
แบบ ผด.2

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ก่อสร้างป้อมยามรักษาความปลอดภัย ก่อสร้างอาคาร คสล. พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 

17 ตร.ม.

               160,000 อบต.ป่ากลาง กองช่าง

2 ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุบ้านตาหลวง หมู่ 5 ก่อสร้างอาคาร คสล. ขนาดกว้าง 8.00 

เมตร ยาว 12.00 เมตร

               528,000 บ้านตาหลวง กองช่าง

3 ต่อเติม โรงจอดรถ อบต.ป่ากลาง ต่อเติมอาคารจอดรถ กว้าง 5.00 ม. ยาว

 9.00 ม.

               105,000 อบต.ป่ากลาง กองช่าง

4 ปรับปรุง ต่อเติม หอประชุม บ้านน้้าเปิน หมู่ 1 ปรับปรุง หอประชุม พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 

130  ตารางเมตร

               415,000 บ้านน้้าเปิน กองช่าง

5 ปรับปรุง ต่อเติม อาคารอเนกประสงค์ บ้าน

ค้างฮ่อ หมู่ 3

ปรับปรุง ต่อเติม อาคารอเนกประสงค์ 

ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 19.00 

เมตร

               380,000 บ้านค้างฮ่อ กองช่าง

6 ปรับปรุงหอประชุมประจ้าหมู่บ้าน  บ้านสวน

ทราย หมู่ 6

ปรับปรุงห้องน้้า ห้องเก็บของ พื้นท่ีไม่

น้อยกว่า 32 ตร.ม.

               125,000 บ้านสวนทราย กองช่าง

7 ก่อสร้างรางระบายน้้า หน้าบ้านนายแก้วชัย

บ้านสวนทราย  หมู่ท่ี 6

ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. กว้าง 0.40 

เมตร ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร ยาว 79.00 

เมตร

               475,000 บ้านสวนทราย กองช่าง

8 ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมห้องน้้า

 ป่าสุสาน บ้านจูน หมู่ 4

ก่อสร้างลาน คสล. พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 442

 ตารางเมตร พร้อมห้องน้้า  จ้านวน 1 

หลัง

               481,000 บ้านจูน กองช่าง

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  2563

องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง

พ.ศ. 2563ล าดับ

ที
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

พ.ศ. 2562
 งบประมาณ (บาท)

7



แบบ ผด.2

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2563ล าดับ

ที
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

พ.ศ. 2562
 งบประมาณ (บาท)

9 ปรับปรุงถนน  เข้าสู่พื้นท่ีท้าการเกษตร บ้าน

ห้วยสะนาว หมู่ 2

ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

กว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15

 เมตร

               514,000 บ้านห้วยสะนาว กองช่าง

10 ปรับปรุงถนนสายบ้านนายประวัติ คีรีธีรกุล 

ถึงบ้านนายสุวัฒน์ คีรีธีรกุล  บ้านป่ากลาง หมู่

 7

ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  

กว้าง 5 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15

 เมตร พร้อมระบบระบายน้้า

               554,000 บ้านป่ากลาง กองช่าง

11 ค่าจ้างออกแบบ และค่ารับรองแบบก่อสร้าง ค่าจ้างออกแบบ และค่ารับรองแบบ

ก่อสร้าง

                 50,000 ต้าบลป่ากลาง กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน

12 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) หมู่ท่ี 1– 7

 ในจุดท่ีมืดและจุดเส่ียงอันตรายต่อชีวิต

และทรัพย์สินประชาชน

               100,000 ต้าบลป่ากลาง กองช่าง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

13 จัดงานของดีต้าบลป่ากลาง จัดงานของดีต้าบลป่ากลางปีละ 1 คร้ัง                  50,000 ต้าบลป่ากลาง ส้านักงานปลัด

14 ฝึกอบรมอาชีพระยะส้ัน จัดฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

ระยะส้ันแก่กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่ม

ผู้สูงอายุ กลุ่มเยาวชน ผู้พิการ หมู่ท่ี 1-7

 จ้านวน 100 คน

                 25,000 ต้าบลป่ากลาง ส้านักงานปลัด

15 ส่งเสริมพัฒนาอาชีพกลุ่มผลิตผ้าลายเขียน

เทียน ผ้าปัก

ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ้าลายเขียนเทียน ผ้า

ปัก

                 30,000 ต้าบลป่ากลาง ส้านักงานปลัด

แผนงานการเกษตร
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แบบ ผด.2

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2563ล าดับ

ที
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

พ.ศ. 2562
 งบประมาณ (บาท)

16 ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

ต้าบลป่ากลาง

จัดฝึกอบรมการแปรรูปผลผลิตทาง

เกษตร เช่น มะม่วง ล้าไย ล้ินจี่ มะขาม 

เงาะ ฯลฯ จ้านวน 30 คน

                 30,000 ต้าบลป่ากลาง ส้านักงานปลัด

17 โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเล้ียงไก่ไข่อารมณ์ดี ส่งเสริมอาชีพกลุ่มเล้ียงไก่ไข่อารมณ์ดี                  30,000 บ้านจูน ส้านักงานปลัด

18 ฝึกอบรมกรีดยางพารา จัดฝึอบรมกรีดยางพารา จ้านวน 60 คน                  40,000 ต้าบลป่ากลาง ส้านักงานปลัด

19 ฝึกอบรมป้องกันก้าจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี จัดอบรม/ฝึกปฏิบัติการผลิตสารชีวภัณฑ์

 แก่เกษตรกรจ้านวน 50 คน

                 20,000 ต้าบลป่ากลาง ส้านักงานปลัด

20 ส่งเสริมการด้าเนินงานของศูนย์บริการและ

ถ่ายทอดทคโนโลยีการเกษตรประจ้าต้าบล 

ป่ากลาง

จัดงบประมาณสนับสนุนการด้าเนินงาน

การอบรมและฝึกสอนแก่ศูนย์ถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจ้าต้าบล  

ทุกๆปี

                 10,000 ต้าบลป่ากลาง ส้านักงานปลัด

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคงมนุษย์

21 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 1. จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่คณะ 

บริหาร ส.อบต. พนักงาน และลูกจ้าง

ขององค์การบริหารส่วนต้าบล จ้านวน 

60 คน

                 25,000 อบต.ป่ากลาง ส้านักงานปลัด

22 ส่งเสริมสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนต้าบล

ป่ากลาง

ส่งเสริมการจัดต้ังกลุ่มเยาวชนต้าบล ป่า

กลาง และอบรมให้ความรู้ ในการ

รวมกลุ่มท้ากิจกรรม/การประกอบอาชีพ 

เพื่อสร้างสรรค์สังคม  จ้านวน  60 คน

                 10,000 อบต.ป่ากลาง กองการศึกษาฯ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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แบบ ผด.2

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2563ล าดับ

ที
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

พ.ศ. 2562
 งบประมาณ (บาท)

23 โครงการรณรงค์ต่างๆ กิจกรรมรณรงค์ต่างๆ เช่น การรณรงค์

ต่อต้านยาเสพติด การณรงค์ป้องกันและ

โรคไข้เลือดออก และกิจกรรมอื่นๆ

                 20,000 อบต.ป่ากลาง ส้านักงานปลัด

24 อบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดการฝึกอบรมด้านโทษและพิษภัยของ

ยาเสพติดในเด็กและเยาวชนต้าบลป่า

กลาง  จ้านวน  50 คน

                 20,000 อบต.ป่ากลาง ส้านักงานปลัด

25 ฝึกอบรมพัฒนาจิตใจรวมญาติเผ่าม้งแต่ละ

ตระกูล

ฝึกอบรมพัฒนาจิตใจรวมญาติเผ่าม้งแต่

ละตระกูล จ้านวน 30 คน

                 30,000 อบต.ป่ากลาง ส้านักงานปลัด

26 สนับสนุนเครือข่ายสตรี เผ่าม้ง เผ่าเมี่ยน และ

เผ่าลัวะ

จัดโครงการสนับสนุเครือข่ายสตรี เผ่าม้ง 

เผ่าเมี่ยน และเผ่าลัวะ  จ้านวน 50 คน

                 30,000 อบต.ป่ากลาง ส้านักงานปลัด

27 โครงการอบรมความรู้กฎหมายท่ัวไป จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่

ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วน

ต้าบล และประชาชน จ้านวน 30 คน

                 10,000 อบต.ป่ากลาง ส้านักงานปลัด

28 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมคริสเตียน 

ต้าบลป่ากลาง

ครอบครัวคริสเตียน 50 คน                  20,000 อบต.ป่ากลาง ส้านักงานปลัด

29 โครงการอบรมสร้างความปรองดอง

สมานฉันท์ชนเผ่าถิ่นลัวะต้าบลป่ากลาง

ราษฎรในพื้นท่ี บ้านจูน หมู่ 4 และบ้าน

ตาหลวง หมู่ 5 จ้านวน 100 คน

                 30,000 บ้านจูน และบ้านตาหลวง ส้านักงานปลัด

30 โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยหมู่บ้าน 

บ้านน้้าเปิน

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านน้้า

เปิน

7,000                  บ้านน้้าเปิน ส้านักงานปลัด

  

31 โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยหมู่บ้าน 

บ้านห้วยสะนาว

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านห้วย

สะนาว

7,000                  บ้านห้วยสะนาว ส้านักงานปลัด

32 โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยหมู่บ้าน 

บ้านค้างฮ่อ

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านค้าง

ฮ่อ

7,000                  บ้านค้างฮ่อ ส้านักงานปลัด
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แบบ ผด.2

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2563ล าดับ

ที
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

พ.ศ. 2562
 งบประมาณ (บาท)

33 โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยหมู่บ้าน 

บ้านจูน

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านจูน 7,000                  บ้านจูน ส้านักงานปลัด

34 โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยหมู่บ้าน 

บ้านตาหลวง

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านตา

หลวง

7,000                  บ้านตาหลวง ส้านักงานปลัด

35 โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยหมู่บ้าน 

บ้านสวนทราย

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสวน

ทราย

8,000                  บ้านสวนทราย ส้านักงานปลัด

36 โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยหมู่บ้าน 

บ้านป่ากลาง

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านป่า

กลาง

7,000                  บ้านป่ากลาง ส้านักงานปลัด

37 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร อ้าเภอปัว จังหวัดน่าน

ข้าราชการ พนักงาน และพสกนิกรทุกหมู่

เหล่าในพื้นท่ีอ้าเภอปัว

5,000                  อ้าเภอปัว กองการศึกษาฯ

*

38 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ 

อ้าเภอปัว จังหวัดน่าน

ข้าราชการ พนักงาน และพสกนิกรทุกหมู่

เหล่าในพื้นท่ีอ้าเภอปัว

5,000                  อ้าเภอปัว กองการศึกษาฯ

*

39 โครงการค่ายคุณธรรม น้าความรู้ (ค่ายต้น

กล้าความดี วีถีคุณธรรม ต่อต้านยาเสพติด)

นักเรียนช้ัน ป.1-ป.6 และคณะครูและ

บุคลากรทางการศึกษา จ้านวน 50 คน

                 20,000 โรงเรียนสหราษฎร์บ้ารุง กองการศึกษาฯ

40 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6  

จ้านวน 160 คน

                 20,000 โรงเรียนสหราษฎร์บ้ารุง กองการศึกษาฯ

41 ส่งเสริมทักษะอาชีพเสริมรายได้ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 

จ้านวน 160 คน

                 15,000 โรงเรียนสหราษฎร์บ้ารุง กองการศึกษาฯ

แผนงานการศึกษา

11



แบบ ผด.2

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2563ล าดับ

ที
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

พ.ศ. 2562
 งบประมาณ (บาท)

42 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตและส่งเสริมทักษะ

การท้างานของเด็กนักเรียนและเยาวชน

นักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

ถึง 6 จ้านวน 117 คน

                 15,000 โรงเรียนป่ากลาง

มิตรภาพท่ี 166

กองการศึกษาฯ

43 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ นักเรียนระดับประถมศึกษา จ้านวน 150

 คน

                 15,000 โรงเรียนป่ากลาง

มิตรภาพท่ี 166

กองการศึกษาฯ

44 โครงการส่งเสริมพัฒนาสุขภาวะและ

สุนทรียภาพ

เยาวชนต้าบลป่ากลาง จ้านวน 100 คน                  10,000 โรงเรียนป่ากลาง

มิตรภาพท่ี 166

กองการศึกษาฯ

45 โครงการคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายคุณธรรม) นักเรียนช้ัน ป.6 จ้านวน 30 คน                  30,000 โรงเรียนป่ากลาง

มิตรภาพท่ี 166

กองการศึกษาฯ

46 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา

ส่งเสริมอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก

จ้านวน  2  ศูนย์  จ้านวน  นักเรียน  

330  คน ๆ ละ 20 บาท จ้านวน 245 วัน

             1,617,000 ศพด.ป่ากลาง ท้ัง 2 ศูนย์ กองการศึกษาฯ

47 ปฐมวัยเกมส์ แข่งขันกีฬาเด็กเล็ก จ้านวน 270 คน                   5,000 ศพด.ป่ากลาง ท้ัง 2 ศูนย์ กองการศึกษาฯ

48 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ้าปี จัดกิจกรรมวันเด็ก ร่วมกับศูนย์พัฒนา

เด็กและโรงเรียนในพื้นท่ีจ้านวน 3  

โรงเรียน

                 20,000 ศพด.ป่ากลาง ท้ัง 2 ศูนย์ กองการศึกษาฯ

*

49 อุดหนุนส่งเสริมโครงการอาหารกลางวัน  

โรงเรียนประถมในพื้นท่ี จ้านวน 2 โรงเรียน

ส่งเสริมอาหารกลางวันโรงเรียนเขตพื้นท่ี

การศึกษา ในพื้นท่ีจ้านวน  2 โรงเรียน  

จ้านวน  นักเรียน   590  คน ๆ ละ 20 

บาท จ้านวน 200 วัน

             2,360,000 โรงเรียนป่ากลาง

มิตรภาพท่ี 166 และ

โรงเรียนสหราษฎร์บ้ารุง

กองการศึกษาฯ

50 ค่ายพัฒนาทักษะนาฎยดนตรีเส้นสีลายศิลป์ 

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

เยาวชนต้าบลป่ากลาง จ้านวน 120 คน                  20,000 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง กองการศึกษาฯ

12



แบบ ผด.2

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2563ล าดับ

ที
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

พ.ศ. 2562
 งบประมาณ (บาท)

51 ค่ายเสริมสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ เยาวชนต้าบลป่ากลาง จ้านวน 78 คน 

(สายวิทย-์สายศิลป)์

                 30,000 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง กองการศึกษาฯ

52 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน เยาวชนต้าบลป่ากลาง จ้านวน 150คน                  30,000 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง กองการศึกษาฯ

53 พัฒนาทักษะเยาวชนเล่นดนตรีโยธวาทิต เยาวชนต้าบลป่ากลาง จ้านวน 100 คน 

พัฒนาทักษะดนตรีและได้ใช้เวลาในการ

ท้ากิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ ห่างไกลจากยา

เสพติด

                 30,000 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง กองการศึกษาฯ

54 มัคคุเทศก์น้อย 4 ภาษา (Junior guide) เยาวชนต้าบลป่ากลาง จ้านวน 50 คน                  19,000 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง กองการศึกษาฯ

แผนงานสาธารณสุข

55 โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ผู้สูงอายุ จ้านวน 68 คน                  15,000 อบต.ป่ากลาง ส้านักงานปลัด

56 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านน้้าเปิน 

โครงการวัยรุ่นสมัยใหม่ ไร้เหล้า ปลอดบุหร่ี 

(ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริ

วัฒนาพรรณวดี)

กลุ่มเยาวชน จ้านวน 60 คน 7,000 บ้านน้้าเปิน ส้านักงานปลัด

57 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านน้้าเปิน 

โครงการเครือข่ายเพื่อนเตือนเพื่อน 

(ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริ

วัฒนาพรรณวดี)

กลุ่มเยาวชน จ้านวน 60 คน 7,000 บ้านน้้าเปิน ส้านักงานปลัด

58 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านน้้าเปิน 

โครงการ To be number one แอโรบิค

แดนซ์ส้าหรับวัยรุ่น  (ทูลกระหม่อมหญิงอุบล

รัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี)

กลุ่มเยาวชน จ้านวน 50 คน 6,000 บ้านน้้าเปิน ส้านักงานปลัด

13



แบบ ผด.2

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2563ล าดับ

ที
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

พ.ศ. 2562
 งบประมาณ (บาท)

59 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านห้วยสะ

นาว โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 

(สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร)

ประชาชน จ้านวน 80 คน 8,300 บ้านห้วยสะนาว ส้านักงานปลัด

60 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านห้วยสะ

นาว โครงการเฝ้าระวังโรคมะเร็งเต้านม (สืบ

สานพระราชปณิธานสมเด็จย่า)

กลุ่มสตรี จ้านวน 50 คน 6,050 บ้านห้วยสะนาว ส้านักงานปลัด

61 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านห้วยสะ

นาว โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ

อนามัยแม่และเด็ก (สมเด็จพระกนิษฐาธิราช

เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้า

มหาจักรีสิรินธร)

กลุ่มหญิงต้ังครรภ์และหลังคลอด จ้านวน

 40 คน

5,650 บ้านห้วยสะนาว ส้านักงานปลัด

62 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านค้างฮ่อ 

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนมัย

แม่และเด็ก (สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิ

รินธร)

กลุ่มหญิงต้ังครรภ์และหลังคลอด จ้านวน

 40 คน

7,000 บ้านค้างฮ่อ ส้านักงานปลัด

63 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านค้างฮ่อ 

โครงการส่งเสริมกีฬาเยาวชนห่างไกลยาเสพ

ติด  ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราช

กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี

กลุ่มเยาวชน จ้านวน160 คน 6,000 บ้านค้างฮ่อ ส้านักงานปลัด

14



แบบ ผด.2

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2563ล าดับ

ที
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

พ.ศ. 2562
 งบประมาณ (บาท)

64 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านค้างฮ่อ 

โครงการเฝ้าระวังโรคมะเร็งเต้านม (สืบสาน

พระราชปณิธานสมเด็จย่า)

กลุ่มสตรี จ้านวน 60 คน 7,000 บ้านค้างฮ่อ ส้านักงานปลัด

65 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านจูน 

โครงการความรู้เร่ืองอาหารปลอดภัย  (การ

ควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร)

ประชาชน จ้านวน  72 คน 7,100 บ้านจูน ส้านักงานปลัด

66 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านจูน 

โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ ไร้เหล้า ปลอดบุหร่ี  

(ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริ

วัฒนาพรรณวดี)

กลุ่มเยาวชน จ้านวน     50 คน 6,700 บ้านจูน ส้านักงานปลัด

67 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านจูน 

โครงการเฝ้าระวังโรคมะเร็งเต้านม (สืบสาน

พระราชปณิธานสมเด็จย่า)

กลุ่มสตรี จ้านวน 60 คน 6,200 บ้านจูน ส้านักงานปลัด

68 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านตาหลวง 

โครงการเฝ้าระวังโรคมะเร็งเต้านม (สืบสาน

พระราชปณิธานสมเด็จย่า)

กลุ่มสตรี จ้านวน 50 คน 7,050 บ้านตาหลวง ส้านักงานปลัด

69 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านตาหลวง 

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ

อนามัยแม่และเด็ก (สมเด็จพระกนิษฐาธิราช

เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้า

มหาจักรีสิรินธร)

กลุ่มหญิงต้ังครรภ์และหลังคลอด จ้านวน

 40 คน

6,150 บ้านตาหลวง ส้านักงานปลัด
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แบบ ผด.2

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2563ล าดับ

ที
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

พ.ศ. 2562
 งบประมาณ (บาท)

70 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านตาหลวง 

โครงการความรู้เร่ืองโรคหนอนพยาธิและการ

ป้องกัน (การควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร)

ประชาชน จ้านวน 60 คน 6,800 บ้านตาหลวง ส้านักงานปลัด

71 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสวนทราย

 โครงการความรู้เร่ืองโรคหนอนพยาธิและ

การป้องกัน (การควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร)

ประชาชน จ้านวน 60 คน 6,800 บ้านสวนทราย ส้านักงานปลัด

72 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสวนทราย

 โครงการดูแลสุขภาพเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี 

(การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนมัยแม่

และเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหา

จักรีสิรินธร)

กลุ่มหญิงต้ังครรภ์และหลังคลอด จ้านวน

 40 คน

6,100 บ้านสวนทราย ส้านักงานปลัด

73 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสวนทราย

 โครงการเฝ้าระวังโรคมะเร็งเต้านม (สืบสาน

พระราชปณิธานสมเด็จย่า)

กลุ่มสตรี จ้านวน 50 คน 7,100 บ้านสวนทราย ส้านักงานปลัด
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แบบ ผด.2

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2563ล าดับ

ที
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

พ.ศ. 2562
 งบประมาณ (บาท)

74 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านป่ากลาง 

โครงการความรู้เร่ืองโรคหนอนพยาธิและการ

ป้องกัน (การควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร)

ประชาชน จ้านวน  72 คน 7,100 บ้านป่ากลาง ส้านักงานปลัด

75 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านป่ากลาง 

โครงการให้ความรู้เร่ืองการต้ังครรภ์ การ

ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และ

เด็ก (สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร)

หญิงต้ังครรภ์และหลังคลอด จ้านวน 50 

คน

6,700 บ้านป่ากลาง ส้านักงานปลัด

76 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านป่ากลาง 

โครงการเฝ้าระวังโรคมะเร็งเต้านม (สืบสาน

พระราชปณิธานสมเด็จย่า)

กลุ่มสตรี จ้านวน 60 คน 6,200 บ้านป่ากลาง ส้านักงานปลัด

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน     

77 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ชนเผ่าลัวะ

ต้านยาเสพติด

จัดการแข่งขันกีฬา หมู่ 4 บ้านจูน และ

หมู่ 5 บ้าตาหลวง ปีละ 1  คร้ัง

20,000                 โรงเรียนสหราษฎร์บ้ารุง กองการศึกษาฯ

78 โครงการการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ปีละ 1

  คร้ัง

30,000                 อบต.ป่ากลาง กองการศึกษาฯ

79 ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬานอกสถานท่ี ส่งเสริมให้นักกีฬาเยาวชนได้มีโอกาสเข้า

แข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ ตลอดปี ท่ีมี

การแข่งขัน

20,000                 อ้าเภอปัว และต่างอ้าเภอ กองการศึกษาฯ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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 งบประมาณ (บาท)

80 ปรับปรุงสนามกีฬาหน้า อบต.ป่ากลาง ปรับปรุงสนามหญ้า พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 

2,578 ตร.ม. พร้อมขอบสนาม ค.ส.ล.

184,000               อบต.ป่ากลาง กองช่าง

81 การจัดกิจกรรมวันส้าคัญทางศาสนา จัดกิจกรรมวันส้าคัญทางพระพุทธศาสนา

 จ้านวน 3 – 5 คร้ัง ต่อปี

                  5,000 ต้าบลป่ากลาง กองการศึกษาฯ

82 ส่งเสริมการจัดงานประเพณีวัฒนธรรมและ

งานรัฐพิธี อ้าเภอ ปัว และจังหวัดน่าน

ส่งเสริมการจัดงานทางวัฒนธรรม และ

งานรัฐพิธีระดับ อ้าเภอ และระดับ

จังหวัด ทุกๆปี

                 10,000 อ้าเภอปัว กองการศึกษาฯ

83 ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และ

พวงมาลา

จัดซ้ือค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า

ดอกไม้ และพวงมาลา ในการจัดกิจกรรม

 ต่างๆ

                 10,000 อ้าเภอปัว กองการศึกษาฯ

84 โครงการฝึกอบรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์ จ้างวิทยากรสอนเกี่ยวกับประเพณี

วัฒนธรรมต่างๆ ,เช่นผู้น้าพิธีการแต่งงาน

,การเล้ียงผีส่งผี,การเป่าแคลน,เพลงม้ง

ด้ังเดิม, การเรียกขวัญ ,การสู่ขวัญ, การ

กล่าวสอนประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ 

ภาษา ชุดประจ้าเผ่า ฯลฯ จ้านวน 60 คน

                 70,000 ต้าบลป่ากลาง กองการศึกษาฯ

85 โครงการฝึกอบรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม

กินสะโหลดตีพิ

ฝึกอบรมสืบสานประเพณีการกินสะ

โหลดตีพิ ของชนเผ่าล๊ัวะ  ปีละ 1 คร้ัง

                 20,000 บ้านตาหลวง กองการศึกษาฯ
*

86 ฝึกอบรมสืบสานประเพณีดงเซ้ง ฝึกอบรมสืบสานประเพณีดงเซ้งต้าบลป่า

กลาง ปีละ 1 คร้ัง

                 20,000 ต้าบลป่ากลาง กองการศึกษาฯ
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87 โครงการฝึกอบรมสืบสานประเพณีเนื่องในวัน

ผู้สูงอายุและวันสงกรานต์

ฝึกอบรมสืบสานประเพณีวันสงการนต์

ผู้สูงอายุในต้าบลป่ากลางท้ังในระดับ

หมู่บ้านและระดับต้าบล  ปีละ 1 คร้ัง

                 30,000 ต้าบลป่ากลาง กองการศึกษาฯ

*

88 ฝึกอบรมสืบสานวันคริสต์มาส ฝึกอบรมสืบสานวันคริสต์มาส ปีละ  1  

คร้ัง

                 20,000 ต้าบลป่ากลาง กองการศึกษาฯ
*

89 ส่งเสริมการจัดงานเทศกาลปีใหม่ม้ง ส่งเสริมการจัดงานเทศกาลปีใหม่ม้ง ปีละ

 1 คร้ัง

               100,000 ต้าบลป่ากลาง กองการศึกษาฯ
*

90 ส่งเสริมการจัดงานเทศกาลปีใหม่เมี่ยน ส่งเสริมการจัดงานเทศกาลปีใหม่เมี่ยน  

ปีละ 1 คร้ัง

                 30,000 ต้าบลป่ากลาง กองการศึกษาฯ
*

91 โครงการสอนพระพุทธศาสนาวันเสาร์-อาทิตย์ เด็กนักเรียนช้ัน ประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษา จ้านวน 100 คน

                 20,000 อาศรมต้าบลป่ากลาง กองการศึกษาฯ

92 โครงการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณี

วัฒนธรรม จังหวัดน่าน

อุดหนุนท่ีท้าการปกครองอ้าเภอปัว                  10,000 อ้าเภอปัว กองการศึกษาฯ

93 โครงการจัดงานบวงสรวงเจ้าพระญาภูคา อุดหนุนท่ีท้าการปกครองอ้าเภอปัว                   5,000 อ้าเภอปัว กองการศึกษาฯ *
94 โครงการจัดงานบวงสรวงพญาผานอง (การะ

วะพญาผานอง)

อุดหนุนท่ีท้าการปกครองอ้าเภอปัว                   5,000 อ้าเภอปัว กองการศึกษาฯ
*

5.  ยุทธสาสตร์ การพัฒนาด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แผนงานเคหะและชุมชน

95 อบรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการ

คัดแยกขยะ

ฝึกอบรม ประชาชนทุกหมู่บ้าน ทุก

ร้านค้า ทุกโรงเรียน และทุกหน่วย

ราชการในพื้นท่ี

                 30,000 ต้าบลป่ากลาง ส้านักงานปลัด

แผนงานการเกษตร
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96 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผา 

พื้นท่ีต้าบลป่ากลาง

ประชาชนพื้นท่ีต้าบลป่ากลาง จ้านวน 

50 คน

                 20,000 ต้าบลป่ากลาง ส้านักงานปลัด

6.   ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการและการบริการ

97 โครงการอบรมพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ 

ความสามารถและทักษะของหน่วยปฏิบัติการ

กู้ชีพ - กู้ภัย ของอบต.ป่ากลาง

อบรมพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ 

ความสามารถและทักษะของหน่วย

ปฏิบัติการกู้ชีพ - กู้ภัย ของอบต.ป่ากลาง

 จ้านวน 10 คน

                 20,000 อบต.ป่ากลาง ส้านักงานปลัด

98 ฝึกอบรมซ้อมแผนหนีไฟและระงับอัคคีภัย

เบื้องต้น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์ และสถาน

ประกอบการขายน้้ามันและแก๊สหุงต้ม

                 25,000 อบต.ป่ากลาง ส้านักงานปลัด

99 ฝึกอบรมทบทวน อปพร. จัดฝึกอบรมทบทวน อปพร. จ้านวน 20 

คน

                 30,000 อบต.ป่ากลาง ส้านักงานปลัด

แผนงานวางแผนและสถิติและวิชาการ

100 ประชาคมระดับหมู่บ้านและต้าบลเพื่อจัดท้า

แผนพัฒนาท้องถิ่น

จัดเวทีประชาคม 7 หมู่บ้าน จ้านวน  7 

 คร้ัง และจัดเวทีประชาคมระดับต้าบล  

1  คร้ัง

                  5,000 อบต.ป่ากลาง ส้านักงานปลัด

101 ค่าใช้จ่ายส้าหรับการเลือกต้ัง จัดการเลือกต้ังในกรณี ต้าแหน่งว่าง 

และครบวาระ

               350,000 อบต.ป่ากลาง ส้านักงานปลัด

102 โครงการแผนท่ีภาษี จัดท้าแผนท่ีภาษีให้ครบทุกหมู่บ้าน ทุก

พื้นท่ีในต้าบลป่ากลาง

                 20,000 ต้าบลป่ากลาง กองคลัง

             9,897,000

แผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รวมท้ังส้ิน
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