
แบบ ผ.02

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 อุดหนุนการประปาส่วน

ภูมิภาค อ าเภอท่าวังผา
เพื่ออุดหนุนการประปา
ส่วนภูมิภาค อ าเภอท่าวัง
ผา ในการขยายเขตประปา
เข้าหมู่บ้าน

ขยายเขตประปาในเขต
ต าบลป่ากลาง

     1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000 ระยะทาง 
1,000 เมตร

ประชาชนมีน้ าอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ

การประปา
ส่วนภูมิภาค

2 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ ถนน
สายหลังทางเข้าสู่ต าบล

เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้
เพียงพอและเป็นการเพิ่ม
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินให้ประชาชนมาก
ขึ้น

ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะใน
จุดท่ีมืดและจุดเส่ียง
อันตรายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินประชาชน (จาก
ร้านน าชัยถึงถนน 
สายปัว-น้ านาว ตรงข้าม
โรงเรียนชุมชนศิลาแลง)

     1,500,000   1,500,000   1,500,000   1,500,000 ระยะทาง 1 
กิโลเมตร

มีแสงไฟสว่างเพียงพอ
สามารถป้องกันชีวิตและ
ทรัพย์สินประชาชนจาก
ปัญหาความมืดได้

การไฟฟ้า อ.ปัว

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

องค์การบริหารส่วนต าบลปา่กลาง อ าเภอปวั จังหวัดน่าน
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ/ที่มา

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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แบบ ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณ/ที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

3 ขยายเขตไฟฟ้า บ้านน้ าเปิน 
หมู่ท่ี 1

เพื่อให้ประชาชนท่ีไม่มี
ไฟฟ้าได้ใช้ไฟฟ้าอย่างท่ัวถึง

จุดท่ี 1 บริเวณ ทางเข้า
ตลาดนัด ยาว 350 เมตร
 จุดท่ี 2 บริเวณ ทางเข้า
บ้านนายกระบี่ ยาว 240 
เมตร จุดท่ี 3 บริเวณซอย
ตรงข้ามอ่างรถไถ ยาว 
140 เมตร จุดท่ี 4 
บริเวณซอยทางเข้าศาลา
พิธีกรรม ยาว 147 เมตร

     800,000 4 จุด ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ท่ัวถึงและมีแสงสว่างอย่าง
เพียงพอในการด าเนินชีวิต

การไฟฟ้า อ.ปัว

4 ขยายเขตไฟฟ้า บ้านห้วยสะ
นาว หมู่ท่ี 2

เพื่อให้ประชาชนท่ีไม่มี
ไฟฟ้าได้ใช้ไฟฟ้าอย่างท่ัวถึง

ยาว 300 เมตร      600,000 300 เมตร ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ท่ัวถึงและมีแสงสว่างอย่าง
เพียงพอในการด าเนินชีวิต

การไฟฟ้า อ.ปัว

5 ขยายเขตไฟฟ้า บ้านจูน หมู่ท่ี
 4

เพื่อให้ประชาชนท่ีไม่มี
ไฟฟ้าได้ใช้ไฟฟ้าอย่างท่ัวถึง

ยาว 580 เมตร      700,000 580 เมตร ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ท่ัวถึงและมีแสงสว่างอย่าง
เพียงพอในการด าเนินชีวิต

การไฟฟ้า อ.ปัว

6 ขยายเขตไฟฟ้า (เพิ่มแรงส่ง
ไฟฟ้า) บ้านตาหลวง หมู่ 5

เพื่อให้ประชาชนท่ีไม่มี
ไฟฟ้าได้ใช้ไฟฟ้าอย่างท่ัวถึง
 แก้ไขปัญหาไฟตก ไฟไม่
เพียงพอกับการใช้ในหมู่บ้าน

ขยายเขตไฟฟ้า เพิ่มแรงส่ง
ไฟฟ้า ยาว 148 เมตร

     600,000 ยาว 148 เมตร ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
เพียงพอ

การไฟฟ้า อ.ปัว
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แบบ ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณ/ที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

7 ขยายเขตไฟฟ้า บ้านสวน
ทราย หมู่ 6

เพื่อให้ประชาชนท่ีไม่มี
ไฟฟ้าได้ใช้ไฟฟ้าอย่างท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟ้า จุดท่ี 1 
บริเวณทางแยกเข้าสนาม
ควาย ยาว 285 เมตร 
จุดท่ี 2 บรเวณทางหน้า
บ้านนายชัยเดช อภิวัฒน์
สกุล ยาว 160 เมตร 
จุดท่ 3 บริเวณทางหน้า
บ้านนายสมบูรณ์  แซ่ซ้ึง 
ยาว 80 เมตร จุดท่ี 4 
บริเวณทางหน้าบ้านนาย
สุพจน์  แซ่โซ้ง ยาว 105 
เมตร

       700,000 ยาว 625 เมตร ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
เพียงพอ

การไฟฟ้า อ.ปัว

8 เพิ่มแรงส่งไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ 
1-7

เพื่อแก้ไขปัญหาไฟตก ไฟ
ไม่เพียงพอกับการใช้ใน
หมู่บ้าน

เพิ่มแรงส่งไฟฟ้าแรงต่ า      1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000 7 หมู่บ้าน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
เพียงพอ

การไฟฟ้า อ.ปัว

9 ขยายเขตไฟฟ้าและสายดับ 
ในต าบลป่ากลาง ม. 1 – 7

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างท่ัวถึง และสามารถ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ประชาชนเป็นการ
แก้ปัญหาพื้นฐานแก่
ประชาชนได้

ขยายเขตไฟฟ้าให้
ประชาชนท่ีอยู่นอกเขต
ไฟฟ้าได้มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ท่ัวถึง

     1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000 1,000 เมตร ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ท่ัวถึงและมีแสงสว่างอย่าง
เพียงพอในการด าเนินชีวิต

การไฟฟ้า อ.ปัว

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

3.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาดา้นสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
          3.1 แผนงานการศึกษา
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แบบ ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณ/ที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

10 อุดหนุนส่งเสริมโครงการ
อาหารกลางวัน  โรงเรียน
ประถมในพื้นท่ี จ านวน 2 
โรงเรียน

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับ
ประทานอาหารกลางวัน 
ครบหลัก 5 หมู่ และมี
อาหารกลางวันทานทุกวัน
สามารถสร้างความ
เจริญเติบโตและมีก าลัง
สมองในการพัฒนา การ
เรียนรู้ตามวัยอันสมควรแก่
การศึกษาเล่าเรียน

ส่งเสริมอาหารกลางวัน
โรงเรียนเขตพื้นท่ี
การศึกษา ในพื้นท่ีจ านวน 
 2 โรงเรียน  จ านวน  
นักเรียน   581  คน ๆ 
ละ 20 บาท จ านวน 
200 วัน

     2,324,000   2,324,000   2,324,000   2,324,000 581 คน เด็กนักเรียนได้รับ
ประทานอาหารกลางวัน 
ครบหลัก 5 หมู่ และมี
อาหารกลางวันทานทุก
วันสามารถสร้างความ
เจริญเติบ โตและมีก าลัง
สมองในการพัฒนา การ
เรียนรู้ตามวัยอันสมควร
แก่การศึกษาเล่าเรียน

โรงเรียนป่า
กลางมิตรภาพ
ท่ี 166 และ
โรงเรียนส

หราษฎร์บ ารุง

3.2 แผนงานสาธารณสุข
11 เงินอุดหนุนส าหรับพัฒนา

ระบบสาธารณ สุขมูลฐาน
ตามท่ีรับถ่ายโอนและอบต.
อุดหนุนสมทบ

เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็ง
การบริหารจัดการศูนย์
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
ให้มีการด าเนินกิจกรรม
ของศูนย์สาธารณสุขมูล
ฐานชุมชนอย่างยั่งยืน

ส่งเสริมเงินอุดหนุนพัฒนา
งานสาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชนท้ัง  7  หมู่บ้าน 
หมู่บ้านละ 10,000 บาท

          70,000        70,000        70,000        70,000 7 หมู่บ้าน มีการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานและมี
การด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง

โรงพยาบาล
ส่งเสริม
สุขภาพต าบล
ป่ากลาง

3.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
12 โครงการอุดหนุนการแข่งขัน

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี 
34 (พ.ศ. 2561) "น่าน
เกมส์"

เพื่อให้การสนับสนุนการ
แข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ พัฒนาการกีฬาให้
เข้มแข็งและส่งเสริมให้เด็ก
ห่างไกลยาเสพติด

อุดหนุนการแข่งขันกีฬา
เยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี 
34 (พ.ศ. 2561) น่าน
เกมส์

          50,000 1 คร้ัง เยาวชนได้แข่งขันกีฬา
และได้ฝึกทักษะต่างๆ 
ร่างกายแข็งแรง ห่างไกล
ยาเสพติด

ส านักงาน 
กกท.จังหวัด

น่าน
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แบบ ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณ/ที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

13 โครงการจัดงานรัฐพิธีและ
ราชพิธี อ าเภอปัว จังหวัด
น่าน ปีงบประมาณ

เพื่อบูรณาการร่วมกันใน
การจัดงานรัฐพิธีราชพิธี
ต่างๆ กิจกรรมการส่งเสริม
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
 ในพื้นท่ีอ าเภอปัว จังหวัด
น่าน

อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอปัว

          15,000        15,000        15,000        15,000 1 ปี มีการบูรณาการร่วมกันใน
การจัดงาน ต่างๆ และ
ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรม

อ าเภอปัว

14 โครงการจัดกิจกรรมอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม จังหวัด
น่าน ปีงบประมาณ

เพื่อบูรณาการร่วมกันใน
การจัดงานรัฐพิธีราชพิธี
ต่างๆ กิจกรรมการส่งเสริม
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
 ในพื้นท่ีอ าเภอปัว จังหวัด
น่าน

อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอปัว

          10,000        10,000        10,000        10,000 1 ปี มีการบูรณาการร่วมกันใน
การจัดงาน ต่างๆ และ
ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรม

จังหวัดน่าน

15 โครงการจัดงานบวงสรวงเจ้า
หลวงภูคา

เพื่อบูรณาการร่วมกันใน
การจัดงานรัฐพิธีราชพิธี
ต่างๆ กิจกรรมการส่งเสริม
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
 ในพื้นท่ีอ าเภอปัว จังหวัด
น่าน

อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอปัว

            5,000          5,000          5,000          5,000 1 ปี มีการบูรณาการร่วมกันใน
การจัดงาน ต่างๆ และ
ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรม

อ าเภอปัว

16 โครงการจัดงานการาวะพญา
ผานอง

เพื่อบูรณาการร่วมกันใน
การจัดงานรัฐพิธีราชพิธี
ต่างๆ กิจกรรมการส่งเสริม
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
 ในพื้นท่ีอ าเภอปัว จังหวัด
น่าน

อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอปัว

            3,000          3,000          3,000          3,000 1 ปี มีการบูรณาการร่วมกันใน
การจัดงาน ต่างๆ และ
ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรม

อ าเภอปัว
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แบบ ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณ/ที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

17 โครงการจัดงานเทศกาลโลก
ของกว่างนักสู้แห่งขุนเขา
และของดีเมืองปัว

เพื่อบูรณาการร่วมกันใน
การจัดงานรัฐพิธีราชพิธี
ต่างๆ กิจกรรมการส่งเสริม
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
 ในพื้นท่ีอ าเภอปัว จังหวัด
น่าน

อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอปัว

          20,000        20,000        20,000        20,000 1 ปี มีการบูรณาการร่วมกันใน
การจัดงาน ต่างๆ และ
ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรม

อ าเภอปัว

              3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
18 ดูแลบ ารุงรักษาศูนย์ข้อมูล

ข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอ าเภอ อ าเภอปัว 
จังหวัดน่าน

เพื่อให้มีการดูแล
บ ารุงรักษาศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ โดย
จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์และเคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็นเพื่อใช้
ประจ าศูนย์ฯ และจัดหา
บุคลากรปฏิบัติงานราชการ

อุดหนุนการดูแล
บ ารุงรักษาศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ

          10,000        10,000        10,000        10,000 1 ปี มีศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การจัดซ้ือจัดจ้าง ใช้
ประโยชน์ในราชการ
ร่วมกันได้อย่างเต็มท่ี

ท้องถิ่นอ าเภอ
ปัว
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แบบ ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณ/ที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

19 โครงการฝึกอบรมลูกเสือ
ชาวบ้านทบทวน ต้านภัยยา
เสพติด เทิดไท้องค์ราชันย์ 
จังหวัดน่าน

1. เพื่อให้สมาชิกลูกเสือ
ชาวบ้าน ได้มีโอกาสแสดง
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตรย์ โดยพร้อม
เพรียงกัน

สมาชิกลูกเสือชาวบ้าน 
จ านวน 200 คน

          11,600        11,600        11,600        11,600 200 คน 1. สมาชิกลูกเสือ
ชาวบ้านมีจิตส านึกใน
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบันหลักของชาติอัน
ได้แก่สถาบันชาติ ศาสนา
 พระมหากษัตริย์ และมี
ความรู้รักสามัคคีในหมู่
คณะ ท้ังได้มีโอกาส
แลกเปล่ียนความคิดเห็น
ซ่ึงกันและกัน และได้
ทบทวน กฎ ค าปฏิญาณ
ของลูกเสือ

จังหวัดน่าน

2. เพื่อให้สมาชิกลูกเสือ
ชาวบ้าน ได้มีโอกาส
แลกเปล่ียนความรู้ 
ประสบการณ์และประสาน
สัมพันธ์ กับลูกเสือ
ชาวบ้านจากต่างต าบล 
และอ าเภอในพื้นท่ีจังหวัด
น่าน

2. องค์กรลูกเสือชาวบ้าน
ในพื้นท่ี ได้มีโอกาส
รวมกลุ่มเพื่อเป็นพลังใน
การสร้างชุมชนให้มีความ
เข้มแข็ง และมีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด ซ่ึงเป็นปัญหาส าคัญ
ของชาติ
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แบบ ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณ/ที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

3. เพื่อทบทวนการเข้า
ค่ายพักแรม ตลอดจนการ
ได้น าเอาหลักวิชาการ และ
หลักการต่างๆ ของลูกเสือ
ชาวบ้านไปประยุกต์ใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

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

4. สมาชิกลูกเสือชาวบ้าน
 ตลอดจนถึงประชาชนใน
พื้นท่ี มีความสามัคคี รัก
ใคร่ปรองดอง และ
ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน
มากขึ้น

20 อุดหนุนส่งเสริม
คณะกรรมการหมู่บ้าน  ใน
การบริหารจัดการ ออกตรวจ
และเข้าเวรยามเพื่อ
แก้ปัญหาสังคม

เพื่อส่งเสริมให้
คณะกรรมการหมู่บ้านใน
การบริหารจัดการเพื่อ
แก้ปัญหาชุมชนและสังคม
เช่นการเข้าเวรยามและ
ออกตรวจของชุด รักษา
ความสงบเรียบร้อยหมู่บ้าน
 (ชรบ.)

ส่งเสริมสนับสนุน
คณะกรรมการหมู่บ้านใน
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสังคมอย่างน้อย
เดือนละ  1  คร้ัง

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

คณะกรรมการ
ต าบลป่ากลาง
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แบบ ผ.02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณ/ที่มา
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

21 อุดหนุนคณะกรรมการ
ผู้สูงอายุ ต าบลป่ากลาง

เพื่อให้คณะกรรมการ
ผู้สูงอายุได้มีงบประมาณ
สวัสดิการส าหรับ
ด าเนินการเยี่ยมเยียนเวลา
สมาชิกป่วยไข้ และ
งบประมาณสนับสนุนการ
ร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุ
ระดับอ าเภอ

สนับสนุนส่งเสริม
คณะกรรมการผู้สูงอายุ
ต าบลป่ากลางด้านการ
เสริมสร้างงานสวัสดิการ
และการร่วมกิจกรรม
ผู้สูงอายุ ปีละ  1  คร้ัง

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

คณะกรรมการ
ผู้สูงอายุต าบล
ป่ากลาง

22 งบประมาณอุดหนุนส่วน
ราชการ/กลุ่มองค์กรท่ีท า
ประโยชน์เพื่อสังคม

เพื่อให้มีการร่วมบูรณาการ
กับหน่วยงานองค์กรอื่นฯ
ในการสนับสนุนเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่าง
องค์กรหรือตามหนังสือส่ัง
การท่ีเกี่ยวข้องและเป็น
กิจกรรมการด าเนินการ
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ส่งเสริมสนับสนุน
หน่วยงานองค์กรต่างๆท่ี
ด าเนินงานในอ านาจ
หน้าท่ีร่วมกันอย่างเพียงพอ

          30,000        30,000        30,000        30,000 1 ปี มีการร่วมบูรณาการกับ
หน่วยงานองค์กรอื่นฯใน
การสนับสนุนเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่าง
องค์กรหรือตามหนังสือส่ัง
การท่ีเกี่ยวข้องและเป็น
กิจกรรมการด าเนินการ
ร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ส านักปลัด 
อบต.ป่ากลาง

รวม 7,808,600      9,758,600   7,058,600   7,058,600   

หมายเหตุ 1. แบบ ผ.02 เป็นแบบส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวสิาหกิจ องค์กรประชาชน ที่ต้องลงรายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี เพือ่น าไปจดัท างบประมาณรายจา่ย กรณีใดๆ
(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถน าไปจดัท าหรือด าเนินการต้ังเป็นงบประมาณรายจา่ยได้ไม่วา่กรณีใดๆ)
2. แบบ ผ.02 ให้เรียงล าดับต่อจากแบบ ผ.01

13 โครงการ
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