการน้าเอาขยะอินทรีย์ไปใช๎
ประโยชน์เชํนการท้าปุ๋ยหมักอินทรีย์
เป็นต๎น

รณรงค์ ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ        50,000        50,000        50,000       50,000 7 หมูํบ๎าน ให๎ประชาชนคัดแยกขยะรี
ไซเคลน้าไปขายสร๎าง
รายได๎และชํวยลดปริมาณ
ขยะในต้าบลปุากลางได๎

ส้านักปลัด 
อบต.ปุากลาง

288 อบรมการเสริมสร๎างความร๎ูความ
เข๎าใจในการคัดแยกขยะ

ให๎ร๎ูจักการใช๎ประโยชน์ของขยะและ
สามารถก้าจัดขยะได๎อยํางถูกต๎อง

ฝึกอบรม ประชาชนทุกหมูํบ๎าน ทุก
ร๎านค๎า ทุกโรงเรียน และทุกหนํวย
ราชการในพื้นท่ี

       50,000        50,000        50,000       50,000 7 หมูํบ๎าน ประชาชนทุกหมูํบ๎าน ทุก
ร๎านค๎า ทุกโรงเรียน และ
ทุกหนํวยราชการในพื้นท่ีร๎ู
ประโยชน์ของขยะและ
ก้าจัดได๎ถูกต๎องไมํเป็นพิษ
ตํอส่ิงแวดล๎อมและสุขภาพ
ในระยะยาวได๎อยํางยั่งยืน

อบต.ปุากลาง
รพ.สต.ปุากลาง

ผ๎ูน้าชุมชน
โรงเรียนในต้าบล
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
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รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

289 การผลิตปุ๋ยหมัก เพื่อให๎ประชาชนร๎ูจักก้าจัดขยะจาก
เศษอาหาร ผัก ผลไม๎ ซากสัตว์ น้ามา
ท้าปุ๋ยหมัก

 - ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการรายหมูํบ๎าน 
    - สนับสนุนครัวเรือนต๎นแบบ
โรงเรียนต๎นแบบ                         
            - ศูนย์เรียนร๎ู/สาธิตการ
ผลิตปุ๋ยหมัก น้้าหมัก และแก๏สชีวภาพ

       30,000        30,000        30,000       30,000 7 หมูํบ๎าน ประชาชนร๎ูจักการผลิดปุ๋ย
หมัก น้้าหมัก และแก๏ส
ชีวภาพใช๎เอง สามารถลด
ปริมาณขยะของต้าบลปุา
กลางได๎อยํางยั่งยืน

อบต.ปุากลาง
รพ.สต.ปุากลาง

ผ๎ูน้าชุมชน
โรงเรียนในต้าบล

290 จัดธนาคารขยะในชุมชนและโรงเรียน เพื่อให๎ประชาชนและนักเรียน
สามารถน้าขยะรีไซเคลมาขายสร๎าง
รายได๎

จัดต้ังตลาดนัดขยะหรือธนาคารขยะ
ในชุมชนและโรงเรียน และท้าจุดรับ
บริจาคขยะ

       70,000        70,000        70,000       70,000 7 หมูํบ๎าน ประชาชนทุกหมูํบ๎าน ทุก
ร๎านค๎า ทุกโรงเรียน และ
ทุกหนํวยราชการในพื้นท่ี 
มีรายได๎เสริมและร๎ู
ประโยชน์ของขยะและ
ก้าจัดได๎ถูกต๎องไมํเป็นพิษ
ตํอส่ิงแวดล๎อมและสุขภาพ
ในระยะยาวได๎อยํางยั่งยืน

อบต.ปุากลาง
รพ.สต.ปุากลาง

ผ๎ูน้าชุมชน
โรงเรียนในต้าบล

291 โครงการส่ิงประดิษฐ์จากขยะ เพื่อให๎ประชาชนร๎ูจักน้าขยะสามารถ
น้าไปใช๎ประโยชน์

อบรมประชาชน จ้านวน 7 หมูํบ๎าน        20,000        20,000        20,000       20,000 7 หมูํบ๎าน ประชาชนสามารถท้า
ประโยชน์จากขยะเหลือให๎
และสร๎างรายได๎อีกทางหนึ่ง

อบต.ปุากลาง
รพ.สต.ปุากลาง

ผ๎ูน้าชุมชน
โรงเรียนในต้าบล

292 โครงการครัวเรือนต๎นแบบในการคัด
แยกขยะใช๎ประโยชน์จากขยะและ
ของเหลือใช๎

เพื่อสร๎างครัวเรือนต๎นแบบในการคัด
แยกขยะใช๎ประโยชน์จากขยะและของ
เหลือใช๎ (คัดแยกขยะ ผลิตน้้าหมัก 
ปุ๋ยหมัก และแก๏สชีวภาพ ฯลฯ ให๎เอง)

หมูํบ๎านละ 10 ครัวเรือน จ้านวน 7 
หมูํบ๎าน

       10,000        10,000        10,000       10,000 7 หมูํบ๎าน มีครัวเรือนต๎นแบบในการ
คัดแยกขยะใช๎ประโยชน์
จากขยะและของเหลือใช๎ 
(คัดแยกขยะ ผลิตน้้าหมัก
 ปุ๋ยหมัก และแก๏สชีวภาพ
 ฯลฯ ให๎เอง)

อบต.ปุากลาง
รพ.สต.ปุากลาง

ผ๎ูน้าชุมชน
โรงเรียนในต้าบล
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ/ที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

293 โครงการประกวดหมูํบ๎านสะอาด
ปราศจากขยะ หน๎าบ๎าน นํามอง

เพื่อสร๎างครัวเรือนต๎นแบบหมูํบ๎านละ
 10 ครัวเรือน สามารถเป็นท่ีศึกษาดู
งานของประชาชนในต้าบลและ
ภายนอกต้าบลได๎

หมูํบ๎านละ 10 ครัวเรือน จ้านวน 7
หมูํบ๎าน

       10,000        10,000        10,000       10,000 7 หมูํบ๎าน มีครัวเรือนต๎นแบบ
หมูํบ๎านละ 10 ครัวเรือน 
สามารถเป็นท่ีศึกษาดูงาน
ของประชาชนในต้าบล
และภายนอกต้าบลได๎

อบต.ปุากลาง
รพ.สต.ปุากลาง

ผ๎ูน้าชุมชน
โรงเรียนในต้าบล

294 การจัดการขยะอันตราย เพื่อจ้ากัดขยะอันตรายอยํางถูกวิธี จัดสร๎างสถานท่ีก้าจัดขยะอันตราย
ระดับต้าบล

       30,000        30,000        30,000       30,000 7 หมูํบ๎าน มีสถานท่ีก้าจัดขยะ
อันตรายระดับต้าบล

อบต.ปุากลาง
รพ.สต.ปุากลาง

295 โครงการกํอสร๎างเตาเผาขยะ เพื่อจ้ากัดขยะในต้าบลปุากลาง กํอสร๎างเตาเผาขยะ จ้านวน 1 แหํง   1,000,000   1,000,000   1,000,000  1,000,000 1 แหํง มีสถานท่ีก้าจัดขยะ กองชําง อบต.
ปุากลาง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

5.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาดา้นการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
          5.2    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
296 ฝึกอบรมเกษตรอินทรีย์กับการ

ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล๎อม

เพื่อสํงเสริมการท้าปุ๋ยหมักอินทรีย์
สํงเสริมการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล๎อมสามารถท้าให๎
เกษตรกรลดการใช๎ปุ๋ยเคมีและเพิ่ม
ปริมาณการผลิตและใช๎ปุ๋ยหมัก
อินทรีย์มากขึ้นได๎

ฝึกอบรมเกษตรกรเกี่ยวกับเกษตร
อินทรีย์กับการพื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม 
จ้านวน 60 คน

       50,000        50,000        50,000       50,000 60 คน สามารถสํงเสริมการท้าปุ๋ย
หมักอินทรีย์สํงเสริมการ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล๎อมสามารถท้า
ให๎เกษตรกรลดการใช๎
ปุ๋ยเคมีและเพิ่มปริมาณ
การผลิตและใช๎ปุ๋ยหมัก
อินทรีย์มากขึ้นได๎

ส้านักปลัด  
อบต.ปุากลาง

297 โครงการจัดท้าแนวกันไฟและ
ควบคุมไฟปุา หมูํ 1 - 7

เพื่อปูองกันการลุกลามของไฟปุา และ
แก๎ไขปัญหาไฟปุา

จัดท้าแนวกันไฟ จ้านวน 7 หมูํบ๎าน        35,000        35,000        35,000       35,000 7 หมูํบ๎าน มีเขตปูองกันไฟปุา ส้านักปลัดอบต.
ปุากลาง

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 3. ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม  
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298 สํงเสริมการปลูกหญ๎าแฝกเพื่อการ
อนุรักษ์ดินและแก๎ปัญหาการชะล๎าง
หน๎าดินตามแนวพระราชด้าริ

เพื่อสํงเสริมให๎เกษตรกรปลูกหญ๎าแฝก
เพื่อแก๎ปัญหาดินสามารถแก๎ปัญหา
ดินและการซะล๎างหน๎าดินตามแนว
พระราชด้าริได๎

สํงเสริมเกษตรกร ปลูกหญ๎าแฝกใน
พื้นท่ี ทุกหมูํบ๎าน หมูํท่ี 1 – 7

       20,000        20,000        20,000       20,000 7 หมูํบ๎าน เกษตรกรปลูกหญ๎าแฝก
เพื่อแก๎ปัญหาดินสามารถ
แก๎ปัญหาดินและการซะ
ล๎างหน๎าดินตามแนว
พระราชด้าริได๎

ส้านักปลัด 
อบต.ปุากลาง

299 สํงเสริมการท้าฝายกั้นน้้า ฝายน้้า
ล๎น/ฝายแม๎ว เพื่อการอนุรักษ์น้้า/ 
ฝายต๎นน้้าตามพระราชด้าริ

เพื่อให๎มีการกักการชะลอการไหลของ
น้้าสามารถกั้นน้้าไว๎ใช๎เพื่อการเกษตร
ได๎และสามารถท้าให๎มีน้้าหลํอเล้ียง
บํอน้้ากินน้้าใช๎ไมํให๎แห๎งขอดได๎

สํงเสริมการท้าฝายกั้นน้้า ฝายน้้าล๎น 
ฝายแม๎ว ในพื้นท่ีต้าบล ปุากลาง ท้ัง 7
 หมูํบ๎าน

       50,000        50,000        50,000       50,000 7 หมูํบ๎าน สามารถ ท้าให๎การชะลอ
การไหลของน้้าสามารถ
กั้นน้้าไว๎ใช๎เพื่อการเกษตร
ได๎และสามารถท้าให๎มีน้้า
หลํอเล้ียงบํอน้้ากินน้้าใช๎
ไมํให๎แห๎งขอดได๎

   กองชําง 
อบต.ปุากลาง

300 โครงการลดการเผาเพื่อลดมลพิษ เพื่อลดการเผา เชํน เปลือกข๎าวโพด 
ใบไม๎กิ่งไม๎ ฟางข๎าว และลดมลพิษใน
อากาศ

ณรงค์ประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนหยุด
เผาจ้านวน 7 หมูํบ๎าน

       15,000        15,000        15,000       15,000 7 หมูํบ๎าน ประชาชนมีจิตส้านึกใน
การไมํเผาทีท้าให๎เกิด
มลพิษและปูองกันการเกิด
ไฟปุา

อบต.ปุากลาง
โรงเรียนใน

ต้าบลหนํวยงาน
ราชการและ

หมูํบ๎าน

301 สํงเสริมการปลูกปุาและอนุรักษ์ปุา
ชุมชน

เชิญชวนให๎เด็กและเยาวชนตระหนัก
ถึงคุณคําของต๎นไม๎และรํวมกันปลูก
ปุาภายในต้าบล

อนุรักษ์ปุาชุมชนและปลูกปุาเพิ่ม        20,000        20,000        20,000       20,000 7 หมูํบ๎าน ต้าบลปุากลางมีพื้นท่ีสี
เขียวเพิ่มขึ้น

อบต.ปุากลาง
โรงเรียนใน

ต้าบลหนํวยงาน
ราชการและ

หมูํบ๎าน
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ/ที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                              4  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสัมพันธ์ชายแดน ตลอดจนวางระบบบริหารจัดการที่ดเีพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการและการบริการ
6.   ยุทธศาสตร์  การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการและการบริการ
               6.1  แผนงานวางแผนสถิตแิละวิชาการ
302 จัดท้าเวทีประชาคมระดับหมูํบ๎าน

และต้าบลเพื่อจัดท้าแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น

เพื่อให๎ได๎ปัญหาและความต๎องการ
ของประชาชนท่ีเกิดจากเวทีประชาคม
 มาจัดท้าเป็นแผนพัฒนาองค์การ
บริหารสํวนต้าบลโดยน้าแผชุมชน
มาพิจาณและท้าแผน

จัดเวทีประชาคม 7 หมูํบ๎าน จ้านวน 
 7  คร้ัง และจัดเวทีประชาคมระดับ
ต้าบล  1  คร้ัง

       30,000        30,000        30,000       30,000 7 หมูํบ๎าน มีแผนพัฒนาองค์การ
บริหารสํวนต้าบล /
แผนพัฒนาท๎องถิ่นท่ี
สอดคล๎องกับปัญหาและ
ความต๎องการของ
ประชาชน

ส้านักปลัดอบต.
ปุากลาง

303 อบต.สัญจรเพื่อรับฟังปัญหาชุมชน เพื่อจัดการประชุมสัญจรเพื่อรํวมรับ
ฟังปัญหาในชุมชนปัญหาอันจะ
สะท๎อนกลับจากการด้าเนินงานการ
ให๎บริการและแก๎ปัญหาตํางๆ

จัดการประชุมอบต.สัญจร ไปแตํละ
หมูํบ๎าน โดยน้าเจ๎าหน๎าท่ีทุกสํวนและ
คณะผ๎ูบริหารออกพบปะประชาชน
ทุกหมูํบ๎าน  จ้านวน   7  หมูํบ๎าน

       20,000        20,000        20,000       20,000 7 หมูํบ๎าน สามารถแก๎ปัญหาตํางได๎
ตรงตามความต๎องการของ
ชุมชนได๎

ส้านักปลัดอบต.
ปุากลาง

304 โครงการจัดเก็บข๎อมูลพื้นฐานใน
การจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น

เพื่อน้าข๎อมูลท่ีจัดเก็บได๎ไปวิเคราะห์
ในการจัดท้าแผนพัฒนาสามปีของ
องค์การบริหารสํวนต้าบล

คําจัดเก็บข๎อมูลและบันทึกข๎อมูลแผน
ฐานในการจัดท้าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ท้ัง 7 
หมูํบ๎าน

       20,000        20,000        20,000       20,000 7 หมูํบ๎าน เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลจริงในการ
น้าไปจัดท้าแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารสํวน
ต้าบล

ส้านักปลัดอบต.
ปุากลาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                              4  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสัมพันธ์ชายแดน ตลอดจนวางระบบบริหารจัดการที่ดเีพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการและการบริการ
6.   ยุทธศาสตร์  การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการและการบริการ
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ/ที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

305 สํงเสริมการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล
 วันท่ี 8  มีนาคม ของทุกปี 
(อุดหนุนกลํุมสตรีต้าบลปุากลาง)

เพื่อสํงเสริมให๎สตรีได๎มีการพัฒนา
ศักยภาพของตนเองและแสดงพลัง
ความเข๎มแข็งของสตรีรํวมกัน

สตรี ทุกหมูํบ๎านในต้าบลปุากลาง รวม
 120 คน

       10,000        10,000        10,000       10,000 120 คน สตรีได๎มีการพัฒนา
ศักยภาพของตนเองและ
แสดงพลังความเข๎มแข็ง
ของสตรีรํวมกัน

กองการศึกษา
อบต.ปุากลาง 
รํวมกับ พัฒนา

ชุมชน

306 จัดท้าปูายพระบรมฉายาลักษณ์ 
เทอดพระเกียรติชํวงวันมหามงคล
เฉลิมพระเกียรติในกรณีตํางๆ

เพื่อให๎ประชาชนได๎ส้านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณตํอสถาบันพระมหากษัตริย์
ไทยและรํวมกันปกปูองเทอดทูนตํอ
สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย

จัดท้าปูายพระบรมฉายาลักษณ์ 
จ้านวน  30  ปูาย

       30,000        30,000        30,000       30,000 30 ปูาย ประชาชนได๎ส้านึกในพระ
มหากรุณาธิคุณตํอสถาบัน
พระมหากษัตริย์ไทยและ
รํวมกันปกปูองเทอดทูน
ตํอสถาบันพระมหากษัตริย์
ไทย

กองการศึกษา
อบต.ปุากลาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                              4  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสัมพันธ์ชายแดน ตลอดจนวางระบบบริหารจัดการที่ดเีพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการและการบริการ
6.   ยุทธศาสตร์  การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการและการบริการ
          6.3   แผนงานการรักษาความสงบภายใน
307 ฝึกอบรมทบทวน อปพร. เพื่อเป็นการทบทวนการปฏิบัติงาน 

และความพร๎อมของรํางกาย ของอป
พร.ให๎สามารถปฏิบัติหน๎าท่ีได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ

จัดฝึกอบรมทบทวน อปพร. จ้านวน 
100 คน

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

ส้านักปลัด 
อบต.ปุากลาง

       6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ/ที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

308 ฝึกอบรบปูองกันไฟปุา เพื่อปูองกันและแก๎ไขปัญหาไฟุปุาและ
เตรียมความพร๎อมของ อปพร.ให๎
สามารถปฏิบัติหน๎าท่ีได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ

จัดฝึกอบรบและปูองกันไฟปุา จ้านวน
 60 คน

       30,000        30,000        30,000       30,000 60 คน ต้าบลปุากลางมีการ
ปูองกันและเฝูาระวังการ
เกิดไฟปุา และเตรียม
ความพร๎อมของ อปพร. 
สามารถปฏิบัติงานได๎
อยํางมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ส้านักปลัด 
อบต.ปุากลาง

309 ฝึกอบรมกู๎ชีพกู๎ภัย OTOS เพื่อเป็นการทบทวนการปฏิบัติงาน 
และความพร๎อมของรํางกาย ของอป
พร.ให๎สามารถปฏิบัติหน๎าท่ีได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ

จัดฝึกอบรมกู๎ชีพกู๎ภัย OTOS จ้านวน
 10 คน

       30,000        30,000        30,000       30,000 10 คน หนํวย OTOS สามารถ
ปฏิบัติงานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

ส้านักปลัด 
อบต.ปุากลาง

310 จัดซ้ืออุปกรณ์ส้าหรับการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

เพื่อให๎มีอุปกรณ์ส้าหรับการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยให๎เพียงพอ
ตํอการใช๎ส้าหรับงานปูองกันและ
บรรเทาสาธา รณภัยในพื้นท่ีองค์การ
บริหารสํวนต้าบลเชํน ถังเคมีดับเพลิง
 ชุดดับเพลิง และอุปกรณ์อื่นๆท่ีจ้าเป็น

จัดซ้ืออุปกรณ์ส้าหรับ ปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย อยํางเพียงพอ
ตลอดปี

     100,000      100,000      100,000     100,000 1 คร้ัง มีอุปกรณ์ส้าหรับการ
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยให๎เพียงพอตํอ
การใช๎ส้าหรับงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ในพื้นท่ีองค์การบริหาร
สํวนต้าบลเชํน ถังเคมี
ดับเพลิง และอุปกรณ์อื่นๆ
ท่ีจ้าเป็นอยํางเพียงพอ

ส้านักปลัด 
อบต.ปุากลาง

311 เติมน้้ายาเคมีถังดับเพลิง เพื่อให๎สามารถเตรียมความพร๎อม
ส้าหรับงานปูองกันและระงับอัคคีภัย
ของสํวนราชการและชุมชนอยํางมี
ประสิทธิภาพ

เติมน้้ายาเคมีถังดับเพลิงขององค์การ
บริหารสํวนต้าบลตามจุดตํางๆ ทุก 1
 ปี

         5,000          5,000          5,000         5,000 1 คร้ัง สามารถเตรียมความพร๎อม
ส้าหรับงานปูองกันและ
ระงับอัคคีภัยของสํวน
ราชการและชุมชนอยํางมี
ประสิทธิภาพได๎

ส้านักปลัด 
อบต.ปุากลาง
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ/ที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

312 โครงการพัฒนาสํงเสริมกิจกรรม
สมาชิก อปพร.

เพื่อเป็นการพัฒนาสํงเสริมเพิ่ม
ศักยภาพของสมาชิก อปพร. ท่ีมี
ความพร๎อมในการท้างานมีความ
อดทน เสียสละและเป็นแบบอยํางท่ีดี
ของสังคม

จัดกิจกรรมตํางๆ ท่ีเกี่ยวข๎องกับ 
สมาชิก อปพร.

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

ส้านักปลัด 
อบต.ปุากลาง

313 โครงการ 7 วันอันตราย เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท๎องถนน
ในชํวงเทศกาลตํางๆ

จัดต้ังดํานตรวจในชํวงเทศกาลตํางๆ        25,000        25,000        25,000       25,000 2 คร้ัง ประชาชนมีความปลอดภัย
ในการใช๎รถบนท๎องถนน
มากขึ้น

ส้านักปลัด 
อบต.ปุากลาง

314 จ๎างเหมาบริการผ๎ูปฎิบัติงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และกู๎ชีพ
กู๎ภัย

เพื่อให๎มีผ๎ูปฏิบัติงานด๎านการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และงานกู๎
ชีพกู๎ภัย ตลอด 24 ช่ัวโมง

จ๎างเหมาบริการ ผ๎ูปฏิบัติงานด๎านการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
งานกู๎ชีพกู๎ภัย จ้านวน 2 คน ตํอวัน 
ประจ้าศูนย์อปพร.

     200,000      200,000      200,000     200,000 ปีละ 1 คร้ัง ประชาชนได๎รับบริการ
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยตลอด 24 ชั่วโมง

ส้านักปลัด 
อบต.ปุากลาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                           4  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสัมพันธ์ชายแดน ตลอดจนวางระบบบริหารจัดการที่ดเีพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการและการบริการ
6.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการและการบริการ
          6.4   แผนงานบริหารงานทั่วไป

144



 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ/ที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

315 เงินเดือน/คําตอบแทน พนักงาน
สํวนต้าบล ,พนักงานจ๎าง ของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น

เพื่อให๎มีเงินเดือนพนักงานสํวนต้าบล,
พนักงานจ๎าง ขององค์การบริหารสํวน
ต้าบล  ตามระเบียบกฎหมายท่ี
เกี่ยวข๎อง และให๎ พนักงานสํวนต้าบล
,พนักงานจ๎าง ขององค์การบริหาร
สํวนต้าบลมีเงินเดือนคําตอบแทนตาม
สิทธิของตนเองตํอไป

จัดให๎มีเงินเดือนคําตอบแทนและเงิน
ประจ้าต้าแหนํง ตามสิทธิท่ีพึงมีของ
แตํละคนตลอดปี

  5,000,000   5,000,000   5,000,000  5,000,000 1 ปี พนักงานสํวนต้าบล,
พนักงานจ๎าง ขององค์การ
บริหารสํวนต้าบลมี
เงินเดือนคําตอบแทนตาม
สิทธิของตนเองและมีการ
ท้างานเป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพได๎

ส้านักปลัด,กอง
คลัง,กองชําง
,และกอง
การศึกษา 
อบต.ปุากลาง

316 เงินเดือน/คําตอบแทน ผ๎ูบริหาร,
สมาชิกสภาท๎องถิ่น ขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น

เพื่อให๎มีเงินเดือนคําตอบแทนและเงิน
ประจ้าต้าแหนํงแกํผ๎ูบริหาร,สมาชิก
สภาฯ , ขององค์การบริหารสํวนต้าบล
  ตามระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข๎อง 
และให๎ ผ๎ูบริหาร,สมาชิกสภาฯ ,
พนักงานสํวนต้าบล,พนักงานจ๎าง ของ
องค์การบริหารสํวนต้าบลมีเงินเดือน
คําตอบแทนตามสิทธิของตนเองตํอไป

จัดให๎มีเงินเดือนคําตอบแทนและเงิน
ประจ้าต้าแหนํง ตามสิทธิท่ีพึงมีของ
แตํละคนตลอดปี

  1,900,000   1,900,000   1,900,000  1,900,000 1 ปี ผ๎ูบริหาร,สมาชิกสภา
องค์การบริหารสํวนต้าบลมี
เงินเดือนคําตอบแทนตาม
สิทธิของตนเองและมีการ
ท้างานเป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพได๎

ส้านักปลัด 
อบต.ปุากลาง

317 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ้าปีแกํพนักงานสํวนท๎องถิ่น

เพื่อให๎พนักงานสํวนต้าบล,พนักงาน
จ๎างมีเงินคําตอบแทนพิเศษเป็น
แรงจูงใจในการปฏิบัติหน๎าท่ีและเป็น
การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการได๎เป็นอยํางดี ตามระเบียบ
กฎหมายก้าหนด

จํายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจ้าปีแกํพนักงานสํวนท๎องถิ่น

     650,000      750,000      850,000     850,000 1 ปี พนักงานสํวนต้าบล,
พนักงานจ๎างมีเงิน
คําตอบแทนพิเศษเป็น
แรงจูงใจในการปฏิบัติ
หน๎าท่ีและเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการได๎เป็นอยําง
ดี ตามระเบียบกฎหมาย
ก้าหนด

ส้านักปลัด,กอง
คลัง,กองชําง
,และกอง
การศึกษา 
อบต.ปุากลาง
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ/ที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

318 เงินเพิ่มตําง ๆ พนักงานสํวนต้าบล/
พนักงานจ๎าง ขององค์การบริหาร
สํวนต้าบล

เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย
ก้าหนดท่ีวําด๎วยเงินคําครองชีพ
ช่ัวคราวและให๎พนักงานสํวนต้าบล
และพนักงานจ๎างได๎รับคําครองชีพ
ช่ัวคราวและเงินประจ้าต้าแหนํง ตาม
ระเบียบกฎหมายก้าหนด

จัดให๎มีเงินเพิ่มตํางๆ ตามระเบียบ
กฎหมาย ก้าหนด เป็นเวลา 1 ปี

     400,000      400,000      400,000     400,000 1 ปี พนักงานสํวนต้าบลและ
พนักงานจ๎างได๎รับคําครอง
ชีพชั่วคราวและเงินประจ้า
ต้าแหนํง ตามระเบียบ
กฎหมายก้าหนด

ส้านักปลัด 
อบต.ปุากลาง

319 เงินประจ้าต้าแหนํง ปลัดอบต.  
รองปลัดอบต. และหัวหน๎าสํวน
ราชการ

เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย
ก้าหนดท่ีวําด๎วยเงินประจ้าต้าแหนํง
ข๎าราชการาสํวนท๎องถิ่น ตามระเบียบ
กฎหมายก้าหนด

จัดให๎มีเงินประจ้าต้าแหนํงแกํ ปลัด 
อบต. รองปลัดอบต. และหัวหน๎าสํวน
ราชการ

     450,000      450,000      450,000     450,000 1 ปี ข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น
ได๎รับเงินประจ้าต้าแหนํง
ตามท่ีกฎหมายก้าหนด

อบต.ปุากลาง

320 เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อให๎เบิกจํายเงินสิทธิสวัสดิการของ
ข๎าราชการสํวนท๎องถิ่นตามระเบียบ 
ในการชํวยเหลือเงินคําเทอมบุตรของ
ข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น

บุตรท่ีได๎รับการศึกษา      100,000      100,000      100,000     100,000 1 ปี ข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น
ได๎รับเงินชํวยเหลือ
การศึกษาบุตรตามสิทธิ
สวัสดิการตามระเบียบ

อบต.ปุากลาง

321 คําเชําบ๎านพนักงานสํวนต้าบล เพื่อจํายคําเชําบ๎านแกํพนักงานสํวน
ต้าบล ตามสิทธิหน๎าท่ีของพนักงานพึง
ได๎รับตามกฎหมาย

จํายคําเชําบ๎านพนักงานสํวนต้าบล 
ตามสิทธิของบุคคลท่ีพึงได๎รับ

     300,000      300,000      300,000     300,000 1 ปี พนักงานสํวนต้าบล ท่ีมี
สิทธิเบิกคําเชําบ๎าน ตาม
สิทธิหน๎าท่ีพึงมีพึงเป็นของ
ตนได๎

อบต.ปุากลาง
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ/ที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

322 งบประมาณส้าหรับคําลงทะเบียน
ฝึกอบรมของพนักงานสํวนต้าบล/
ผ๎ูบริหาร/สมาชิกสภาท๎องถิ่น

เพื่อให๎ผ๎ูบริหารท๎องถิ่น/สมาชิกสภา
ท๎องถิ่น/พนักงานสํวนท๎องถิ่นเข๎ารับ
การฝึกอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ในการเสริมสร๎างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารสํวน
ต้าบล อยํางเต็มความสามารถ

จัดต้ังงบประมาณส้าหรับ
คําลงทะเบียนเข๎ารับการฝึกอบรม
และประชุม สัมมนาและประชุมเชิง
ปฏิบัติการตํางๆให๎เพียงพอตลอดปี

     350,000      350,000      350,000     350,000 1 ปี ผ๎ูบริหารท๎องถิ่น/สมาชิก
สภาท๎องถิ่น/พนักงานสํวน
ท๎องถิ่นเข๎ารับการ
ฝึกอบรมการประชุมเชิง
ปฏิบัติการในการ
เสริมสร๎างประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารสํวนต้าบล 
อยํางเต็มความสามารถ

อบต.ปุากลาง

323 งบประมาณคําใช๎จํายส้าหรับ
คําใช๎จํายอันเกี่ยวเนื่องกับการ
เดินทางไปราชการ

เพื่อให๎มีงบประมาณส้าหรับคําใช๎จําย
อันเกี่ยวเนื่องกับการเดินทางไป
ราชการของผ๎ูบริหารท๎องถิ่น ,สมาชิก
สภาท๎องถิ่น,ข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น
และพนักงานจ๎างขององค์การบริหาร
สํวนต้าบลตามสิทธิหน๎าท่ีของทาง
ราชการก้าหนด

จัดต้ังงบประมาณส้าหรับคําใช๎จํายใน
การเดินทางไปราชการเข๎ารับการ
ฝึกอบรมและประชุม สัมมนาและ
ประชุมเชิงปฏิบัติการตํางๆให๎
เพียงพอตลอดปี

     200,000      200,000      200,000     200,000 1 ปี มีงบประมาณส้าหรับคําใช๎
 จํายอันเกี่ยวเนื่องกับการ
เดิน ทางไปราชการของ
ผ๎ูบริหารฯ ,สมาชิกสภาฯ,
ข๎าราชการและพนักงาน
จ๎างขององค์การบริหาร
สํวนต้าบลตามสิทธิหน๎าท่ีฯ

อบต.ปุากลาง

324 คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ

เพื่อให๎มีงบประมาณเพียงพอส้าหรับ
จํายคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ ตามระเบียบกฎหมายท่ี
เกี่ยวข๎อง

จัดให๎มีงบประมาณส้าหรับจํายเป็น
คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ อยํางเพียงพอ 1 ปี

       75,000        75,000        75,000       75,000 1 ปี มีงบประมาณเพียงพอ
ส้าหรับจํายคําตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ตามระเบียบ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข๎อง

อบต.ปุากลาง

325 คํารับรองในการต๎อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคล

เพื่อให๎มีงบประมาณส้าหรับเล้ียง
รับรองผ๎ูเข๎ารํวมรับฟังการประชุมสภา
ท๎องถิ่นหรือผ๎ูท่ีมาตรวจเยี่ยมหรือการ
มาศึกษาดูงาน

ต้ังงบประมาณส้าหรับ เล้ียงรับรองผ๎ู
เข๎ารับฟังการประชุมสภาท๎องถิ่นหรือ
ผ๎ูท่ีมาตรวจเยี่ยมหรือการมาศึกษาดู
งานตลอดปี

       30,000        30,000        30,000       30,000 1 ปี มีงบประมาณส้าหรับเล้ียง
รับรองผ๎ูเข๎ารํวมรับฟังการ
ประชุมสภาท๎องถิ่นหรือผ๎ู
ท่ีมาตรวจเยี่ยมหรือการ
มาศึกษาดูงานอยําง
เพียงพอ

ส้านักปลัดอบต.
ปุากลาง
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เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
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รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

326 คําเล้ียงรับรองในการประชุมสภา
ท๎องถิ่น

เพื่อให๎ให๎มีงบในการเล้ียงรับรอง
ระหวํางการประชุมสภาแตํละคร้ัง

คําอาหารวําง อาหารกลางวัน และ
เคร่ืองด่ืม ฯลฯ

       15,000        15,000        15,000       15,000 1 ปี มีงบประมาณในการ
รับรองสภา

ส้านักปลัดอบต.
ปุากลาง

327 คําตอบแทนผ๎ูปฏิบัติหน๎าท่ีอันเป็น
ประโยชน์แกํ อบต.

เพื่อให๎มีคําตอบแทนส้าหรับผ๎ูปฏิบัติ
หน๎าท่ีอันเป็นประโยชน์แกํ อบต. เชํน
คําตอบแทนการเป็นคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคา,คณะกรรมการ
ตรวจรับการจ๎าง,คณะกรรมการออก
ข๎อสอบกรณีมีการก้าหนดสอบ
พนักงาน/พนักงานจ๎างของ อบต.
,และการปฏิบัติหน๎าท่ีอื่นๆฯลฯ ให๎แกํ
 อบต. ท้ังนี้ตามท่ีกฎหมายและ
ระเบียบก้าหนดให๎เบิกจําย
คําตอบแทนได๎

ต้ังงบประมาณให๎เพียงพอตํอการจําย
คําตอบแทนผ๎ูปฏิบัติหน๎าท่ีอันเป็น
ประโยชน์แกํ อบต. ใน หนึ่ง
ปีงบประมาณ

       50,000        50,000        50,000       50,000 1 ปี ผ๎ูท่ีปฏิบัติหน๎าท่ีอันเป็น
ประโยชน์แกํ อบต.ตาม
ค้าส่ังของ อบต.ปฏิบัติ
หน๎าท่ีได๎อยํางเต็มท่ีเต็ม
ความสามารถ

ส้านักปลัด 
อบต.ปุากลาง

328 คําเบี้ยเล้ียงการปฏิบัติหน๎าท่ีของ
สมาชิกอาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย
พลเรือน

เพื่อให๎สมาชิกอาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือนปฏิบัติหน๎าท่ีได๎อยําง
เต็มท่ีและมีเบี้ยเล้ียงส้าหรับการ
ปฏิบัติหน๎าท่ีตามระเบียบกฎหมาย
ก้าหนดและปฏิบัติงานตามหน๎าท่ี ท่ี
ส่ังขององค์การบริหารสํวนต้าบล
อยํางมีประสิทธิภาพ

ต้ังงบประมาณส้าหรับจํายเบี้ยเล้ียง
แกํสมาชิกอาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย
พลเรือนในการปฏิบัติหน๎าท่ีในการ
งานท่ีส่ังและการปฏิบัติหน๎าท่ีรํวมกับ
หนํวยงานอื่นในการปูองกันภัยชํวง
เทศกาลตํางๆ อยํางเพียงพอ

       30,000        30,000        30,000       30,000 1 ปี สมาชิกอาสาสมัครปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือนปฏิบัติ
หน๎าท่ีตามการงานท่ีส่ังได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ
สามารถปูองกันและ
บรรเทาสาธารณะภัยตําง
ได๎อยํางมีประสิทธิผล

ส้านักปลัดอบต.
ปุากลาง

329 สํงเสริมโครงการอินเตอร์เน็ตชุมชน เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนได๎มีโอกาส
เข๎าถึงข๎อมูลขําวสารทางอินเตอร์เน็ต
ประชาชนสามารถสืบค๎นหาข๎อมูล
ขําวสารทางอินเตอร์เน็ตได๎

จัดให๎มีอินเตอร์เน็ตส้าหรับบริการ
ประชาชน   6  จุด หมูํบ๎านละ 1 จุด

     100,000      100,000      100,000     100,000 6 หมูํบ๎าน ประชาชนได๎มีโอกาส
เข๎าถึงข๎อมูลขําวสารทาง
อินเตอร์เน็ตประชาชน
สามารถสืบค๎นหาข๎อมูล
ขําวสารตํางๆ ได๎

ส้านักปลัด 
อบต.ปุากลาง
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ/ที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

330 งบประมาณส้าหรับบริหารกิจการ
ในอ้านาจหน๎าท่ีขององค์การบริหาร
สํวนต้าบล

เพื่อให๎มีงบประมาณรองรับการ
บริหารกิจการตามอ้านาจหน๎าท่ีของ
องค์การบริหารสํวนต้าบล ท้ังนี้ตาม
โครงการท่ีอยูํในอ้านาจหน๎าท่ีของ
องค์การบริหารสํวนต้าบลและไมํได๎
ก้าหนดแผนลํวงหน๎า,เป็นโครงการ
เรํงดํวนตามหนังสือส่ังการหรือเป็น
หน๎าท่ีต๎องปฏิบัติขององค์การบริหาร
สํวนต้าบลด้าเนินให๎เป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ

ต้ังงบประมาณส้ารองส้าหรับบริหาร
กิจการในอ้านาจหน๎าท่ีหรือโครงการ
เรํงดํวนตามหนังสือส่ังการ หรือเป็น
การแก๎ไขปัญหาภัยพิบัติตํางๆ อยําง
เพียงพอ

     500,000      500,000      500,000     500,000 1 ปี มีงบประมาณรองรับการ
บริหารกิจการตามอ้านาจ
หน๎าท่ีขององค์การบริหาร
สํวนต้าบล ท้ังนี้ตาม
โครงการท่ีอยูํในอ้านาจ
หน๎าท่ีขององค์การบริหาร
สํวนต้าบลและไมํได๎
ก้าหนดแผนลํวงหน๎า,เป็น
โครงการเรํงดํวนตาม
หนังสือส่ังการหรือเป็น
หน๎าท่ีต๎องปฏิบัติของ
องค์การบริหารสํวนต้าบล
ด้าเนินให๎เป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ

ส้านักปลัด 
อบต.ปุากลาง

331 งบประมาณจ๎างเหมาบริการ ถําย
เอกสาร เข๎าปกหนังสือ

เพื่อให๎มีความสะดวกรวดเร็วในการ
จัดท้าแผนพัฒนาและการจัดท้า
ข๎อบัญญัติ  งบประมาณ ฯลฯ

จัดให๎มีงบประมาณส้าหรับจ๎างเหมา
บริการเข๎าปกเย็บเลํมแผนพัฒนาและ
ข๎อบัญญัติตํางๆ และอื่นๆ ของ
องค์การบริหารสํวนต้าบล  อยําง
เพียงพอ 1 ปี

       60,000        60,000        60,000       60,000 1 ปี มีความสะดวกรวดเร็วใน
การจัดท้าแผนพัฒนาและ
การจัดท้าข๎อบัญญัติ  
งบประมาณสามารถ
ขั้นตอนในการถํายเอกสาร
เข๎าเลํมให๎มีความเรียบร๎อย

ส้านักปลัดอบต.
ปุากลาง

332 คําเชําเคร่ืองถํายเอกสาร เพื่อให๎มีความสะดวกรวดเร็วในการ
บริการประชาชนและถํายเอกสาร
ตํางๆในการปฏิบัติหน๎าท่ี

เชําเคร่ืองถํายเอกสาร จ้านวน 1 ปี        60,000        60,000        60,000       60,000 1 ปี มีความสะดวกรวดเร็วใน
การถํายเอกสารเพื่อ
ปฏิบัติหน๎าท่ี

ส้านักปลัดอบต.
ปุากลาง
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ/ที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

333 ท้าประกันภัย รถยนต์นั่งสํวนกลาง ,
รถบรรทุกน้้า , และรถมอเตอร์ไซค์
ของ อบต.

เพื่อให๎รถยนต์นั่งสํวนกลาง ,
รถบรรทุกน้้า , และรถมอเตอร์ไซค์
ของ อบต. มีประกันภัยบุคคลท่ี 3 
ตามกฎหมายวําด๎วยการค๎ุมครอง
ผ๎ูประสบภัยจากรถตามท่ี กฎหมาย
ก้าหนด

จัดท้า พ.ร.บ.ค๎ุมครองผ๎ูประสบภัย
จากรถให๎แกํรถทุกชนิดในความ
ควบคุมขององค์การบริหารสํวนต้าบล 
 ทุก 1 ปี

       10,000        10,000        10,000       10,000 1 ปี รถยนต์นั่งสํวนกลาง ,
รถบรรทุกน้้า , และรถ
มอเตอร์ไซค์ของ อบต. มี
ประกันภัยบุคคลท่ี 3 ตาม
กฎหมายวําด๎วยการ
ค๎ุมครองผ๎ูประสบภัยจาก
รถตามท่ีกฎหมายก้าหนด

ส้านักปลัดอบต.
ปุากลาง

334 คําไฟฟูา เพื่อให๎มีงบประมาณเพียงพอส้าหรับ
การจํายคําไฟฟูาในความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารสํวนต้าบลอยําง
เพียงพอ

ต้ังงบประมาณส้าหรับเป็นคําไฟฟูาใน
ความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
สํวนต้าบลเพียงพอ 1 ปี

     200,000      200,000      200,000     200,000 1 ปี มีงบประมาณเพียงพอ
ส้าหรับการจํายคําไฟฟูา
ของ องค์การบริหารสํวน
ต้าบลอยํางเพียงพอ

ส้านักปลัดอบต.
ปุากลาง

335 คําน้้าประปา เพื่อให๎มีงบประมาณเพียงพอส้าหรับ
จํายคําน้้าประปาท่ีอยูํในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารสํวน
ต้าบลอยํางเพียงพอ

ต้ังงบประมาณส้าหรับคําน้้าประปาใน
ความรับผิดชอบของ องค์การบริหาร
สํวนต้าบลเพียงพอ 1 ปี

       20,000        20,000        20,000       20,000 1 ปี มีงบประมาณเพียงพอ
ส้าหรับการจํายคํา
น้้าประปาของ องค์การ
บริหารสํวนต้าบลอยําง
เพียงพอ

ส้านักปลัดอบต.
ปุากลาง

336 คําโทรศัพท์ เพื่อให๎มีงบประมาณเพียงพอส้าหรับ
การจํายคําโทรศัพท์ในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารสํวน
ต้าบลอยํางเพียงพอ

ต้ังงบประมาณส้าหรับเป็นคําโทรศัพท์
ในความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารสํวนต้าบลเพียงพอ 1 ปี

       20,000        20,000        20,000       20,000 1 ปี มีงบประมาณเพียงพอ
ส้าหรับการจํายคํา
โทรศัพท์ของ องค์การ
บริหารสํวนต้าบลอยําง
เพียงพอ

ส้านักปลัดอบต.
ปุากลาง

337 คําไปรษณีย์ เพื่อให๎สามารถใช๎บริการติดตํอส่ือสาร
กับสํวนราชการหรืองานราชการตํางๆ
ทางไปรษณีย์เป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ

ต้ังงบประมาณรองรับส้าหรับจําย
คําบริการทางไปรษณีย์เพียงพอ 1 ปี

       30,000        30,000        30,000       30,000 1 ปี สามารถใช๎บริการ
ติดตํอส่ือสารกับสํวน
ราชการหรืองานราชการ
ตํางๆทางไปรษณีย์เป็นไป
อยํางมีประสิทธิภาพ

อบต.ปุากลาง
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338 คําบริการส่ือสารและโทรคมนาคม เพื่อให๎มีงบประมาณเพียงพอส้าหรับ
การจํายคําบริการอินเตอร์เน็ตใน
ความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
สํวนต้าบลอยํางเพียงพอ

ต้ังงบประมาณส้าหรับเป็นคําบริการ
อินเตอร์เน็ตในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารสํวนต้าบล

     200,000      200,000      200,000     200,000 1 ปี มีงบประมาณเพียงพอ
ส้าหรับการจํายคําบริการ
อินเตอร์เน็ตของ องค์การ
บริหารสํวนต้าบลอยําง
เพียงพอ

ส้านักปลัดอบต.
ปุากลาง

339 คําบริการจัดท้าเว็บไซด์และดูแลเว็บ
ไซด์ของอบต.ปุากลาง

เพื่อประชาสัมพันธ์ และให๎บริการ
ข๎อมูลขําวสารแกํประชาชนให๎ได๎รับ
ทราบอยํางรวดเร็ว

ด้าเนินการจ๎างเหมาบริการจัดท้าและ
ดูแลบ้ารุงรักษาเว็บไซด์

       10,000        10,000        10,000       10,000 1 ปี ประชาชนได๎รับข๎อมูล
ขําวสารท่ีรวดเร็วขึ้น

ส้านักปลัดอบต.
ปุากลาง

340 ส้ารวจความพึงพอใจของประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล

เพื่อให๎มีการด้าเนินการส้ารวจความ
พึงพอใจในบริการขององค์การบริหาร
สํวนต้าบลตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน
ของกรมสํงเสริมการปกครองสํวน
ท๎องถิ่น

ด้าเนินการจ๎างท่ีปรึกษาส้าหรับ
ส้ารวจความพึงพอใจของประชาชน
ในการรับบริการปีละ 1 คร้ัง

       20,000        20,000        20,000       20,000 1 ปี มีการด้าเนินการส้ารวจ
ความพึงพอใจในบริการ
ขององค์การบริหารสํวน
ต้าบลตามหลักเกณฑ์
มาตรฐานของกรมสํงเสริม
การปกครองสํวนท๎องถิ่น

ส้านักปลัดอบต.
ปุากลาง

341 ส้ารวจท่ีดินสาธารณะต้าบลปุากลาง เพื่อให๎ทราบเขตพื้นท่ีของประชาชน
และพื้นท่ีสาธารณะและปูองกันการ
บุกรุกพื้นท่ีปุาเพิ่มขึ้น

ส้ารวจท่ีดินสาธารณะของต้าบลปุา
กลาง

       20,000        20,000        20,000       20,000 1 ปี ประชาชนไมํบุกรุกพื้นท่ีปุา กองชําง อบต.
ปุากลาง 
รํวมกับ

ส้านักงานท่ีดิน
อ้าเภอปัว

342 โครงการรับเสด็จพระบรมวงศ์ษานุ
วงศ์

เพื่อเตรียมรับเสด็จพระบรมวงศ์ษานุ
วงศ์ ในการเสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นท่ี
อ้าเภปัว จังหวัดนําน

รับเสด็จพระบรมวงศ์ษานุวงศ์ ในการ
เสด็จเยี่ยมราษฎร

       50,000        50,000        50,000       50,000 1 ปี อบต.ปุากลาง และ
ประชาชนในพื้นท่ีได๎รับ
เสด็จพระบรมวงศ์ษานุวงศ์

อบต.ปุากลาง
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343 โครงการแผนท่ีภาษี เพื่อจํายเป็นคําเบี้ยเล้ียง คําพาหนะ 
คําถํายเอกสาร คําใช๎จํายตํางๆ ฯลฯ 
ในการจัดท้าแผนท่ีภาษี

จัดท้าแผนท่ีภาษีให๎ครบทุกหมูํบ๎าน 
ทุกพื้นท่ีในต้าบลปุากลาง

       30,000        30,000        30,000       30,000 1 ปี สามารถจัดท้าแผนท่ีภาษี
ได๎ครบถ๎วนท้ังต้าบลปุา
กลางและสามารถจัดเก็บ
ข๎อมูลให๎สํวนกลางน้าไปใช๎
ประโยชน์ได๎

กองชํางรํวมกับ
กองคลัง

344 คําใช๎จํายส้าหรับการเลือกต้ัง เพื่อเป็นคําใช๎จํายตํางๆ ส้าหรับการ
เลือกต้ัง

จัดการเลือกต้ังในกรณี ต้าแหนํงวําง 
และครบวาระ

     100,000      100,000      100,000     100,000 1 ปี สามารถจัดการเลือกต้ังใน
กรณีต้าแหนํงวํางและครบ
วาระ

อบต.ปุากลาง

345 คําพัฒนาผ๎ูดูแลเด็ก เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการพัฒนา
ผ๎ูดูแลเด็ก ในการฝึกอบรมและ
ประชุมสัมมนา ฯลฯ

จ้านวน 15 คน        65,000        65,000        65,000       65,000 1 ปี ผ๎ูดูแลเด็กได๎รับความร๎ู
ความสามารถ และ
ประสบการณ์ น้ามาพัฒนา
เด็กเล็กมากขึ้น

กองการศึกษา
อบต.ปุากลาง

346 ประเภทเงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน เพื่อจํายเป็นเงินคําชดใช๎คืนในลูกหนี้
เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน เพื่อให๎
โครงการมีเงินทุนหมุนเวียนในการ
ด้าเนินการตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการเพื่อสํงเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองได๎อยําง
เพียงพอ

จํายชดเชยเมื่อเงินขาดสภาพคลํอง
หมุนเวียน ปีละ 1 คร้ัง

     100,000      100,000      100,000     100,000 1 ปี โครงการมีเงินทุน
หมุนเวียนในการ
ด้าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อสํงเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
ได๎อยํางเพียงพอ

อบต.ปุากลาง

347 ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์การ
บริหารสํวนต้าบล

เพื่อให๎มีการศึกษาดูงานและน้า
ประสบการณ์ท่ีได๎มาปรับใช๎ในการ
บริหารจัดการสามารถพัฒนาอบต.
และชุมชนได๎

จัดโครงการทัศนะศึกษาดูงาน  
จ้านวน  1  คร้ัง

     100,000      100,000      100,000     100,000 1 คร้ัง การศึกษาดูงานและน้า
ประสบการณ์ท่ีได๎มาปรับ
ใช๎ในการบริหารจัดการ
สามารถพัฒนาอบต.และ
ชุมชนได๎

ส้านักปลัด 
อบต.ปุากลาง
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348 คําจ๎างเหมาและบริการ คําจ๎างเหมาให๎ผ๎ูรับจ๎างท้าการอยํางใด
อยํางหนึ่ง ซ่ึงมิใชํการประกอบ
ดัดแปลงตํอเติม ครุภัณฑ์ หรือ
ส่ิงกํอสร๎าง และอยูํในความรับผิดชอบ
ของผ๎ูรับจ๎าง

คําจ๎างเหมาและบริการ      300,000      300,000      300,000     300,000 1 ปี คําจ๎างเหมาให๎ผ๎ูรับจ๎างท้า
การอยํางใดอยํางหนึ่ง ซ่ึง
มิใชํการประกอบดัดแปลง
ตํอเติม ครุภัณฑ์ หรือ
ส่ิงกํอสร๎าง และอยูํใน
ความรับผิดชอบของผ๎ู
รับจ๎าง

อบต.ปุากลาง

349 จ๎างเหมา แมํบ๎าน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ๎านปุากลาง และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ๎านตาหลวง

เพื่อดูแลท้าความสะอาดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ๎านปุากลาง และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ๎านตาหลวง ให๎สะอาดและ
นําอยูํได๎มาตราฐานตามระเบียบของ
กรมฯ

จ๎างเหมาแมํบ๎าน จ้านวน 2 อัตรา      150,000      150,000      150,000     150,000 1 ปี มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ี
สะอาดนําอยูํได๎มาตราฐาน

กองการศึกษา
อบต.ปุากลาง

350 จ๎างเหมา แมํบ๎าน ส้านักงาน อบต.
ปุากลาง

เพื่อดูแลท้าความสะอาดส้านักงาน 
อบต.ปุากลาง ให๎สะอาด และบริการ
ตํางๆ กับประชาชนผ๎ูมาติดตํอราชการ

จ๎างเหมาแมํบ๎าน จ้านวน 1 อัตรา        72,000        72,000        72,000       72,000 1 ปี มีส้านักงาน อบต.ปุากลาง
 ท่ีสะอาดนําอยูํและ
บริการประชาชนได๎อยําง
ประทับใจ

ส้านักปลัด 
อบต.ปุากลาง

351 จ๎างเหมาคนงานดูแลบ้ารุงรักษา
ต๎นไม๎ สนามหญ๎า สวนยํอม ใน
ความรับผิดชอบของ อบต.ปุากลาง

เพื่อตัดหญ๎า ตัดแตํงกิ่งต๎นไม๎ รดน้้า
สนามหญ๎า ต๎นไม๎ ท่ีอยูํในเขต
รับผิดชอบของ องค์การบริหารสํวน
ต้าบลปุากลาง และงานอื่นท่ีได๎รับ
มอบหมาย

จ๎างเหมาคนงานท่ัวไป จ้านวน 2 อัตรา      150,000      150,000      150,000     150,000 1 ปี มีพนักงานตัดหญ๎า ตัดแตํง
กิ่งต๎นไม๎ และเก็บขยะ เขต
รับผิดชอบของ อบต.ปุา
กลาง

ส้านักปลัด 
อบต.ปุากลาง

352 จ๎างเหมาคนงานดูแลรักษาทรัพย์สิน
ในส้านักงานองค์การบริหารสํวน
ต้าบลปุากลาง

เพื่อดูแลทรัพย์สินในชํวงเวลากลางคืน จ๎างเหมาคนงานดูแลรักษาทรัพย์สิน 
จ้านวน 1 อัตรา

       60,000        60,000        60,000       60,000 1 ปี ทรัพย์สินของราชการ
ปลอดภัย

ส้านักปลัด 
อบต.ปุากลาง
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353 คําใช๎จํายในการด้าเนินคดี เพื่อใช๎ในการด้าเนินคดีท่ีเกี่ยวข๎องกับ
องค์การบริหารสํวนต้าบลปุากลาง

เป็นคําใช๎จํายในการด้าเนินคดีท่ี
เกี่ยวข๎องกับองค์การบริหารสํวน
ต้าบลปุากลาง

10,000       10,000       10,000       10,000      1 ปี มีงบประมาณในการ
ด้าเนินคดีท่ีเกี่ยวข๎องกับ
องค์การบริหารสํวนต้าบล
ปุากลาง

ส้านักปลัด 
อบต.ปุากลาง

354 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน เพื่อให๎มีวัสดุส้านักงานเพียงพอตํอ
การปฏิบัติหน๎าท่ีและเพียงพอตํอการ
ให๎บริการอ้านวยความสะดวกตํอ
ประชาชนผ๎ูมาติดตํอราชการ

จัดซ้ือวัสดุส้านักงานตํางๆอยําง
เพียงพอ เชํน สมุดบันทึก, กระดาษ, 
ซองจดหมาย, แฟูม, ปากกา, ดินสอ, 
ไม๎บรรทัด, ยางลบ, กาว, น้้ายาลบ
ค้าผิดฐ ธงชาติ ลวดเย็บกระดาษ แฟูม
 สมุดประวัติข๎าราชการ ตรายาง และ
อื่นๆ ฯลฯ อยํางเพียงพอ

     200,000      200,000      200,000     200,000 1 ปี มีวัสดุส้านักงานเพียงพอ
ตํอการปฏิบัติหน๎าท่ีและ
เพียงพอตํอการให๎บริการ
อ้านวยความสะดวกตํอ
ประชาชนผ๎ูมาติดตํอ
ราชการได๎สะดวกรวดเร็ว

อบต.ปุากลาง

355 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อให๎มีวัสดุคอมพิวเตอร์ ท่ีใช๎งาน
ปฏิบัติงานอยํางเพียงพอ

เพื่อให๎มีวัสดุคอมพิวเตอร์ ท่ีใช๎งาน
ปฏิบัติงานอยํางเพียงพอ เชํน 
หัวพมพ์หรือแถบบพิมพ์ส้าหรับ
เคร่ืองพิมพ์ตลับหมึกส้าหรับ
เคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์, mouse, 
แปูนพิมพ,์ อุปกรณ์บันทึกข๎อมูล, เมม
โมรํซิป, เคร่ืองอํานและบันทึกข๎อมูล, 
เคร่ืองกระจายสัญญาณ (Hob), สาย
เคเบิล,แผํนวงจรอีเล็กทรอนิกส์ 
(Card) เชํน lan card, Sound Card
 ฯลฯ

     160,000      160,000      160,000     160,000 1 ปี มีวัสดุคอมพิวเตอร์ใช๎
ปฎิบัติงานอยํางเพียงพอ
และพร๎อมให๎บริการ
ประชาชนผ๎ูมาติดตํอ
ราชการได๎สะดวกรวดเร็ว

อบต.ปุากลาง
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356 จัดซ้ือวัสดุงานบ๎านงานครัว เพื่อให๎มีวัสดุงานบ๎านงานครัวส้าหรับ
ใช๎ในส้านักงานอยํางเพียงพอตํอการใช๎
งาน ในองค์การบิหารสํวนต้าบล

เพื่อให๎มีวัสดุงานบ๎านงานครัวส้าหรับ
ใช๎ในส้านักงานเชํน แก๎ว, ถ๎วย, จาน, 
ชาม , ไม๎กวาด, น้้ายาล๎างจาน, น้้ายา
เช็ดกระจก, น้้าด่ืม, และอื่นๆอยําง
เพียงพอตํอการใช๎งาน ในองค์การบิ
หารสํวนต้าบล

     100,000      100,000      100,000     100,000 1 ปี มีวัสดุงานบ๎านงานครัว
ส้าหรับใช๎ในส้านักงาน 
อยํางเพียงพอตํอการใช๎
งาน ในองค์การบิหารสํวน
ต้าบล

อบต.ปุากลาง

357 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร เพื่อให๎มีวัสดุการเกษตร ขององค์การ
บริหารสํวนต้าบลหรือบริเวณ
ส้านักงานให๎มีความรํมร่ืนและดูสบาย
ตาเป็นการประดับตกแตํงให๎ดูดีขึ้น

เพื่อให๎มีวัสดุการเกษตร เชํน ปุ๋ย 
พันธุ์พืช วัสดุเพาะช้า

       10,000        10,000        10,000       10,000 1 ปี มีวัสดุการเกษตร พื้นท่ี
ขององค์การบริหารสํวน
ต้าบลหรือบริเวณ
ส้านักงานให๎มีความรํมร่ืน
และดูสบายตาเป็นการ
ประดับตกแตํงให๎ดูดีขึ้น

อบต.ปุากลาง

358 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหลํอล่ืน เพื่อให๎มีวัสดุเช้ือเพลิงและหลํอล่ืน
ส้าหรับใช๎กับรถยนต์นั่งสํวนกลางและ
รถมอเตอร์ไซค์ของ อบต.รวมถึง 
เคร่ืองตัดหญ๎า/เคร่ืองพํนหมอกควัน 
ของอบต.และใช๎ปฏิบัติงานให๎เป็นไป
อยํางมีประสิทธิภาพ

จัดให๎มีวัสดุเช้ือเพลิงและหลํอล่ืน
ส้าหรับใช๎กับรถยนต์นั่งสํวนกลาง ,รถ
มอเตอร์ไซค์,เคร่ืองตัดหญ๎า,และ
เคร่ืองพํนหมอกควัน  เชํน น้้ามันดีเซล
 น้้ามัดเบนซิน น้้ามันเคร่ือง น้้ามัน
จารบี แก๏สหุงต๎ม ถําน ฯลฯ

     250,000      250,000      250,000     250,000 1 ปี มีวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอ
ล่ืนส้าหรับใช๎กับรถยนต์นั่ง
สํวน กลางและรถ
มอเตอร์ไซค์ของ อบต.
รวมถึง เคร่ืองตัดหญ๎า/
เคร่ืองพํนหมอกควัน ของ
อบต.และใช๎ปฏิบัติงานให๎
เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ

อบต.ปุากลาง
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ/ที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

359 จัดซ้ือวัสดุไฟฟูาและวิทยุ เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ์ไฟฟูาส้าหรับ
ไฟฟูาสาธารณะและไฟฟูาใน
หนํวยงานความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารสํวนต้าบล อยําง
เพียงพอ

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟูาและวิทยุ เชํน
 ฟิวส์ สายไฟฟูา หลอดไฟฟูา รีซี
สเตอร์ เบรกเกอร์ เข็มขัดรัดสายไฟฟูา
 ปล๊ักไฟฟูา ลูกถ๎วยสายอากาศ มูฟวิ่ง
คอยส์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เทป
พันสายไฟฟูา สวิตช์ไฟฟูา ล้าโพง ขา
ต้ังไมโครโฟน หมอแปลงไฟฟูา แผง
บังคับทางไฟ หัวแร๎งไฟฟูา เคร่ือง
สัญญาณเตือนภัย โคมไฟฟูา พร๎อม
ขาหรือก๎าน สายอากาศส้าหรับวิทยุ 
โทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม 
เคร่ืองวัดความต๎านทานไฟฟูา 
เคร่ืองวัดกระแสไฟฟูา เคร่ืองวัด
แรงดันไฟฟูา มาตรวัดส้าหรับตรวจ
วงจรไฟฟูา เคร่ืองตัดกระแสไฟฟูา
อัตโนมัติ

     150,000      150,000      150,000     150,000 1 ปี มีวัสดุอุปกรณ์ไฟฟูาส้าหรับ
ไฟฟูาสาธารณะและไฟฟูา
ในหนํวยงานความ
รับผิดชอบขององค์การ
บริหารสํวนต้าบล อยําง
เพียงพอ

อบต.ปุากลาง

360 จัดซ้ือวัสดุงานกํอสร๎าง เพื่อจัดให๎มีวัสดุกํอสร๎างเพียงพอตํอ
การใช๎งานในการปฏิบัติหน๎าท่ี
เกี่ยวกับการกํอสร๎างโครงสร๎าง
พื้นฐานตํางๆ

จัดซ้ือวัสดุการกํอสร๎าง เชํน ไม๎ตํางๆ สี
 ปูนขาว กระเบื้อง ค๎อน จอบ ขวาน 
กบไสม๎ น้้ามันทาไม๎ แปรงทาสี ทราบ
 สังกะสี คีม เสียม สวําน เหล็กเส๎น 
ทินเนอร์ ปูนซีเมนต์ อิฐหรือซีแมนต์
บล๏อก ตะปู ชะแลง ส่ิว เล่ือย 
เคร่ืองวัดขนาดเล็ก เชํน ตลับเมตร 
ลูกด่ิง ทํอน้้าบาดาล อํางล๎างมือ ทํอ
น้้าและอุปกรณ์ประปา ราวพาดผ๎า 
ทํอตํางๆ

     100,000      100,000      100,000     100,000 1 ปี มีวัสดุงานกํอสร๎างเพียงพอ
ตํอการใช๎งานในการ
ปฏิบัติหน๎าท่ีเกี่ยวกับการ
กํอสร๎างโครงสร๎างพื้นฐาน
ตํางๆ เพียงพอการ
ด้าเนินงานกํอสร๎างเป็นไป
อยํางมีประสิทธิภาพ

อบต.ปุากลาง
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ/ที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

361 จัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ เพื่อจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ  
อยํางเพียงพอ

จัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ เชํน 
พูํกันและสี กระดาษเขียนโปสเตอร์ 
ฟิล์มสไลด์ ฟิล์ม ภาพถํายดาวเทียว 
รูปสี หรือขาวด้าท่ีได๎จากการล๎าง อัด
ขยาย แถบบันทึกเสียงหรือภาพ 
(ภาพยนตร์, วิดีโอเทป, แผํนซีดี)

       50,000        50,000        50,000       50,000 1 ปี มีวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ
เพียงพอตํอการใช๎งานใน
การปฏิบัติหน๎าท่ีเกี่ยวกับ
การประชาสัมพันธ์
กิจกรรมตําง ๆ

อบต.ปุากลาง

362 วัสดุยานพาหนะและขนสํง เพื่อบ้ารุงรักษา ยานพหนะ รถยนต์
สํวนกลาง รถน้้า รถกู๎ชีพกู๎ภัย รถ
มอเตอร์ไซด์ให๎สามารถใช๎งานได๎
ตามปกติ

จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนสํง เชํน
 ยางนอก ยางใน หม๎อน้้า แบตเตอร์ร่ี
 น้้ามันเบรก หม๎อน้้ารถยนต์ ฟิล์ม
กรองแสง กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย
 ตลับลูกปืน หัวเทียน กระจกมองข๎าง
รถยนต์ เบาะรถยนต์ อื่นๆ ฯลฯ

100,000     100,000     100,000     100,000    1 ปี มีวัสดุยานพาหนะและ
ขนสํงเพียงพอตํอการใช๎งาน

อบต.ปุากลาง

363 วัสดุอื่นๆ เพื่อจัดซ้ือวัสดุอื่นๆ ท่ีจ้าเป็นตํอการ
ปฏิบัติงาน

เพื่อจัดซ้ือวัสดุอื่นๆ เชํน มิเตอร์น้้า 
มิเตอร์ไฟฟูา ฯลฯ

       20,000        20,000        20,000       20,000 1 ปี มีวัสดุอื่นๆ ท่ีจ้าเป็นตํอ
การปฏิบัติงาน และ
บริการประชาชน

อบต.ปุากลาง

364 คําบ้ารุงรักษาหรือซํอมแซมทรัพย์สิน เพื่อจํายเป็นคําบ้ารุงรักษาหรือ
ซํอมแซมทรัพย์สินของ อบต.ปุากลาง

ด้าเนินการซํอมแซมทรัพย์สินของ 
อบต.ปุากลาง เชํน บ้ารุงรักษาหรือ
ซํอมแซม วัสดุ และครุภัณฑ์ตํางๆ ใน
ส้านักงานและท่ีอยูํในความรับผิดชอบ
ของ อบต.ปุากลาง เชํน เคร่ืองถําย
เอกสาร, เคร่ืองคอมพิวเตอร์, 
เคร่ืองปรับอากาศ, โทรทัศน,์ ต๎ูเย็น, 
รถมอเตอร์ไซค์, รถยนต์ ฯลฯ หรือ 
ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ

     500,000      500,000      500,000     500,000 1 ปี วัสดุ ครุภัณฑ์ตํางๆ 
สามารถใช๎งานได๎ปกติท้า
ให๎มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

อบต.ปุากลาง
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ/ที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                           4  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสัมพันธ์ชายแดน ตลอดจนวางระบบบริหารจัดการที่ดเีพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการและการบริการ
6.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการและการบริการ

365 เงินสมทบกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญ
ข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น (กบท)

เพื่อจํายเงินสมทบกองทุนบ้าเหน็จ
บ้านาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น (กบท)

จํายเงินสมทบกองทุนบ้าเหน็จ
บ้านาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น (กบท)
 ร๎อยละ 1 ของเงินได๎ราย

     170,000      170,000      170,000     170,000 1 ปี ข๎าราชการสํวนท๎องถิ่นมี
เงินสวัสดิการตอนเกษีณย
อายุ

กองคลังอบต.
ปุากลาง

366 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อจํายเป็นเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมให๎กํพนักงานจ๎างตาม
ภารกิจและพนักงานจ๎างท่ัวไป จ้านวน
 18 อัตรา ขององค์การบริหารสํวน
ต้าบล ตามพระราชกฤษฎีกาให๎ใช๎
พระราชบัญญัติให๎ใช๎พระราชบัญญติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 บังคับแกํ
นายจ๎างท่ีมีลูกจ๎างต้ังแตํ 1 คน ขึ้นไป
ต๎องสํงเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
 อัตราร๎อยละ 5 ของคําจ๎างรวมท้ังเงิน
เพิ่มตํางๆ ท่ีต๎องจํายให๎แกํพนักงานจ๎าง

จ้านวน 18 อัตรา        78,000        78,000        78,000       78,000 1 ปี พนักงานจ๎างตามภารกิจ
และพนักงานจ๎างท่ัวไป ใช๎
สิทธิประกันสังคมได๎ตาม
สิทธิ

กองคลังอบต.
ปุากลาง

367 เงินส้ารองจําย เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายกรณีฉุกเฉิน 
หรือกรณีจ้าเป็นตํางๆ ซ่ึงไมํสามารถ
คาดการณ์ได๎ลํวงหน๎าหรืองานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เชํน อุทกภัย
 วาตภัย อัคคีภัย ฯลฯ

ชํวยเหลือตามจ้านวนท่ีเกิดความ
เสียหาย

     700,000      700,000      700,000     700,000 1 ปี สามารถชํวยเหลือ
ผ๎ูประสบภัยตํางๆ เชํน
อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย 
ฯลฯ ได๎ทันเวลา

อบต.ปุากลาง

92,056,465 93,130,165 88,036,165 101,536,165 

        6.4 แผนงานงบกลาง

รวมท้ังส้ิน
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