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ไม่ได้
ด ำเนินกำร

อยู่
ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปรับปรุงถนนสายป่ากลาง 1,621,000.00 1,621,000.00 0 กองช่าง ✓ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต 
จ านวน 2 ช่วง หนา 0.05 เมตร 
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 7,656 ตาราง
เมตรพร้อมเคร่ืองหมายจราจร

2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปรับปรุง ต่อเติมหอประชุมประจ า
หมู่บ้าน บ้านป่ากลาง หมู่ 7

485,000.00 458,000.00 27,000.00 กองช่าง ✓ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ฝ้าเพดานพ้ืน
อาคาร และอ่ืนๆ

3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปรับปรุงสถานท่ีประกอบพิธีกรรรม 
บ้านน  าเปิน หมู่ 1 และบ้านสวนทราย
 หมู่ 6

795,000.00 791,500.00 3,500.00 กองช่าง ✓ ปรับปรุงสถานท่ีประกอบพิธีกรรรม 
บ้านน้ าเปิน หมู่ 1 และบ้านสวน
ทราย หมู่ 6

4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ก่อสร้างอาคารเก็บของ บ้านห้วยสะ
นาว หมู่ 2

426,000.00 423,000.00 3,000.00 กองช่าง ✓ ก่อสร้างอาคาร ขนาดกว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร

5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านนายสุรจิตร บ้าน
ค้างฮ้อ หมู่ 3

480,000.00 467,000.00 13,000.00 กองช่าง ✓ เทผิวจารจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 600ตารางเมตร หนา 
0.15 ม.

6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปรับปรุงหอประชุมประจ าหมู่บ้าน 
พร้อมระบบเสียงภายใน บ้านจูน หมู่
 4

400,000.00 389,000.00 11,000.00 กองช่าง ✓ ปรับปรุงอาคารหอประชุม พร้อม
ติดต้ังระบบเสียงและอุปกรณ์ประกอบ

7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปรับปรุงระบบระบายน  า อ่างหกและ
อ่างห้วยทรายขาว บ้านตาหลวง หมู่ 5

122,000.00 116,500.00 5,500.00 กองช่าง ✓ จัดท าระบบระบายน้ า อ่างหกและ
อ่างห้วยทรายขาว

8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ก่อสร้างศาลเจ้าท่ีประจ าหมู่บ้าน 
บ้านตาหลวง หมู่ 5

298,000.00 295,000.00 3,000.00 กองช่าง ✓ ก่อสร้างอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 10.5 เมตร
 พร้อมลาน คสล.

คงเหลือ

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

ลำดับ  แผนงำน โครงกำร งบประมำณอนุมัติ เบิกจ่ำย
หน่วยงำนที
รับผิดชอบ

สถำนะกำรด ำเนินงำน

ผลสัมฤทธ์ิ
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ไม่ได้
ด ำเนินกำร

อยู่
ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

คงเหลือลำดับ  แผนงำน โครงกำร งบประมำณอนุมัติ เบิกจ่ำย
หน่วยงำนที
รับผิดชอบ

สถำนะกำรด ำเนินงำน

ผลสัมฤทธ์ิ

9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ก่อสร้างรางระบายน  า หลังบ้านบุญ
เกียรติ แสนทรงสิริ บ้านสวนทราย 
หมู่ 6

197,000.00 179,000.00 18,000.00 กองช่าง ✓ ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ยาว 68 เมตร

10 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านนายเงี ย ถึงบ้าน
นางวิภา บ้านสวนทราย หมู่ 6

369,000.00 357,000.00 12,000.00 กองช่าง ✓  เทผิวจารจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 470 ตารางเมตร

11 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ก่อสร้างรั ว คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ส านักงาน อบต.ป่ากลาง

156,000.00 155,000.00 1,000.00 กองช่าง ✓ ก่อสร้างร้ัว คอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 
72 เมตร

12 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ 635,000.00 635,000.00 กองช่าง ✓ ไม่มีผู้ย่ืนเสนอราคาเน่ืองจากราคา
กลางสูงกว่างบประมาณ

13 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 60,000.00 60,000.00 ส านักปลัด ✓ เน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 
ระบาดในพ้ืนท่ีต าบลป่ากลาง

14 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

ฝึกอบรมอาชีพระยะสั น          30,000.00                -   ส านักปลัด ✓ เน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 
ระบาดในพ้ืนท่ีต าบลป่ากลาง

15 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

ส่งเสริมพัฒนาอาชีพกลุ่มผลิตผ้าลาย
เขียนเทียน ผ้าปัก

6,800.00 6,800.00 ส านักปลัด ✓ เน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 
ระบาดในพ้ืนท่ีต าบลป่ากลาง

16 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

ส่งเสริมการด าเนินงานของ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดทคโนโลยี
การเกษตรประจ าต าบล ป่ากลาง

4,000.00 4,000.00 ส านักปลัด ✓ เน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 
ระบาดในพ้ืนท่ีต าบลป่ากลาง

17 แผนงานการเกษตร ฝึกอบรมกรีดยางพารา 2,000.00 2,000.00 ส านักปลัด ✓ เน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 
ระบาดในพ้ืนท่ีต าบลป่ากลาง

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมอำชีพและพัฒนำเศรษฐกิจ
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ไม่ได้
ด ำเนินกำร

อยู่
ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

คงเหลือลำดับ  แผนงำน โครงกำร งบประมำณอนุมัติ เบิกจ่ำย
หน่วยงำนที
รับผิดชอบ

สถำนะกำรด ำเนินงำน

ผลสัมฤทธ์ิ

18 แผนงานการเกษตร ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรต าบลป่ากลาง

12,300.00 12,300.00 ส านักปลัด ✓ เน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 
ระบาดในพ้ืนท่ีต าบลป่ากลาง

19 แผนงานบริหารงานท่ัวไป โครงการอบรมความรู้กฎหมายท่ัวไป          20,000.00      20,000.00 ส านักปลัด ✓ เน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 
ระบาดในพ้ืนท่ีต าบลป่ากลาง

20 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย
หมู่บ้าน บ้านน  าเปิน

7,000.00 7,000.00 ส านักปลัด ✓ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน
น้ าเปิน

21 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย
หมู่บ้าน บ้านห้วยสะนาว

7,000.00 7,000.00 ส านักปลัด ✓ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน
ห้วยสะนาว

22 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย
หมู่บ้าน บ้านค้างฮ่อ

7,000.00 7,000.00 ส านักปลัด ✓ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน
ค้างฮ่อ

23 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย
หมู่บ้าน บ้านจูน

7,000.00 7,000.00 ส านักปลัด ✓ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน
จูน

24 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย
หมู่บ้าน บ้านตาหลวง

7,000.00 7,000.00 ส านักปลัด ✓ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน
ตาหลวง

25 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย
หมู่บ้าน บ้านสวนทราย

8,000.00 8,000.00 ส านักปลัด ✓ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน
สวนทราย

26 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย
หมู่บ้าน บ้านป่ากลาง

7,000.00 7,000.00 ส านักปลัด ✓ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน
ป่ากลาง

27 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

โครงการอบรมสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ชนเผ่าถ่ินลัวะต าบลป่า
กลาง

             400.00          400.00 ส านักปลัด ✓ เน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 
ระบาดในพ้ืนท่ีต าบลป่ากลาง

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์
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ไม่ได้
ด ำเนินกำร

อยู่
ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

คงเหลือลำดับ  แผนงำน โครงกำร งบประมำณอนุมัติ เบิกจ่ำย
หน่วยงำนที
รับผิดชอบ

สถำนะกำรด ำเนินงำน

ผลสัมฤทธ์ิ

28 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

อบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

         20,000.00                -   ส านักปลัด ✓ เน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 
ระบาดในพ้ืนท่ีต าบลป่ากลาง

29 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

ติดตั งกล้อง CCTV 309,000.00 294,500.00 14,500.00 ส านักปลัด ✓ จ านวน 12 จุด

30 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

ส่งเสริมสนับสนุนสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลป่ากลาง

10,000.00 10,000.00 ส านักปลัด ✓ เน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 
ระบาดในพ้ืนท่ีต าบลป่ากลาง

31 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

โครงการรณรงค์ต่างๆ          20,000.00 0 ส านักปลัด ✓ เน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 
ระบาดในพ้ืนท่ีต าบลป่ากลาง

32 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

ฝึกอบรมพัฒนาจิตใจรวมญาติเผ่าม้ง
แต่ละตระกูล

         30,000.00 0 ส านักปลัด ✓ เน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 
ระบาดในพ้ืนท่ีต าบลป่ากลาง

33 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 20,000.00 7,900.00 12,100.00 ส านักปลัด ✓ เน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 
ระบาดในพ้ืนท่ีต าบลป่ากลาง

34 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมคริส
เตียน ต าบลป่ากลาง

         20,000.00 0 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

✓ เน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 
ระบาดในพ้ืนท่ีต าบลป่ากลาง

35 แผนงานการศึกษา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี          10,000.00 0 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

✓ เน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 
ระบาดในพ้ืนท่ีต าบลป่ากลาง

36 แผนงานการศึกษา ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 15,000.00 13,090.00 1,910.00 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

✓ นักเรียนช้ัน ป.6 จ านวน 30 คน
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ไม่ได้
ด ำเนินกำร

อยู่
ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

คงเหลือลำดับ  แผนงำน โครงกำร งบประมำณอนุมัติ เบิกจ่ำย
หน่วยงำนที
รับผิดชอบ

สถำนะกำรด ำเนินงำน

ผลสัมฤทธ์ิ

37 แผนงานการศึกษา ปฐมวัยเกมส์ 5,000.00 3,100.00 1,900.00 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

✓ แข่งขันกีฬาเด็กเล็ก จ านวน 270 คน

38 แผนงานการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

1,421,000.00 1,286,020.00 134,980.00 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

✓ ส่งเสริมอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กจ านวน 2 ศูนย์ จ านวน นักเรียน
 330 คน ๆ ละ 20 บาท จ านวน 
245 วัน

39 แผนงานการศึกษา อุดหนุนส่งเสริมโครงการอาหาร
กลางวัน โรงเรียนประถมในพื นท่ี 
จ านวน 2 โรงเรียน

1,479,000.00 1,469,000.00 10,000.00 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

✓ ส่งเสริมอาหารกลางวันโรงเรียนเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา ในพ้ืนท่ีจ านวน 2 
โรงเรียน จ านวน นักเรียน 590 
คน ๆ ละ 20 บาท จ านวน 200 วัน

40 แผนงานการศึกษา ส่งเสริมอาหารเสริม (นม)โรงเรียน 
ประถมในพื นท่ี จ านวน 2 โรงเรียน

1,870,544.00 1,831,913.00 38,630.80 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

✓ จัดซ้ืออาหารเสริมนมส าหรับเด็ก
นักเรียนก่อนประถม ถึงระดับ จ านวน
 2 โรงเรียน คนละ 7.82 บาท 
จ านวน 590 คน จ านวน 260 วัน

41 แผนงานการศึกษา ส่งเสริมอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนา
เด็กในพื นท่ีรับผิดชอบ จ านวน 2 ศูนย์

1,870,544.00 1,831,913.00 38,630.80 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

✓ จัดซ้ืออาหารเสริมนมส าหรับเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก จ านวน 2 ศูนย์ 
จ านวน 7.82 บาท จ านวน 330 คน
 จ านวน 260 วัน

42 แผนงานการศึกษา โครงการคุณธรรม จริยธรรม (ค่าย
คุณธรรม)

0 0 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

✓ เน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 
ระบาดในพ้ืนท่ีต าบลป่ากลาง
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ไม่ได้
ด ำเนินกำร

อยู่
ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

คงเหลือลำดับ  แผนงำน โครงกำร งบประมำณอนุมัติ เบิกจ่ำย
หน่วยงำนที
รับผิดชอบ

สถำนะกำรด ำเนินงำน

ผลสัมฤทธ์ิ

43 แผนงานการศึกษา โครงการส่งเสริมพัฒนาสุขภาวะและ
สุนทรียภาพ

10,000.00 9,900.00 100.00 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

✓ เยาวชนต าบลป่ากลาง จ านวน 100 
คน

44 แผนงานการศึกษา โครงการพัฒนาทักษะชีวิตและ
ส่งเสริมทักษะการท างานของเด็ก
นักเรียนและเยาวชน

15,000.00 15,000.00 0.00 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

✓ นักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี
 4 ถึง 6 จ านวน 117 คน

45 แผนงานการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

20,000.00 20,000.00 0.00 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

✓ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 
จ านวน 160 คน

46 แผนงานการศึกษา โครงการค่ายคุณธรรม น าความรู้ 
(ค่ายต้นกล้าความดี วีถีคุณธรรม 
ต่อต้านยาเสพติด)

20,000.00 20,000.00 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

✓ นักเรียนช้ัน ป.1-ป.6 และคณะครู
และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 
50 คน

47 แผนงานการศึกษา ส่งเสริมทักษะอาชีพเสริมรายได้ 15,000.00 123,443.00 26,557.00 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

✓ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 
จ านวน 160 คน

48 แผนงานการศึกษา บูรณาอาชีพอิงถ่ินฐานมุ่งสู่การมีงาน
ท าของเยาวชนต าบลป่ากลาง

30,000.00 30,000.00 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

✓ เยาวชนต าบลป่ากลาง จ านวน 95 คน

49 แผนงานการศึกษา ค่ายพัฒนาทักษะนาฎยดนตรีเส้นสี
ลายศิลป์ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน

20,000.00 19,950.00 50.00 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

✓ เยาวชนต าบลป่ากลาง จ านวน 120 
คน
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ไม่ได้
ด ำเนินกำร

อยู่
ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

คงเหลือลำดับ  แผนงำน โครงกำร งบประมำณอนุมัติ เบิกจ่ำย
หน่วยงำนที
รับผิดชอบ

สถำนะกำรด ำเนินงำน

ผลสัมฤทธ์ิ

50 แผนงานการศึกษา โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
นักเรียน

30,000.00 30,000.00 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

✓ เยาวชนต าบลป่ากลาง จ านวน 150
คน

51 แผนงานการศึกษา มัคคุเทศก์น้อย 4 ภาษา (Junior 
guide)

15,000.00 15,000.00 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

✓ เยาวชนต าบลป่ากลาง จ านวน 50 คน

52 แผนงานการศึกษา ค่ายเสริมสร้างความเป็นเลิศทาง
วิชาการ

30,000.00 29,900.00 100.00 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

✓ เยาวชนต าบลป่ากลาง จ านวน 78 
คน (สายวิทย์-สายศิลป์)

53 แผนงานการศึกษา พัฒนาทักษะเยาวชนเล่นดนตรีโยธ
วาทิต

30,000.00 29,700.00 300.00 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

✓ เยาวชนต าบลป่ากลาง จ านวน 100 
คน พัฒนาทักษะดนตรีและได้ใช้เวลา
ในการท ากิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ 
ห่างไกลจากยาเสพติด

54 แผนงานการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

165,000.00 164,980.00 20.00 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

✓ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดังน้ี 1. ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 2. 
ค่าหนังสือเรียน 3. ค่าอุปกรณ์การ
เรียน 4. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

55 แผนงานสาธารณสุข โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ 15,000.00 15,000.00 ส านักปลัด ✓ เน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 
ระบาดในพ้ืนท่ีต าบลป่ากลาง

56 แผนงานสาธารณสุข ค่าส ารวจข้อมูลสัตว์และขึ นทะเบียน
สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

4,000.00 2,163.00 1,837.00 ส านักปลัด ✓ ส ารวจปีละ 2 คร้ัง
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ไม่ได้
ด ำเนินกำร

อยู่
ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

คงเหลือลำดับ  แผนงำน โครงกำร งบประมำณอนุมัติ เบิกจ่ำย
หน่วยงำนที
รับผิดชอบ

สถำนะกำรด ำเนินงำน

ผลสัมฤทธ์ิ

57 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

โครงการการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด

30,000.00 29,900.00 100.00 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

✓ จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ปี
ละ 1 คร้ัง

58 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬา
นอกสถานท่ี

         20,000.00 0 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

✓ เน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 
ระบาดในพ้ืนท่ีต าบลป่ากลาง

59 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ชน
เผ่าลัวะต้านยาเสพติด

20,000.00 18,805.00 1,195.00 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

✓ จัดการแข่งขันกีฬา หมู่ 4 บ้านจูน 
และหมู่ 5 บ้าตาหลวง ปีละ 1 คร้ัง

60 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ อ าเภอปัว 
จังหวัดน่าน

5,000.00 5,000.00 ส านักปลัด ✓ เน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 
ระบาดในพ้ืนท่ีต าบลป่ากลาง

61 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
อ าเภอปัว จังหวัดน่าน

5,000.00 5,000.00 ส านักปลัด ✓ เน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 
ระบาดในพ้ืนท่ีต าบลป่ากลาง

62 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

ส่งเสริมการจัดงานเทศกาลปีใหม่ม้ง 200,000.00 200,000.00 0.00 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

✓ ส่งเสริมการจัดงานเทศกาลปีใหม่ม้ง 
ปีละ 1 คร้ัง

4. ยุทธศาสตร์ด้านประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
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อยู่
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หน่วยงำนที
รับผิดชอบ

สถำนะกำรด ำเนินงำน

ผลสัมฤทธ์ิ

63 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

ส่งเสริมการจัดงานเทศกาลปีใหม่เม่ียน 0 0 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

✓ ส่งเสริมการจัดงานเทศกาลปีใหม่
เม่ียน ปีละ 1 คร้ัง

64 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

โครงการฝึกอบรมสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมสะโหลดตีพิ

20,000.00 0.00 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

✓ เน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 
ระบาดในพ้ืนท่ีต าบลป่ากลาง

65 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

โครงการฝึกอบรมสืบสานประเพณี
เน่ืองในวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์

         30,000.00 0 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

✓ เน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 
ระบาดในพ้ืนท่ีต าบลป่ากลาง

66 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

ฝึกอบรมสืบสานประเพณีดงเซ้ง 20,000.00 20,000.00 0.00 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

✓ ฝึกอบรมสืบสานประเพณีดงเซ้ง
ต าบลป่ากลาง ปีละ 1 คร้ัง

67 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

โครงการฝึกอบรมวัฒนธรรมชาติพันธ์ุ 40,000.00 40,000.00 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

✓ เน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 
ระบาดในพ้ืนท่ีต าบลป่ากลาง

68 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

โครงการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรม จังหวัดน่าน 10,000.00 10,000.00 0

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

✓ อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอปัว

69 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

โครงการจัดงานบวงสรวงเจ้าพระญา
ภูคา 5,000.00 5,000.00 0

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

✓ อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอปัว
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ผลสัมฤทธ์ิ

70 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

โครงการจัดงานบวงสรวงพญาผานอง
 (การะวะพญาผานอง) 5,000.00 3,500.00 1,500.00

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

✓ อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอปัว

71 แผนงานการเกษตร ธนาคารน  าใต้ดิน
73,000.00 72,500.00 500

ส านักปลัด ✓ ขุดหลุมขนาด กว้าง 1.50 เมตร ลึก
 2.00 เมตร พร้อมท าระบบธนาคาร
น้ าใต้ดิน จ านวน 20 บ่อ

72 แผนงานเคหะและชุมชน การก าจัดขยะ 620,000.00 601,206.00 18,794.00 ส านักปลัด ✓ จัดเก็บขยะและก าจัดขยะ 7 หมู่บ้าน

73 แผนงานเคหะและชุมชน อบรมการเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการคัดแยกขยะ 20,000.00 20,000.00

ส านักปลัด ✓ ฝึกอบรม ประชาชนทุกหมู่บ้าน ทุก
ร้านค้า ทุกโรงเรียน และทุกหน่วย
ราชการในพ้ืนท่ี

74 แผนงานเคหะและชุมชน การจัดการขยะอันตราย 20,000.00 5,780.00 14,220.00 ส านักปลัด ✓ น าขยะอัตรายท่ีรวบรวมจากชุมชนไป
ก าจัดอย่างถูกต้อง

75 แผนงานสถิติและวิชาการ ประชาคมระดับหมู่บ้านและต าบล
เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน

5,000.00 5,000.00 ส านักปลัด ✓ เน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 
ระบาดในพ้ืนท่ีต าบลป่ากลาง

76 แผนงานรักษาความสงบภายใน ฝึกอบรมทบทวน อปพร.          20,000.00                -   ส านักปลัด ✓ เน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 
ระบาดในพ้ืนท่ีต าบลป่ากลาง

77 แผนงานรักษาความสงบภายใน โครงการอบรมพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ 
ความสามารถและทักษะของหน่วย
ปฏิบัติการกู้ชีพ - กู้ภัย ของอบต.ป่า
กลาง

         20,000.00                -   ส านักปลัด ✓ เน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 
ระบาดในพ้ืนท่ีต าบลป่ากลาง

78 แผนงานบริหารงานท่ัวไป โครงการแผนท่ีภาษี          20,000.00                -   ส านักปลัด ✓ เน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 
ระบาดในพ้ืนท่ีต าบลป่ากลาง

6. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

5. ยุทธศำสตร์ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
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ไม่ได้
ด ำเนินกำร

อยู่
ระหว่ำง
ด ำเนินกำร

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

คงเหลือลำดับ  แผนงำน โครงกำร งบประมำณอนุมัติ เบิกจ่ำย
หน่วยงำนที
รับผิดชอบ

สถำนะกำรด ำเนินงำน

ผลสัมฤทธ์ิ

79 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าจ้างส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนในการให้บริการของ อบต.
ป่ากลาง

15,000.00 15,000.00 0.00 ส านักปลัด ✓ ด าเนินการจ้างท่ีปรึกษาส าหรับ
ส ารวจความพึงพอใจของประชาชน
ในการรับบริการปีละ 1 คร้ัง

80 แผนงานรักษาความสงบภายใน โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจ าปีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

         20,000.00                -   ส านักปลัด ✓ เน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 
ระบาดในพ้ืนท่ีต าบลป่ากลาง

81 แผนงานบริหารงานท่ัวไป โครงการสถานท่ีกลาง (ศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน อ าเภอปัว จังหวัดน่าน

10,000.00 10,000.00 0.00 ส านักปลัด ✓ อุดหนุนเทศบาลต าบลปัว เป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
สถานท่ีกลาง

82 แผนงานบริหารงานท่ัวไป โครงการศึกษาดูงานระบบธนาคารน  า
ใต้ดิน

150,000.00 18,600.00 ส านักปลัด ✓ เน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 
ระบาดในพ้ืนท่ีต าบลป่ากลาง

15,091,588.00 13,476,163.00 1,339,024.60รวม


