
 
 
 

 
 

รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 
งบประมาณ พ.ศ.2554  

 
องคการบริหารสวนตําบลปากลาง 

อําเภอปว  จังหวัดนาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จากใจนายกองคการบริหารสวนตําบลปากลาง 
 

สวัสดีครับพอแมพี่นองชาวตําบลปากลางที่เคารพ เน่ืองจากแตละปองคการบริหารสวนตําบล 
ปากลางไดแกไขปญหา ความตองการของประชาชน จากการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการเสนอ
แผนพัฒนาของปที่ผานมา โดยทางองคการบริหารสวนตําบลปากลางไดดําเนินการตามแผนพัฒนาของ
องคการบริหารสวนตําบลประจําป ซึ่งสามารถดําเนินการไดตามแผนงานที่กําหนดไวในแตละป เพื่อบําบัด
ทุกขบํารุงสุข ใหกับประชาชนตําบลปากลาง เราไดตระหนักอยูเสมอ ในการจะนําความเจริญกาวหนามาสู
องคการบริหารสวนตําบลปากลางของเราเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเปนอยูใหดีข้ึนกวาเดิม  

ในทายน้ี กระผมพรอมทีมงาน จะมุงมั่นในการทํางานอยางเต็มกําลังความสามารถจะนําความรู 
ประสบการณที่ไดรับ มาปรับใชในการทําหนาที่เพื่อประโยชนสุข ของเราชาวตําบลปากลาง โดยถวนทั่วเสมอ
กัน และขออวยพรใหพอแมพี่นองจงประสพแตความสุข ความเจริญตลอดไป 

 

 
(นายสุรเดช   ยังแสง) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลปากลาง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บรรณาธิการแถลง 
 องคการบริหารสวนตําบลปากลางยินดีใหบริการกับประชาชน โดยแกไขปญหาความเดือดรอน 
ความตองการของประชาชนในชุมชนและบริหารงานตามนโยบายเพื่อพัฒนาทองถ่ินใหมีความสอดคลองกับ
นโยบายของรัฐบาลซึ่งจะตองประสานงานกับสวนราชการทุกภาคสวน ทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาคและทองถ่ิน 
ตลอดจนรัฐวิสาหกิจและองคกรเอกชนทุกภาคสวนโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานเพื่อนําไปสูการ
บําบัดทุกขบํารุงสุขใหแกประชาชนทุกคนในชุมชน ปญหาความตองการของประชาชนมีความหลากหลาย
หัวใจสําคัญของการพัฒนาเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนน้ันจะตองเอาประชาชนเปนศูนยกลาง
โดยอาศัยหลักการปกครองแบบ หลักธรรมาภิบาล อันไดแก หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลักความคุมคา 
หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ อันจะนําไปสูการอยูรวมกันอยางสมานฉันท และ
การจัดสรรงบประมาณเพื่อการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ  ประกอบดวย 2 สวนที่สําคัญคือ ตองมีอยู
ในแผนการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลปากลาง เพราะมีระเบียบกฎหมายรองรองรับใหดําเนินการ
ได 
 องคการบริหารสวนตําบลปากลางไดปฏิบัติตามหลักการดังกลาวโดยเอาประชาชนเปนศูนยกลางใน
การพัฒนาทองถ่ินมีสวนรวมในการแกไขปญหาตาง ๆ รวมทั้งการตอบสนองความตองการของประชาชนโดย
จะเห็นไดจากรายงานผลการปฏิบัติงานดานตางๆ ในรอบปที่ผานมาในรายงานกิจการประจําปเลมน้ี 

 
 
 
 
 
 
 

 
(วาทีร่อยตร ีสาคร  ไชยมงคล) 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลปากลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลปากลาง 
 
 

 

 

 

 นายสุรเดช  ยังแสง 
นายกองคการบริหารสวนตําบล 

 

 

  

 
นายสุภสินธ  ตันติมหาสกุล 

รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
 นายวิทยา  แซจาว 

รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
 

 

 

 นางลัดดา  คีรีสัตยกุล 
เลขนุการนายก อบต. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปากลาง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลปากลาง 
 

 

 

 วาที่รอยตรีสาคร  ไชยมงคล 
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

 

 

 

 

 นายสุภาพ  ปญญา 
หัวหนาสํานักงานปลัด 

 

  
 

นาสาวณภาณัฎฐ อุดนัน 

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
 

นายมนู  คําแสน 

นักพัฒนาชุมชน 
 

นายอดิเรก สุขลําใย 

เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 

 
  

นางเกษรินทร  พอใจ 
เจาพนักงานธุรการ 

นางอุมาพร  สอประดิษฐ 
เจาพนักงานสาธารณสุข 

นายทวีศักดิ์ กิตติยังกุล 

เจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

 

 
นายเจริญชัย  กิตติยังกุล  

พนักงานขับรถดับเพลิง 
 นางชนาภรณ  เชิงประทีป  

คนงานทั่วไปคนงานทั่วไป 

 
 



สวนการคลัง 
 

 

 

 

 นางรจนา  ชัญถาวร 

หัวหนาสวนการคลัง 
 

  

 

นางสาวสุพรรณี นันทะยานา 

นักวิชาการเงินและบัญชี 
นายจตุรภูมิ อ่ินแกว 

นักวิชาการจัดเก็บรายได 
(วาง) 

เจาพนักงานพัสดุ 

 

 

 
นางสาวอังคณา  ชราชิด 

ผูชวยเจาหนาที่การเงินและบัญชี 
 นายนิพนธ แสนศรีเชาวพันธ 

ผูชวยเจาหนาที่พัสด ุ
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนโยธา 
 

 

 

 

 นายวราพงษ พันธชัย 

หัวหนาสวนโยธา 
 

 

 

 

 นายเกริกชัย อาจผดุลกุล 

นายชางโยธา 
 

 

 

 

 นายอัครวิชญ พรหมรักษ 
ผูชวยชางโยธา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนการศึกษา 
 

 

 

 

 นายณัฐวัตร  สวางเฆมฤิทธิ ์
นักวิชาการศึกษา 

 

 

 

 
นางอําพร  โนจิต 

หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กปากลาง 
 นางรุงทิวา  ณ ชน 

หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานตาหลวง 

   
นางเจนจิรา  ลือยศ 
ครูผูชวยผูดูแลเด็ก 

นางนฤมล  รัตนวิทูรย 
ผูดูแลเด็ก 

นางวราลี  ยอดออน 
ผูชวยผูดูแลเด็ก 

   
นางสาวกาญจนา  ยอดออน 

ผูชวยผูดูแลเด็ก 
นางชนัดดา  เนตรทิพย 

ผูชวยผูดูแลเด็ก 
นางวารี   นาสุวรรณ 

ผูดูแลเด็ก 
   
   

 
 
 
 
 
 



วิสัยทัศนการพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลปากลาง 
“ตําบลปากลาง  นาอยู  เศรษฐกิจพอเพียง  ชุมชนเขมแข็ง  มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
 อนุรักษวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทอง และพัฒนาคนสูโลกาภิวัฒน”   

 

นโยบายผูบริหารทองถ่ิน นายสุรเดช  ยังแสง  นายกองคการบริหารสวนตําบลปากลาง 
1. นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐาน  

          1.1  ถนน ภายในตําบลจะไดรับการกอสราง การพัฒนา และปรับปรุง ใหประชาชนสามารถใชสัญจร
ไปมาไดอยางสะดวก ปลอดภัย โดยจัดลําดับความสําคัญของการแกปญหาไวในแผนปฏิบัติการตามความ
ตองการของประชาคมและภายใตงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล และจะประสานขอความ 
รวมมือขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่นดวยความรวดเร็วตามแตโอกาส 
          1.2  ไฟฟา ดําเนินการสํารวจ ชวยเหลือผูที่ไมมีไฟฟาใช โดยขอขยายเขตเพิ่มเติม หรือจัดหาใหไดใช
อยางทั่วถึงปรับปรุงไฟฟาสาธารณะและขยายเขตเพิ่มเติมตามถนน ซอย ใหไดรับแสงสวางมากกวาในปจจุบัน
ภายใตงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล และตามที่กฎหมายกําหนด 
          1.3  แหลงนํ้า  
                          -  นํ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค จะดําเนินการปรับแหลงนํ้า ระบบประปา ที่มีอยูปจจุบัน
ใหสามารถสนองตอบ ตอความตองการของประชาชน ใหสามรถนํามาใชดวยความปลอดภัยและวางแผน
บริการนํ้าใชแกประชาชนในฤดูแลงอยางทั่วถึง 
                          -  นํ้าเพื่อการเกษตร จะดําเนินการ จัดหาแหลงนํ้าใชใหเพียงพอแกความตองการของ
ประชาชนในการทําการเกษตร ไมวาเกษตรกรจะมีพื้นที่ทางการเกษตร  ณ ที่ใด โดยจะประสานกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ จัดทําระบบรวมเพื่อใหเกษตรกรมีนํ้าใชในการดูแลพืชผลทางการเกษตรอยางเพียงพอ 
          1.4  การสื่อสาร จะดําเนินการประสานงานหรือสนับสนุนงบประมาณ กับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ
จัดต้ังโทรศัพทพื้นฐาน(โทรศัพทในบาน) ใหครอบคลุมทุกหมูบาน อยางเทาเทียมกัน 
 
2. นโยบายดานการศึกษา 
          2.1 ใหการสนับสนุนการศึกษาระดับกอนปฐมวัยและปฐมวัย ทั้งทางดานอาหารกลางวันและอาหาร
เสริม (นม) วัสดุอุปกรณที่สงเสริมการเรียนรูกับเด็ก เปนการสงเสริมการสเรียนการสอน พรอมจัดหาและ
พัฒนาบุคลากรผูดูแลเด็กระดับกอนปฐมวัย เพื่อเปนพื้นฐานในการจัดการศึกษาระดับสูงตอไป อยางเทา
เทียมกันทุกหมูบาน 
          2.2 สนับสนุนการเรียนรูนอกสถานที่ นอกหลักสูตรทุกรูปแบบ เพื่อเสริมสรางศักยภาพของ นักเรียน
และประชาชนทั่วไป โดยใหนักเรียนหรือประชาชนทั่วไปในพื้นที่จัดทําแผนและโครงการตามความตองการ
ของตนเอง 
          2.3 สงเสริมการเรียนรูของกลุมตาง ๆ ที่จัดต้ังข้ึนไมวาจะเปนการเรียนรูทางดานวิชาชีพดานวิชาการ 
ดานภูมิปญญาทอองถ่ิน และดานทักษะของกลุมตาง  ๆ 
          2.4 สงเสริมฟนฟู ใหมีที่อานหนังสือประจําหมูบานตามความเหมาะสมของหมูบาน 
          2.5 จัดหาทุนการศึกษาใหแกผูที่อยูในวัยเรียนในตําบลโดยกระจายตามหมูบานตาม ความเหมาะสม
และเทาเทียมกันอยางเสมอภาค 
          2.7 สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ สื่อการเรียนการสอนเพื่อการศึกษาใหแกโรงเรียนในเขตพื้นที ่ตามวิธีการ
และหลักเกณฑที่ทางราชการกําหนด 
 



3. นโยบายดานการเมืองการปกครอง 
          3.1 เนนการทํางานแบบมีสวนรวม โดยผานความเห็นชอบจากประชาคมระดับหมูบานหรือระดับ
ตําบลแลวแตกรณี 
          3.2 สงเสริมประชาคมเขมแข็ง โดยการสนับสนุนในการทํากิจกรรมของประชาคมสนับสนุนสงเสริม
การแกปญหาบนพื้นฐานของประชาคม 
          3.3 สงเสริมสรางความสามัคคี ความปรองดองในหมูคณะทํางานในรูปแบบการบูรณาการทั้งฝาย
ปกครอง ผูนําชุมชน ผูนํา หมูบาน ผูนํากลุมตระกูลแซ ชนเผา  และสวนราชการ ตางๆ 
          3.4 สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูทางดานการเมือง การปกครอง การบริหารงาน แกสมาชิก
องคการบริหารสวนตําบล ผูนําชุมชนและประชาชนทั่วไปตามโอกาสอันควร 
          3.5 สงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของ อปพร. ใหสามารถปฏิบัติหนาที่ดวยความสะดวก
ปลอดภัย โดยการจัดหาวัสดุอุปกรณเพื่อการกูภัย  ทุกหมูบานอยางทั่วถึง เทาเทียมกัน และทันตอเหตุการณ 
ใหประชาชนในตําบลไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
          3.6  สงเสริมสนับสนุนการปกครอง  ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข   
มุงเนนใหประชาชน  มีสวนรวมในทุก ๆ ดาน  ไดแก  การสนับสนุนกระบวนการประชาคมของประชาชน ใน
ทุกดาน โดยการ  “ รวมคิด  รวมทํา  รวมปฏิบัติ   และรวมรับประโยชน  เพื่อประชาชนชาวตําบล”  
           3.7   เพิ่มประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธแบบบูรณาการ  เพื่อเปนการสรางภาพพจน  สถาบัน
องคการบริหารสวนตําบล  ใหประชาชนยอมรับและใหความเช่ือถือ 
           3.8  ปรับเปลี่ยนกระบวนการ   หรือวิธีการทํางาน   เชน  งานบริหารงานบุคคลโดยวิธีการบริหาร
กิจการบานเมือง   และสังคมที่ดี  เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนดวยความรวดเร็ว  และมี
ประสิทธิภาพ 
          3.9 สรางระบบงานบริหารงานบุคคล  และคาตอบแทนแนวใหม  โดยยึดหลักการจายคาตอบแทน
ตามผลงานโดยดําเนิน  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 
 3.10  เนนการบริหารราชการแบบเปดโดยเปดโอกาส  ใหประชาชนเขามามีสวนรวม  ในการบริหาร
กิจการบานเมืองมากข้ึน  โดยเปดโอกาสใหประชาชนเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็นตอแนวทางการ
ปฏิบัติงาน และตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานดวย 
 3.11  สรางแรงจูงใจและเพิ่มขวัญ   และกําลังใจใหพนักงานสวนตําบลและผูปฏิบัติงานใหแก
องคการบริหารสวนตําบล  ใหปฏิบัติงาน ดวยความทุมเท ซื่อสัตย   วิริยะ  เสียสละ    มีผลการปฏิบัติงาน
ดีเดน  เปนธรรม และประชาชนสวนใหญยอมรับ  
 3.12 มุงเนนพัฒนา ฝกอบรม ใหพนักงานไดเพิ่มพูนความรูทักษะ และมีประสบการณในการทํางาน
มากย่ิงข้ึน 
 3.13  บริหารการคลังอยางมีเสถียรภาพและย่ังยืนโดยเฉพาะการรักษาวินัยทางการคลังโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล โปรงใสเปนธรรมตรวจสอบได ตลอดเวลา 
 3.13  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ครุภัณฑที่จําเปนตอการปฏิบัติงานของพนักงานและเจาหนาที ่อันเปนการ
สงเสริมศักยภาพใหกับพนักงานสามารถปฏิบัติหนาที่ใหการบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
          3.14 ปรับปรุงอาคารสํานักงาน ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน สถานที่ต้ังขององคการบริหารสวนตําบล ให
เหมาะสม รมรื่น สะอาด สวยงาม เพื่อรองรับประชาชนที่เขามาติดตอราชการหรือมาใชบริการขององคการ
บริหารสวนตําบล 
            



4. นโยบายดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 
          4.1 สงเสริมสนับสนุนพัฒนาใหกลุมอาชีพที่มีอยูแลวอยางครบวงจร เปนตนวา ทุน การผลิตอยางมี
คุณภาพ การตลาด ของกลุมอาชีพตาง ๆ อยางมีศักยภาพใหกจิกรรมของกลุมดําเนินตอไปได  
          4.2   สนับสนุนกลุมอาชีพทางเลือกใหมใหเหมาะสมกับความถนัด ความเปลี่ยนแปลงของประกอบ
อาชีพ ความตองการของตลาด  การลดใชพื้นที่ประกอบอาชีพ การประกอบอาชีพที่เสี่ยงตอของสุขภาพ  การ
ประกอบอาชีพที่ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เปนตนวา การสรางแรงงานรองรับการกรีดยางพารา การ
ประกอบอาชีพการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการจัดสรรอาชีพสมดุลยระหวางประชากรกับพื้นที่  
สิ่งแวดลอม การบริโภคที่เปนพื้นฐานของการดํารงชีพของตําบล 
          4.3 จัดใหมีศึกษาดูงาน เสริมสรางกิจกรรมความรูแกกลุมอาชีพ เพื่อเสริมทักษะพัฒนาในการทํางาน
ใหเขมแข็ง 
          4.4 ประสานงาน กับหนวยงานที่มีความรูชํานาญการ ในการเสริมสรางความรู ใหความชวยเหลือ
กลุมอาชีพตาง ๆ  
          4.5 จัดทํา โครงการหรือหากิจกรรม เพื่อเสริมรายไดใหกับครอบครัวที่ตกเกณฑ จปฐ. เปนการเพิ่ม
รายได และแกไขปญหาความยากจน 
          4.6 สํารวจผูวางงาน ผูมีรายไดนอย เพื่อข้ึนทะเบียนไว และสงใหกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อ
จัดหางานใหตรงตามความตองการของผูวางงานตอไป โดยเฉพาะผูที่จบการศึกษาแตยังไมมีงานทํา 
              4.7  สนับสนุนสงเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม  โดยสรางระบบเศรษฐกิจที่ดีมั่นคงสงเสริม
การคา  จัดใหมีศูนยกลางการจําหนายสินคาผลิตภัณฑพื้นบาน การลงทุนอุตสาหกรรมในครัวเรือนหรือ
อุตสาหกรรมขนาดยอม 
              4.8  สงเสริมอาชีพและพัฒนาฝมือแรงงาน     และเพิ่มรายไดใหกับประชาชนโดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
 4.9    สนับสนุนการทองเที่ยวรูปแบบตาง ๆ นําการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ การทองเที่ยวเพื่อสุขภาพ 
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รวมทั้งการทองเที่ยวเชิงเกษตรกรรม โดยสงเสริมพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหม และ
ใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยวมากข้ึน 
 4.10  จัดใหมีระบบขอมูลดานการทองเที่ยวครอบคลุม ทั้งตําบลและพื้นที่ที่ตอเน่ืองพรอมจัดทํา
เอกสารเผยแพรประชาสัมพันธ ทั้งในตลาดอินเตอรเน็ต 
 4.11   จัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวและประชาสัมพันธใหทั่วถึง  
  

5. นโยบายดานสาธารณสุข 
          5.1 สนับสนุนกิจกรรมของ อสม.ระดับหมูบาน ตําบล   จัดทําโครงการสงเสริมสุขภาพแกประชาชน
ทุกระดับ  และสงเสริมใหมีการตรวจสุขภาพประจําป  ตามแนวทางนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข    
          5.2 สนับสนุนการเฝาระวัง  การแกไขปญหา และปองกันโรคระบาดตาง .ๆในรอบป ตามประกาศ
ของทางราชการอยางสม่ําเสมอและรวดเร็ว 
          5.3 สนับสนุนดานงบประมาณตามโครงการดานสาธารณสุข อยางเทาเทียมกันทุกหมูบาน 
          5.4 สนับสนุนงบประมาณในการแกปญหายาเสพติดทุกรูปแบบ โดยเฉพาะกลุมพลังมวลชน  
          5.6   สนับสนุนการตรวจสารเคมีตกคางในเลือดของชุมชน 
 
 



6.  นโยบายดานการกีฬาศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี 
          6.1 จัดกิจกรรมและสนับสนุนงบประมาณ ในการแขงขันกีฬาระหวางหมูบานทุกป 
          6.2 สงเสริมการออกกําลังกายแกเด็ก , เยาวชน , ผูสูงอายุ โดยจัดหาอุปกรณกีฬาสนามกีฬา ผู
ฝกสอนที่มีความชํานาญ  ตามความตองการแกผูเลน และตามสภาพพื้นที่ของหมูบาน 
          6.3 รวมกับประชาชน ผูนําหมูบาน จัดงานประเพณีตาง ๆ หรือสนับสนุนงบประมาณอยางตอเน่ือง
และเพียงพอ 
          6.4 สงเสริมสนับสนุนงบประมาณในกิจกรรทางศาสนาทุกศาสนา ทุกลัทธิความเช่ือ ในพื้นที่ตําบล 
โดยเทาเทียมกัน และมุงเนนใหเยาวชนเขามามีสวนรวม  
          6.5 สงเสริมกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาและกิจกรรมวันสําคัญทางราชการอยางสม่ําเสมอ 
 

7. นโยบายดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
          7.1   จัดใหมีการบํารุงรักษาแหลงนํ้าตามธรรมชาติ แหลงนํ้าที่สรางข้ึน เพื่อใหสามารถใชประโยชน
จากแหลงนํ้าอยางคุมคา 
          7.2   รณรงคเลือกกําจัดขยะและการบริหาร การจัดเก็บ การทิ้งขยะ โดยรวมกับประชาคมหมูบาน
และสาธารณสุขประจําตําบล  
          7.3  สนับสนุนการรักษาความสะอาดถนน ทางเดิน ภายในหมูบาน 
          7.4   สนับสนุนการปลูกตนไมทุกหมูบาน คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม อยางทั่วถึง เพื่อลดภาวะโลกรอน 
          7.6  สงเสริมสนับสนุนงบประมาณใหกับกลุมเกษตรกรในการพัฒนาพืชผลทางการเกษตรตางๆ โดย
มุงเนนการจัดกิจกรรมในลักษณะเกษตรอินทรียชีวภาพ 
           7.8  สงเสริมสนับสนุนงบประมาณ ใหแกกลุมเกษตรกร เพื่อรักษาสภาพแวดลอมทางชีวภาพ 
โดยเฉพาะ การนําหญาแฝกมาใชในการปองกันการพังทลายของหนาดิน 
           7.9 สงเสริม สนับสนุนการทําเกษตรกรรมแบบผสมผสานเกษตรทางเลือกและเกษตรอินทรียรวมทั้ง
สงเสริมกระบวนการเรียนรูแกเกษตรกร 
 

8. นโยบายดานสวัสดิการสังคมสงเคราะห 
          8.1 สํารวจจํานวนผูสูงอายุที่ยังมิไดรับการสงเคราะห จัดทําบัญชี เพื่อจัดหางบประมาณในการ
ชวยเหลือใหครอบคลุม  
          8.2 สํารวจผูพิการ ผูดอยโอกาสที่ไมไดรับการสงเคราะห เพื่อจัดหางบประมาณชวยเหลือใหทั่วถึง 
          8.3   จัดต้ังงบประมาณชวยเหลือในกรณีเกิดอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัยใหทันตอเหตุการณ 
          8.4   สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส และผูพิการ 
          8.5    สานตอการการเบิกจายเบี้ยผูสูงอายุ ผูพิการ เยาวชน แ เด็ก สตรี และผูดอยโอกาส  
          8.5   จัดหารถยนตพรอมอุปกรณการกูภัย เพื่อใหบริการสงผูปวยไปโรงพยาบาล ในกรณีฉุกเฉิน
เรงดวน 
           8.6  จัดหารถดับเพลิงเพื่อบรรเทาสาธารณภัย 
 
 
 



 
9. เรื่องอ่ืน ๆ  
          9.1 จัดกิจกรรมตาง ๆ และโครงการตาง ๆ ที่อาจจัดทําข้ึนตามความประสงคของประชาคมโดย
มุงเนนยึดผลประโยชนของสวนรวมเปนหลัก 
          9.2 เรงรัด จัดทําโครงการตาง ๆ ที่เกิดข้ึนตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อประโยชนของประชาชนใน
ตําบลดวยความรวดเร็วทันตอเวลา และเหตุการณ 
          9.3 จัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อบูรณาการ รวมกับหนวยงานอื่น  ๆเพื่อความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน 
เพื่อผลสัมฤทธ์ิของการทํางานรวมกัน สงผลใหประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด 
          9.4 สงเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพ การทํางานของบุคราลากรในองคการบริหารสวนตําบล โดย
เนนการใหการบริการความรวดเรว็ถูกตองโปรงใสตรวจสอบไดประสานงานความรวมมือกับหนวยที่เกี่ยวของ
ทุกระดับทั้งระบบราชการและเอกชนเพื่อนํามาเพื่อการพัฒนาทุกดานของตําบล  การกําหนดยุทธศาสตรและ
นโยบายที่กลาวมา ไดวางอยูบนพื้นฐานความเปนจริงของทุก ๆ ดาน เพื่อใหดําเนินการบรรลุเปาหมายตาม

กรอบนโยบายที่กําหนดและอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล



ยุทธศาสตรและสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน 
 

ที่ตั้งและอาณาเขต 
 ยกฐานะจากสภาตําบลปากลาง เปนองคการบริหารสวนตําบลปากลาง  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ  
พ.ศ. 2540  ต้ังอยูเลขที่ 242  หมูที่ 3  บานคางฮอ  ตําบลปากลาง  อําเภอปว  จังหวัดนาน  ตําบลปากลาง 
มีเน้ือที่ทั้งหมด   21.87  ตารางกิโลเมตร  หรือ 13,670.99  ไร  ต้ังอยูทางทิศใต ของอําเภอปว  อยูหางจาก
อําเภอ ปวประมาณ   5   กิโลเมตร   มีอาณาเขตติดตอ ดังน้ี 
 ทิศเหนือ ติดตอกับ     ตําบลศิลาแลง ,  ตําบลวรนคร 
 ทิศใต  ติดตอกับ     ตําบลศิลาเพชร 
 ทิศตะวันออก ติดตอกับ      ตําบลศิลาแลง 
 ทิศตะวันตก ติดตอกับ      เทศบาลตําบลปว   ,  ตําบลยม (อําเภอทาวังผา) 
 

ตําบลปากลาง   มีท้ังหมด  6  หมูบาน  มีประชากรดังน้ี 
 

ลําดับท่ี ชื่อหมูบาน หมูท่ี ชาย หญิง รวม จํานวน
ครัวเรือน 

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

รวม 3,839 3,781 7,620 1,394 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลปากลาง 
ไดกําหนดไว  6  ยุทธสาสตร  ดังน้ี 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
1.  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 1.1.  พัฒนาเสนทางคมนาคมใหไดมาตรฐาน 

1.2.  จัดหาและพัฒนาแหลงนํ้าเพื่ออุปดภคบริโภคและการเกษตร 
1.3.  ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ,ขยายเขตไฟฟาใหทั่วถึงและติดตั้ง
สัญญาณไฟจราจร/ติดตั้งกระจกนูนตามทางโคงทางแยก 
1.4.  กอสราง / ตอเติมโครงสรางพื้นฐาน 

2. การพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ 2.1. สงเสริมและพัฒนาอาชีพใหประชาชน 
3. การพัฒนาสังคมและความม่ันคงมนุษย 3.1. สงเสริมการพัฒนาดานการสงเคราะหประชาชน 

3.2. สงเสริมการแกปญหาสังคม 
3.3. สงเสริมการศึกษา 
3.4. สงเสริมกิจการดานสาธารณสุข 
3.5. สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนและประชาชน 
3.6.สงเสริมการเลนกีฬา,การออกกําลังกาย,และการนันทนาการ 

4.  การพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรม จารีต  ประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น 

4.1. สงเสริมการจัดงานตามประเพณีและสงเสริมกิจกรรมวันสําคัญ
ทางศาสนา 
4.2.  กอสรางศูนยวัฒนธรรมตําบลและชนเผา 
4.3. ฝกสอนอบรมใหความรูเก่ียวกับประเพณีวัฒนธรรมและจัดซ้ือ
วัสดุ ทางวัฒนธรรม 

5.  การพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

5.1. บริหารจัดการขยะและส่ิงปฏิกูล 
5.2.สงเสริมสนับสนุนการสรางจิตสํานึกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
5.3. สงเสริมและพัฒนาการจัดระบบนํ้าเสีย 
5.4. สงเสริมการปองกันและแกไขปญหาธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

6.  การพัฒนาดานการบริหารจัดการและการบริการ 6.1.  สนับสนุนสงเสริมการพัฒนารวมบูรณาการ องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นรวมกับชุมชน 
6.2. สนับสนุนสงเสริมงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหมี
ประสิทธิภาพ 
6.3.  สงเสริมเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี  
6.4.  จัดหา / จัดซ้ือ / ซอมแซมวัสดุครุภัณฑและเครื่องจักรกลที่
จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานและพัฒนาขีดความสามารถในการ
บริการสาธารณะตางๆ 

  



 
 



รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 (องคการบริหารสวนตําบลปากลาง) 
ยุทธศาสตร ดาน โครงการ พื้นที ่ งบประมาณ

ตามขอบัญญัติ 
งบประมาณ

จายจริง 

1  การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน  

1. กอสรางถนน คสล.บานจูน หมูที่ 4   สายหอประชุม – ทางเขาหมูบานดาน
โรงเรียนสหราษฎรบํารุง  

 หมูที่ 4 บานจูน  
ต.ปากลาง  

300,000.00 - 

 2. กอสรางถนน  คสล.บานสวนทราย หมูที่ 6 ซอยบาน   หมู 6 บานสวนทราย   
ต.ปากลาง  

320,000.00 301,500.00 

 นายอ ู สัทคุณ – บานนายสมเดช  สุยะตา  

 3. กอสรางถนน  คสล.บานสวนทราย หมูที่ 6    หมู 6 บานสวนทราย   
ต.ปากลาง  

324,000.00 292,000.00 

 4. กอสรางถนน คสล. หมู 5   หมู 5 บานตาหลวง  
ต.ปากลาง  

84,200.00 68,500.00 

 5. กอสรางถนน เขาสูพื้นที่ทําการเกษตร หินกรวดทราย หมูที่ 2    หมูที่ 2 ตําบลปากลาง  54,000.00 53,000.00 

 (จากสวน ส.อบต.ดุสิต –สวนกํานันนภดล สายอางเก็บนํ้าหวยหม)ู  

 6. กอสรางถนน เขาสูพื้นที่ทําการเกษตร หินกรวดทราย หมูที่ 6   หมู 6 บานสวนทราย   
ต.ปากลาง  

9,500.00 8,000.00 

 7.สรางถนนหินกรวดทราย  บานสวนทราย  หมูที่ 6  สายบานนายวาท ีแซโซง 
–ถนนแบงเขตตําบลปากลาง – ตําบลศิลาแลง  

 หมู 6 บานสวนทราย   
ต.ปากลาง  

21,600.00 21,000.00 

 8. ปรับปรุงถนนหินกรวดทราย  หมูที่ 3 บานคางฮอ  ตําบลปากลาง   หมูที่ 3 บานคางฮอ  
ต.ปากลาง  

43,200.00 43,000.00 

 9. สรางถังเก็บนํ้า แกปญหาภัยแลง   หมูที่ 3 บานคางฮอ  
ต.ปากลาง  

5,800.00 - 



ยุทธศาสตร ดาน โครงการ พื้นที ่ งบประมาณ
ตามขอบัญญัติ 

งบประมาณ
จายจริง 

1  การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน  

 10. สรางรางระบายนํ้า รูปตัว V  หมูที่ 5  บานตาหลวง   หมูที่ 5  บานตาหลวง   
ตําบลปากลาง  

35,000.00 - 

 11. ขุดลอก/กอสรางอางเก็บนํ้าเพื่อการเกษตรและสําหรับทําประปา   
บานคางฮอ หมูที ่3 

 บานคางฮอ หมูที่ 3 ตําบล
ปากลาง  

131,200.00 - 

 12. ติดต้ังไฟฟาสาธารณะ หมูที่ 1 - 6    หมูที่ 1-6  ตําบลปากลาง  200,000.00 280,635.32 

 13. คาประมาณการขยายเขตไฟฟา   ตําบลปากลาง   6,514.96 

 14. ขยายเขตไฟฟา  เขาสูสถานที่สูบนํ้าดิบ ทําประปา หมูที่ 1 บานนํ้าเปน   หมูที่ 1 บานนํ้าเปน ตําบล
ปากลาง  

300,000.00 41,092.28 

 15. สราง/ปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็ก ปูกระเบื้องหองนํ้าและสรางรางระบายนํ้าตัว 
U จํานวน 2 จุด  

 หมูที่ 3 บานปากลาง ตําบล
ปากลาง  

32,000.00 24,000.00 

 16. ซอมแซมศูนยพัฒนาเด็ก   หมูที่ 3,5 ตําบลปากลาง  30,000.00 24,000.00 

 17. ปรับปรุงหองนํ้าหองสวมขององคการบริหารสวนตําบล   ที่ทําการ อบต.ปากลาง  30,000.00 11,000.00 

 18. ปรับปรุงหอกระจายขาว บานหวยสะนาว หมูที่ 2   หมูที่ 2 ตําบลปากลาง  130,000.00 โอนงบ 

 19. เปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาอาคารสํานักงาน อบต.   ที่ทําการ อบต.ปากลาง  69,000.00 68,000.00 

 20. สรางหองเก็บของอาคารสํานักงาน   ที่ทําการ อบต.ปากลาง  250,000.00 248,000.00 

 21. ปรับปรุงหองสภาองคการบริหารสวนตําบล   ที่ทําการ อบต.ปากลาง  34,000.00 33,000.00 

 22. ปรับปรุงหอกระจายขาว ตําบลปากลาง   ที่ทําการ อบต.ปากลาง  100,000.00 92,300.00 

 23. กอสรางซุมประตูตําบลปากลาง   หมูที่ 1  บานนํ้าเปน ตําบล
ปากลาง  

50,000.00 โอนงบ 



ยุทธศาสตร ดาน โครงการ พื้นที ่ งบประมาณ
ตามขอบัญญัติ 

งบประมาณ
จายจริง 

2  การพัฒนาดาน
การสงเสริมและ
พัฒนาเศรษฐกิจ  
  
  

 1. สงเสริมอาชีพการเพาะเห็ด  บานจูน หมูที่ 4  หมูที่ 4  บานจูน  
ตําบลปากลาง  

30,000.00 - 

 2. จัดซื้อถุงคารบอน สําหรับสงเสริมเกษตรกรกลุมปลูกมะมวง  ตําบลปากลาง  ตําบลปากลาง  100,000.00 100,000.00 

 3. สงเสริมอาชีพการปลูกยางพารา หมูที่ 1 - 6   ตําบลปากลาง  200,000.00 โอนลด 

 4. ฝกอบรมสงเสริมอาชีพการกรีดยางพารามืออาชีพ   ตําบลปากลาง  100,000.00 238,070.00 

 5. ฝกอบรมการติดตายางพารา   ตําบลปากลาง  50,000.00 50,000.00 

 6. สงเสริมอาชีพ การเลี้ยงกบ ,การเลี้ยงจิ้งหรีด , และปลาดุก   
บานตาหลวง หมูที่ 5 

 หมูที่ 5 บานตาหลวง  
ตําบลปากลาง  

30,000.00 30,000.00 

 7. สงเสริมอาชีพการปลูกมะมวง แกเกษตรกรปลูกมะมวง หมูที่ 5   หมูที่ 5 บานตาหลวง  
ตําบลปากลาง  

50,000.00 50,000.00 

 8. สงเสริมอาชีพการเลี้ยงสุกร บานนํ้าเปน  หมูที่ 1   หมูที่ 1 บานนํ้าเปน  
ตําบลปากลาง  

30,000.00 30,000.00 

 9. โครงการ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล   ตางจังหวัด  130,000.00 172,880.00 

 10. โครงการฝกอบรมศึกษาดูงานการสงเสริมการทําปุย SOCON ของกลุม
เกษตรกรผูปลูกมะมวงเพื่อการสงออก ต.ปากลาง  

 ตําบลปากลาง  10,000.00 10,000.00 

 11. โครงการสงเสริมสินคา OTOP และวัฒนธรรมชนเผา  
 
 
 
 

 ตําบลปากลาง  29,300.00 8,420.00 



ยุทธศาสตร ดาน โครงการ พื้นที ่ งบประมาณ
ตามขอบัญญัติ 

งบประมาณ
จายจริง 

3  การพัฒนาดาน
สังคมและความ
มั่นคงมนุษย  

 1. สงเสริมสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ    ตําบลปากลาง  1,500,000.00 - 

 2. สงเสริมการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูพิการ   ตําบลปากลาง  654,000.00 - 

 3. สงเสริมการสงเคราะหเบี้ยยังชีพแกผูติดเช้ือเอดส   ตําบลปากลาง  6,000.00 5,000.00 

 4. สรางและซอมแซมบานคนจน   ตําบลปากลาง  120,000.00  

 5. สงเคราะหผูยากจน,ผูสูงอายุ ,ผูดอยโอกาส(สงเคราะหครอบครัว)   ตําบลปากลาง  50,000.00 44,000.00 

 6. อบรมเฝาระวังปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ในชุมชนตําบล   ตําบลปากลาง  50,000.00 โอนลด 

 7. อุดหนุนคณะกรรมการ หมูบานตําบลปากลาง   ตําบลปากลาง  20,000.00 20,000.00 

 8. อุดหนุนชมรมผูสูงอายุ ตําบลปากลาง   ตําบลปากลาง  15,000.00 - 

 9. สงเสริมทุนดําเนินชีวิตแกเด็กนักเรียน ๆ ดีแตยากจนและเด็กดอยโอกาส
(อุดมศึกษา,นักศึกษาแพทยศาสตร,วิศวกรรมศาสตร)  

 ตําบลปากลาง  370,000.00 303,000.00 

 10. อุดหนุนสงเสริมโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนระดับประถมศึกษาใน
พื้นที่ จํานวน 2  โรงเรียน  

 ตําบลปากลาง  1,697,670.00 1,697,670.00 

 11. สงเสริมโครงการ อาหารกลางวัน  ศูนยพัฒนาเด็กทั้ง 2  ศูนย   ตําบลปากลาง  837,200.00 339,802.00 

 12. สงเสริมอาหารเสริมนม โรงเรียนระดับประถมศึกษา  จํานวน 2  โรงเรียน  ตําบลปากลาง  1,359,540.00 1,116,615.00 

 13. สงเสริมอาหารเสริมนม  ศูนยพัฒนาเด็กในพื้นที ่ จํานวน 2  ศูนย   ตําบลปากลาง  450,800.00 343,804.00 

 14. สนับสนุนการจัดกิจกรรมดานวิชาการ   (โรงเรียน ปากลางมิตรภาพ ที1่66)  ตําบลปากลาง  20,000.00 - 

 15. สงเสริมกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนผลิตสื่อการเรียนการสอน 
(โรงเรียนสหราษฎรบํารุง)  

 ตําบลปากลาง  15,000.00 15,000.00 



ยุทธศาสตร ดาน โครงการ พ้ืนท่ี งบประมาณ
ตามขอบัญญัติ 

งบประมาณ
จายจริง 

3  การพัฒนาดาน
สังคมและความ
มั่นคงมนุษย  

 16. จัดซื้อหนังสือพิมพ   ตําบลปากลาง  51,100.00 51,100.00 

 17. จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติประจําป   ตําบลปากลาง  30,000.00 30,000.00 

 18. อุดหนุนกลุมสตรีแมบานตําบลปากลาง (สงเสริมกิจกรรมวันสตรี สากล)   โรงเรียนปากลางมิตรภาพ  
ที่ 166  

10,000.00 10,000.00 

 19. สนับสนุนการทําลายลูกนํ้ายุงลาย   ตําบลปากลาง  30,000.00 28,800.00 

 20. สงเสริมการฉีดพนหมอกควันฆายุงลาย   ตําบลปากลาง  60,000.00 58,800.00 

 21. สงเสริมการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา   ตําบลปากลาง  10,000.00 10,000.00 

 22. เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐาน   ตําบลปากลาง  72,000.00 72,000.00 

 23. เงินสมทบโครงการหลักประกันสุขภาพชุมชน   ตําบลปากลาง  85,000.00 85,000.00 

 24. จัดซื้อนํ้ายาเคมีฉีดพน ฆาเช้ือไขหวัดนก   ตําบลปากลาง  5,000.00 - 

 25. จัดซื้ออุปกรณตรวจสารเสพติด สําหรับตรวจติดตามผูบําบัดรักษายาเสพติด  ตําบลปากลาง  5,000.00 - 
 26. อบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ม. 2 และ ม. 4  คายคุณธรรมสรางคนให
เปนมนุษย(โรงเรียนมัธยมปากลาง)  

 โรงเรียนมัธยมปากลาง 
  

30,000.00 29,890.00 

 27. อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน(โรงเรียนปากลางมิตรภาพที่ 166)   โรงเรียนปากลางมิตรภาพ  
ที่ 166  

30,000.00 30,000.00 

 28. จัดคายคุณธรรมเยาวชนและครอบครัว   ตําบลปากลาง  20,000.00 15,000.00 

 30. สงเสริมการอนุรักษวัฒนธรรม   ตําบลปากลาง  60,000.00 - 



ยุทธศาสตร ดาน โครงการ พ้ืนท่ี งบประมาณ
ตามขอบัญญัติ 

งบประมาณ
จายจริง 

3  การพัฒนาดาน
สังคมและความ
มั่นคงมนุษย  
  
  

 31. โครงการฝกอบรมศึกษาดูงานประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ินตําบลปากลาง   ตําบลปากลาง  45,000.00 43,600.00 

 32. โครงการอบรมสรางสุขภาวะแกนนําผูหญิงมง   ตําบลปากลาง  2,000.00 2,000.00 

 33. จัดการแขงขันกีฬาประชาชนตําบลตานยาเสพติด   ตําบลปากลาง  150,000.00 142,850.00 

 34. สงเสริมการแขงขันกีฬานอกสถานที ่  ตําบลปากลาง  50,000.00 134,100.00 

 35. จัดซื้อประตูฟุตบอล ขนาดใชแขงฟุตบอล 7 คน สงเสริมการแขงขันกีฬา
นอกสถานที ่ 

 ตําบลปากลาง  25,000.00 24,000.00 

 36. สงเสริมสนับสนุนการแขงขันกีฬาอิ้วเมี่ยนสัมพันธ   ภาคเหนือ  20,000.00 20,000.00 

 37. สงเสริมอุปกรณกีฬาใหเพียงพอแกการเลนและออกกําลังกาย   ตําบลปากลาง  80,000.00 76,512.00 

 38. สงเสริมการเลนกีฬา (ฝกสอนนักกีฬาระดับตําบล)   ตําบลปากลาง  30,000.00 14,628.00 

 39.โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุบนทองถนนตอนรับปใหม 2554 และ
สงเสริมการทองเที่ยวป 2554  

 ตําบลปากลาง  13,000.00 8,012.00 

 40. โครงการรณรงคประชาธิปไตยกับการเลือกต้ังตอตานการซื้อสิทธ์ิขายเสียง   ตําบลปากลาง  30,000.00 29,080.00 

4  การพัฒนาดาน 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน  

 1. สงเสริมการจัดงานเทศกาลปใหมมง   หมูที่ 1,3,6 ตําบลปากลาง  70,000.00 70,000.00 

 2. สงเสริมการจัดประเพณีปใหมเมี่ยน   หมูที่ 2 บานหวยสะนาว  20,000.00 20,000.00 

 3. สงเสริมการจัดงานประเพณีกินสะโหลดตีพ ิ  บานตาหลวง  20,000.00 20,000.00 

 4. สงเสริมกิจกรรมการจัดงานรดนํ้าดําหัวผูสูงอายุตําบลปากลาง   ตําบลปากลาง  30,000.00 30,000.00 

 5. สงเสริมการจัดงานประเพณีวัฒนธรรม  อําเภอ ปวและจังหวัด นาน   อําเภอปว  20,000.00 14,750.00 



ยุทธศาสตร ดาน โครงการ พ้ืนท่ี งบประมาณ
ตามขอบัญญัติ 

งบประมาณ
จายจริง 

4  การพัฒนาดาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น  

 6. งานโลกของกวาง  อําเภอปว  45,000.00 41,000.00 

 7. งานกีฬาอําเภอปว  อําเภอปว  10,000.00 10,000.00 

 8. สงเสริมการจัดกิจกรรมลอยกระทง  อําเภอปว  30,000.00 - 

 9. จัดการบวงสรวงเจาที่ประจําตําบลปากลาง  ตําบลปากลาง  15,000.00 14,000.00 

 10. จัดกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา  ตําบลปากลาง  15,000.00 5,540.00 

 11. สงเสริมการจัดกิจกรรมวันคริสตมาส  ตําบลปากลาง  20,000.00 15,000.00 

 12. สนับสนุนสงเสริมการจัดงานเทศการสงกรานต บานจุน หมูที่ 4    บานจูน  หมูที่ 4  ต.ปากลาง  20,000.00 20,000.00 
5 การพัฒนาดานการ

จัดการทรัพยากร
ธรรม 
ชาติและส่ิงแวดลอม  
  

 1. งบประมาณสมทบการจัดเก็บขยะชุมชน  ตําบลปากลาง  110,000.00 111,680.00 

 2. เชาที่ขุดหลุมฝงกลบขยะและส่ิงปฏิกูล  ตําบลปากลาง  15,000.00 15,000.00 

 3. ประกวดหมูบาน อสม.ดีเดน หมูบานปลอดลูกนํ้ายุงลาย   
ถนนสะอาดดอกไมงาม  

บานคางฮอ หมูที่ 3  
ต.ปากลาง 

6,000.00 - 

 4. สรางรางระบายนํ้า บานคางฮอ หมูที่ 3 หนาบานนายวิชิต จุนทการบัณฑิต  บานคางฮอ หมูที่ 3 
ต.ปากลาง 

35,000.00 22,000.00 

 5. สรางตะแกรงเหล็กปดรางระบายนํ้าเดิม หนาบานอาจารยพนม  บานคางฮอ หมูที่ 3 
ต.ปากลาง 

75,000.00 20,000.00 

 6. กอสรางรางระบายนํ้า บานหวยสะนาว หมูที่ 2  เขต 4  ปางแก  บานหวยสะนาว หมูที่ 2   
ต.ปากลาง 

194,000.00 - 

 7. กอสรางรางระบายนํ้า  บานตาหลวง  หมูที่ 5  บานตาหลวง หมูที่  5  
ต.ปากลาง 

160,000.00 - 

 8. โครงการพลังงานทดแทนเตาชีวมวลตําบลปากลาง   ตําบลปากลาง  30,000.00 30,000.00 



ยุทธศาสตร ดาน โครงการ พ้ืนท่ี งบประมาณ
ตามขอบัญญัติ 

งบประมาณ
จายจริง 

6  การพัฒนาดาน
การบริหารจัดการ
และการบริการ  

 1. จัดเวทีประชาคมระดับหมูบาน/ตําบล เพื่อจัดทําแผนพัฒนา   อบต.ปากลาง  15,000.00 - 

 2. สงเสริมการจัดเก็บขอมูล จปฐ.   อบต.ปากลาง  11,000.00 10,240.00 

 3. อบต.สัญจร เพื่อรวมรับฟงปญหาของประชาชน   อบต.ปากลาง  15,000.00 15,000.00 

 4. จัดทําปายประชาสัมพันธตําบล   อบต.ปากลาง  35,000.00 - 

 5. เงินเดือนคาตอบแทนพนักงานสวนตําบล/พนักงานจางขององคการบริหาร
สวนตําบลปากลาง  

 อบต.ปากลาง  2,701,504.00 1,743,309.00 

 6. เงินเดือน/คาตอบแทนผูบริหาร,สมาชิกสภาทองถ่ิน ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  

 อบต.ปากลาง  1,121,400.00 1,121,400.00 

 7. เงินคาตอบแทนพิเศษ(โบนัส) พนักงานสวนตําบล / พนักงานจาง  ของ
องคการบริหารสวนตําบล  

 อบต.ปากลาง  220,000.00 632,592.00 

 8. คาครองชีพช่ัวคราวพนักงานสวนตําบล/พนักงานจางขององคการบริหารสวน
ตําบลปากลาง  

 อบต.ปากลาง  361,080.00 342,865.00 

 9. คาเบี้ยเลี้ยงประชุมสภาทองถ่ิน   อบต.ปากลาง  38,400.00 14,400.00 

 10. งบประมาณเลี้ยงรับรองการประชุมสภาทองถ่ินและรับรองการตรวจเย่ียม
และศึกษาดูงาน  

 อบต.ปากลาง  50,000.00 38,815.00 

 11. คาตอบแทนผูปฏิบัติหนาที่อันเปนประโยชนแก อบต.   อบต.ปากลาง  50,000.00 66,300.00 

 12. สงเสริมโครงการอินเตอรเน็ตตําบล   อบต.ปากลาง  36,000.00 73,901.84 

 13. สงเสริมการดําเนินงานของศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลปากลาง  

 อบต.ปากลาง  20,000.00 - 



ยุทธศาสตร ดาน โครงการ พ้ืนท่ี งบประมาณ
ตามขอบัญญัติ 

งบประมาณ
จายจริง 

6  การพัฒนาดาน
การบริหารจัดการ
และการบริการ  

 14. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ   อบต.ปากลาง  225,000.00 172,276.00 

 15. โครงการศึกษาดูงานมหกรรมการศึกษา   อบต.ปากลาง  89,700.00 82,180.00 

 16. คาพัฒนาผูดูแลเด็ก   อบต.ปากลาง  39,000.00 14,520.00 

 17. คาใชจายสําหรับไปรษณียอันดําเนินการในกิจการหนาที่ของ อบต.   อบต.ปากลาง  15,000.00 9,656.00 

 18. จายคาไฟฟาที่ทําการ อบต.   อบต.ปากลาง  100,000.00 78,376.69 

 19. คาโทรศัพท   อบต.ปากลาง  10,000.00 7,908.84 

 20. คาใชจายสํารวจความพึงพอใจ   อบต.ปากลาง  18,000.00 18,000.00 

 21. ครุภัณฑกีฬา   อบต.ปากลาง  25,000.00 25,000.00 

 22. จัดทําประกันภัยรถยนตน่ังสวนกลางและรถมอเตอรไซค อบต.   อบต.ปากลาง  3,000.00 1,984.36 

 23. งบประมาณจางเหมาบริการเขาปกเย็บเลมถายเอกสารแผนพัฒนาและ
ขอบัญญัติ  

 อบต.ปากลาง  15,000.00 9,130.00 

 24. จัดใหมีคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   อบต.ปากลาง  30,000.00 25,920.00 

 25. สงเสริมสวัสดิการเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูบริหารทองถ่ิน   อบต.ปากลาง  24,000.00 6,811.00 

 26. คาใชจายสําหรับวัสดุไฟฟาและวิทยุ   อบต.ปากลาง  40,000.00 69,500.00 

 27. จัดใหมีการเติมนํ้ายาเคมีถังดับเพลิงเพื่อปองกันแกไขปญหาอัคคีภัย   อบต.ปากลาง  5,000.00 - 

 28. สงเสริมทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแกผูบริหารทองถ่ินและสมาชิกสภา
ทองถ่ินจํานวน 6 ทุนการศึกษา  

 อบต.ปากลาง  118,000.00 117,000.00 



ยุทธศาสตร ดาน โครงการ พ้ืนท่ี งบประมาณ
ตามขอบัญญัติ 

งบประมาณ
จายจริง 

6  การพัฒนาดาน
การบริหารจัดการ
และการบริการ  
  
  
  
  
  

 29. สงเสริมการศึกษาตามโครงการ สงเสริมและพัฒนาบุคลากร   อบต.ปากลาง  120,000.00 113,000.00 

 30. สงเสริมทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาปฐมวัยแกผูดูแลเด็ก   อบต.ปากลาง  40,000.00 30,000.00 

 31. งบประมาณสํารองจาย   อบต.ปากลาง  300,000.00 166,357.00 

 32. เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ   อบต.ปากลาง  93,000.00 93,000.00 

 33. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสังคม   อบต.ปากลาง  86,616.00 85,788.00 

 34. อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ ปว โครงการ ลูกเสือชาวบาน   อําเภอปว  10,000.00 - 

 35. อุดหนุนที่ทําการปกครอง อําเภอปว โครงการจัดงานรัฐพิธีตาง  ๆ  อําเภอปว  25,000.00 77,300.00 

 36. อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอปว โครงการลอยกระทงประจําป 2554   อําเภอปว  15,000.00 - 

 37. คาจางเหมาบริการเก็บกวาดขยะ รดนํ้าตนไม ตัดหญา ตัดกิ่งไม ในพื้นที่
รับผิดชอบของ อบต.  

 อําเภอปว  84,000.00 82,250.00 

 38. คาจางเหมาบริการทําสิ่งของสิ่งหน่ึงสิ่งใดที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่  
ของ อบต.  

 อําเภอปว  40,000.00 69,300.00 

 35. สงเสริมสวัสดิการคาเชาบานพนักงานสวนตําบล    อบต.ปากลาง  195,000.00 146,775.00 
 36. สงเสริมสวัสดิการคารักษาพยาบาลแกพนักงานสวนตําบลและผูบริหารทอ  อบต.ปากลาง  80,000.00 68,104.50 
 37. งบประมาณสงเสริมการพัฒนาบุคลากร งบประมาณลงทะเบียนเขารับการ
อบรมของผูบริหาร/สมาชิกสภาและพนักงานสวนตําบล,พนักงานจาง  

 อบต.ปากลาง  299,670.00 144,200.00 

 39. คาวัสดุสํานักงาน   อบต.ปากลาง  100,000.00 96,704.00 

 40. วัสดุนํ้าด่ืมสํานักงาน   อบต.ปากลาง  24,000.00 8,713.00 



ยุทธศาสตร ดาน โครงการ พ้ืนท่ี งบประมาณ
ตามขอบัญญัติ 

งบประมาณ
จายจริง 

6  การพัฒนาดาน
การบริหารจัดการ
และการบริการ  
  
  
  
  

 41. วัสดุคอมพิวเตอร   อบต.ปากลาง  90,000.00 60,977.00 

 42. คาวัสดุงานบานงานครัว   อบต.ปากลาง  58,000.00 57,495.00 

 43. จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวศูนยพัฒนาเด็ก(ที่นอนเด็ก)   อบต.ปากลาง  57,500.00 - 

 44. จัดซื้อตูเก็บเอกสาร (สํานักงานปลัด/ สวนการคลัง/ กิจการสภาฯ)   อบต.ปากลาง  28,000.00 28,000.00 

 45. จัดซื้อพัดลมต้ังพื้นขนาดใหญ สําหรับใชในอํานาจหนาที่ ของ อบต.   อบต.ปากลาง  7,000.00 6,600.00 

 46. จัดซื้อโซฟาขุดรับแขก   อบต.ปากลาง  5,000.00 5,000.00 

 47. จัดซื้อกลองถายรูป สําหรับงานจัดซื้อจัดจาง   อบต.ปากลาง  3,000.00 - 

 48. จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร สําหรับงานกิจการสภาและสงเสริมโครงการ
อินเตอรเน็ตตําบล  

 อบต.ปากลาง  120,000.00 89,300.00 

 49. จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ(ปริ้น)  
(สํานักงานปลัด/คณะผูบริหาร)  

 อบต.ปากลาง  12,000.00 10,700.00 

 50. จัดซื้อตูกับขาว   อบต.ปากลาง  2,000.00 1,500.00 

 51. จัดซื้อตูแซนํ้าแข็ง   อบต.ปากลาง  5,000.00 5,000.00 

 52. จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น   อบต.ปากลาง  300,000.00 178,552.95 

 53. จัดซื้อวัสดุการเกษตร   อบต.ปากลาง  5,000.00 5,000.00 

 54. วัสดุกอสราง   อบต.ปากลาง  10,000 7,716.00 

 55. ซอมแซมวัสดุครุภัณฑสํานักงานและครุภัณฑอื่นๆในการดูแลขององคการ
บริหารสวนตําบล  

 อบต.ปากลาง  130,000.00 179,304.85 



ยุทธศาสตร ดาน โครงการ พ้ืนท่ี งบประมาณ
ตามขอบัญญัติ 

งบประมาณ
จายจริง 

6  การพัฒนาดาน
การบริหารจัดการ
และการบริการ  

 56. ซอมแซมพาหนะและขนสง(จัดซื้อวัสดุ ยานพาหนะและขนสง)   อบต.ปากลาง  10,000.00 9,600.00 

 57. จัดซื้อครุภัณฑโตะอเนกประสงคสําหรับใชในกิจการหนาที่ ของ อบต.   อบต.ปากลาง  18,000.00 16,000.00 

 58. จัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง(รถมอเตอรไซค)   อบต.ปากลาง  40,000.00 38,000.00 

 59. จัดซื้อเครื่องสูบนํ้าสําหรับประปาหมูที่ 3   อบต.ปากลาง  40,000.00 40,000.00 

 60. จัดซื้อครุภัณฑเครื่องตัดหญา  สําหรับดําเนินงานรักษาความสะอาดในพื้นที่ 
อบต.  

 อบต.ปากลาง  10,300.00 10,300.00 

 61. จัดซื้อครุภัณฑเครื่องกรองนํ้า  สําหรับประปาเดิม หมูที่ 3   อบต.ปากลาง  160,000.00 - 

 62. จัดซื้อจัดจางทําวัสดุโฆษณาและเผยแพร (วารสารรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจําป)  

 อบต.ปากลาง  50,000.00 95,300.00 

รวม 19,900,000.00 17,735,759.86 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

ปใหมมง ประจําป 2554 

แขงกีฬาตําบลปากลาง 
ประจําป 2554 

สงเสริมสินคา OTOP 



 
 

 
 

 
 

 

  
  

 

อบรม อปพร. 


