
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

 ระหว่าง
ด าเนินการ

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ

 ยกเลิก/ไม่
ด าเนินการ

1 ก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายแยกหอประชุม - ห้วย
ทรายขาว) บ้านจูน หมู่ 4

       472,000  ✓ กองช่าง

2 ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
หน้าบ้านนายช้านาญถึงซอยหก 
บ้านห้วยสะนาว หมู่ท่ี 2

       253,000  ✓ กองช่าง

3 ปรับปรุง ระบบเสียงตามสายบ้าน
น ้าเปิน

       100,000  ✓ กองช่าง

4 ปรับปรุงทางเข้าโรงเรียนมัธยมป่า
กลาง

         40,000  ✓ กองช่าง

5 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็น
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านกระบ่ี
ข้างซ้าย บ้านน ้าเปิน หมู่ท่ี 1

       493,000  ✓ กองช่าง

6 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็น
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศาลเจ้าท่ี
หมู่บ้าน - บ้านนายกรวิทย์  
อภิวัฒนธัญสิริ บ้านตาหลวง หมู่ 5

       284,000  ✓ กองช่าง

7 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็น
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเข้าสู่พื นท่ี
การเกษตร บ้านห้วยสะนาว หมู่ท่ี 2
 (หมอน 4)

       197,000  ✓ กองช่าง

8 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็น
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายพินิจ 
ถึงบ้านนายประเวศน์ บ้านค้างฮ้อ 
หมู่ท่ี 3

       382,000  ✓ กองช่าง

9 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็น
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นป๋อ 
บ้านตาหลวง หมู่ 5

       166,000  ✓ กองช่าง

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง
ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสท่ี 1-2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

 ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท)

 ผลการด าเนินงาน

หมาย
เหตุ

ล า
ดับ
ที โครงการกิจกรรม  งบประมาณ

หน่วยงาน
ด าเนินการ



 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

 ระหว่าง
ด าเนินการ

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ

 ยกเลิก/ไม่
ด าเนินการ

 ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท)

 ผลการด าเนินงาน

หมาย
เหตุ

ล า
ดับ
ที โครงการกิจกรรม  งบประมาณ

หน่วยงาน
ด าเนินการ

10 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็น
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาย
พิภพ - บ้านนายสมพร บ้านสวน
ทราย หมู่ 6

       872,000  ✓ กองช่าง

11 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็น
คอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้าน
ผู้ใหญ่ถึงบ้านนายพนม ลีน้าโชค 
บ้านค้างฮ้อ หมู่ท่ี 3

       118,000  ✓ กองช่าง

12 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็น
คอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกถึง
สวนลิ นจ่ี อ.ประชา บ้านป่ากลาง 
หมู่ 7

       500,000  ✓ กองช่าง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
13 โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั น          30,000  ✓ ส้านักปลัด
14 โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพกลุ่ม

ผลิตผ้าลายเขียนเทียน ผ้าปัก
         30,000  ✓ ส้านักปลัด

15 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ          60,000  ✓ ส้านักปลัด
   แผนงานการเกษตร
16 โครงการส่งเสริมการแปรรูป

ผลผลิตทางการเกษตรต้าบลป่ากลาง
         30,000  ✓ ส้านักปลัด

17 ฝึกอบรมกรีดยางพารา          40,000  ✓ ส้านักปลัด
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและความม่ันคงมนุษย์
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการปรับสภาพท่ีอยู่อาศัยให้
เหมาะสมและปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุ
 ผู้พิการและผู้ดอยโอกาส

       140,000  ✓ ส้านักปลัด

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
สู่วัยผู้สูงอายุ

         20,000  ✓ ส้านักปลัด

18 โครงการบอบรมป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

         20,000  ✓ ส้านักปลัด

19 โครงการฝึกอบรมพัฒนาจิตใจรวม
ญาติเผ่าม้งแต่ละตระกูล

         30,000  ✓ ส้านักปลัด



 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

 ระหว่าง
ด าเนินการ

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ

 ยกเลิก/ไม่
ด าเนินการ

 ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท)

 ผลการด าเนินงาน

หมาย
เหตุ

ล า
ดับ
ที โครงการกิจกรรม  งบประมาณ

หน่วยงาน
ด าเนินการ

20 โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติดและโครงการ
รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
ต้าบลป่ากลาง

         20,000  ✓ ส้านักปลัด

21 โครงการอบรมความรู้กฎหมายท่ัวไป          10,000  ✓ ส้านักปลัด

22 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว

           5,000  ✓ กอง
การศึกษา

23 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี

           5,000  ✓ กอง
การศึกษา

24 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง

           5,000  ✓ กอง
การศึกษา

25 โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย
หมู่บ้าน บ้านน ้าเปิน

           7,000  ✓         7,000 ส้านักปลัด

26 โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย
หมู่บ้าน บ้านห้วยสะนาว

           7,000  ✓ ส้านักปลัด

27 โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย
หมู่บ้าน บ้านค้างฮ้อ

           7,000  ✓ ส้านักปลัด

28 โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย
หมู่บ้าน บ้านจูน

           7,000  ✓ ส้านักปลัด

29 โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย
หมู่บ้าน บ้านตาหลวง

           7,000  ✓ ส้านักปลัด

30 โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย
หมู่บ้าน บ้านสวนทราย

           8,000  ✓ ส้านักปลัด

31 โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย
หมู่บ้าน บ้านป่ากลาง

           7,000  ✓         7,000 ส้านักปลัด

    แผนงานการศึกษา
32 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
         20,000  ✓ กอง

การศึกษา



 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

 ระหว่าง
ด าเนินการ

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ

 ยกเลิก/ไม่
ด าเนินการ

 ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท)

 ผลการด าเนินงาน

หมาย
เหตุ

ล า
ดับ
ที โครงการกิจกรรม  งบประมาณ

หน่วยงาน
ด าเนินการ

33 โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพเสริม
รายได้

         15,000  ✓ กอง
การศึกษา

34 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตและ
ส่งเสริมทักษะการท้างานของเด็ก
นักเรียนและเยาวชน

         15,000  ✓ กอง
การศึกษา

35 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ

         15,000  ✓ กอง
การศึกษา

36 โครงการส่งเสริมพัฒนาสุขภาวะ
และสุนทรียภาพ

         10,000  ✓ กอง
การศึกษา

37 ปฐมวัยเกมส์            5,000  ✓ กอง
การศึกษา

38 วันเด็กแห่งชาติ          10,000  ✓ กอง
การศึกษา

39 ปรับปรุง ต่อเติม อาคารเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

       500,000  ✓ กอง
การศึกษา

40 ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก        100,000  ✓ กอง
การศึกษา

41 ค่ายเสริมสร้างความเป็นเลิศทาง
วิชาการ

         30,000  ✓ กอง
การศึกษา

42 โครงการบูรณาอาชีพอิงถ่ินฐานมุ่งสู่
การมีงานท้าของเยาวชนต้าบลป่า
กลาง

         30,000  ✓ กอง
การศึกษา

43 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน

         30,000  ✓ กอง
การศึกษา

44 พัฒนาทักษะเยาวชนเล่นดนตรีโยธ
วาทิต

         15,000  ✓ ส้านักปลัด

45 ส่งเสริมสนับสนุนสภาเด็กและ
เยาวชนต้าบลป่ากลาง

           5,000  ✓ ส้านักปลัด

    แผนงานสาธารณสุข
46 โครงการควบคุมและป้องกันโรค

ไข้เลือดออกอย่างมีส่วนร่วม
       190,000  ✓      113,773 ส้านักปลัด

47 โครงการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ

         50,000  ✓ ส้านักปลัด

48 โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ          15,000  ✓        15,000 ส้านักปลัด



 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

 ระหว่าง
ด าเนินการ

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ

 ยกเลิก/ไม่
ด าเนินการ

 ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท)

 ผลการด าเนินงาน

หมาย
เหตุ

ล า
ดับ
ที โครงการกิจกรรม  งบประมาณ

หน่วยงาน
ด าเนินการ

49 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

         50,000  ✓ ส้านักปลัด

50 โครงการวัยรุ่นสมัยใหม่ ไร้เหล้า 
ปลอดบุหร่ี ของทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณ
วดี

           7,000  ✓ ส้านักปลัด

51 โครงการเครือข่ายเพ่ือนเตือน
เพ่ือน ของทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี

           7,000  ✓ ส้านักปลัด

52 โครงการTo be number one แอ
โรบิคแดนซ์ส้าหรับวัยรุ่น  ของ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี

           6,000  ✓ ส้านักปลัด

53 โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน (สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร)

           8,300  ✓ ส้านักปลัด

54 โครงการเฝ้าระวังโรคมะเร็งเต้านม 
(สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า)

           6,500  ✓ ส้านักปลัด

55 โครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก (สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหา
จักรีสิรินธร)

           5,650  ✓ ส้านักปลัด

56 โครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนมัยแม่และเด็ก (สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหา
จักรีสิรินธร)

           7,000  ✓ ส้านักปลัด



 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

 ระหว่าง
ด าเนินการ

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ

 ยกเลิก/ไม่
ด าเนินการ

 ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท)

 ผลการด าเนินงาน

หมาย
เหตุ

ล า
ดับ
ที โครงการกิจกรรม  งบประมาณ

หน่วยงาน
ด าเนินการ

57 โครงการส่งเสริมกีฬาเยาวชน
ห่างไกลยาเสพติด  ของ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี

           6,000  ✓ ส้านักปลัด

58 โครงการเฝ้าระวังโรคมะเร็งเต้านม 
(สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า)

           7,000  ✓ ส้านักปลัด

59 โครงการความรู้เร่ืองอาหาร
ปลอดภัย  (การควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหา
จักรีสิรินธร)

           7,000  ✓ ส้านักปลัด

60 โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ ไร้เหล้า 
ปลอดบุหร่ี  ของทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณ
วดี

           6,700  ✓ ส้านักปลัด

61 โครงการเฝ้าระวังโรคมะเร็งเต้านม 
(สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า)

           6,200  ✓ ส้านักปลัด

62 โครงการเฝ้าระวังโรคมะเร็งเต้านม 
(สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า)

           7,050  ✓ ส้านักปลัด

63 โครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก (สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหา
จักรีสิรินธร)

           6,150  ✓ ส้านักปลัด

64 โครงการความรู้เร่ืองโรค
หนอนพยาธิและการป้องกัน (การ
ควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้า
มหาจักรีสิรินธร)

           6,800  ✓ ส้านักปลัด



 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

 ระหว่าง
ด าเนินการ

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ

 ยกเลิก/ไม่
ด าเนินการ

 ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท)

 ผลการด าเนินงาน

หมาย
เหตุ

ล า
ดับ
ที โครงการกิจกรรม  งบประมาณ

หน่วยงาน
ด าเนินการ

65 โครงการความรู้เร่ืองโรค
หนอนพยาธิและการป้องกัน (การ
ควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้า
มหาจักรีสิรินธร)

           6,800  ✓ ส้านักปลัด

66 โครงการดูแลสุขภาพเด็กแรกเกิด
ถึง 3 ปี (การส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนมัยแม่และเด็ก ของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้า
มหาจักรีสิรินธร)

           6,100  ✓ ส้านักปลัด

67 โครงการเฝ้าระวังโรคมะเร็งเต้านม 
(สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า)

           7,100  ✓ ส้านักปลัด

68 โครงการความรู้เร่ืองโรค
หนอนพยาธิและการป้องกัน (การ
ควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้า
มหาจักรีสิรินธร)

           7,100  ✓ ส้านักปลัด

69 โครงการให้ความรู้เร่ืองการ
ตั งครรภ์ การส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก 
(สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้า
มหาจักรีสิรินธร)

           6,700  ✓ ส้านักปลัด

70 โครงการเฝ้าระวังโรคมะเร็งเต้านม 
(สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า)

           6,200  ✓ ส้านักปลัด

    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
71 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์

ชนเผ่าลัวะต้านยาเสพติด
         20,000  ✓ กอง

การศึกษา

72 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด          30,000  ✓ กอง
การศึกษา



 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

 ระหว่าง
ด าเนินการ

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ

 ยกเลิก/ไม่
ด าเนินการ

 ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท)

 ผลการด าเนินงาน

หมาย
เหตุ

ล า
ดับ
ที โครงการกิจกรรม  งบประมาณ

หน่วยงาน
ด าเนินการ

73 ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬา
นอกสถานท่ี

         20,000  ✓ กอง
การศึกษา

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน และส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม    
    แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
74 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวัน

ส้าคัญทางศาสนา
           5,000  ✓ กอง

การศึกษา

75 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดงาน
ประเพณีวัฒนธรรมและงานรัฐพิธี 
อ้าเภอปัว และจังหวัดน่าน

           5,000  ✓ กอง
การศึกษา

76 โครงการฝึกอบรมวัฒนธรรมชาติ
พันธ์ุ

         70,000  ✓ กอง
การศึกษา

77 โครงการฝึกอบรมสืบสานประเพณี
ดงเซ้ง

         25,000  ✓ กอง
การศึกษา

78 โครงการฝึกอบรมสืบสานประเพณี
เน่ืองในวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์

         30,000  ✓ กอง
การศึกษา

79 โครงการฝึกอบรมสืบสานประเพณี
สะโหลดตีพิ

         20,000  ✓ กอง
การศึกษา

80 โครงการส่งเสริมการจัดงาน
เทศกาลปีใหม่เม่ียน

         30,000  ✓ กอง
การศึกษา

81 โครงการการะวะพญาผานอง            5,000  ✓ กอง
การศึกษา

82 โครงการจัดกิจกรรมอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม จังหวัดน่าน

         10,000  ✓ กอง
การศึกษา

83 โครงการบวงสรวงเจ้าพระญาภูคา            5,000  ✓         5,000 กอง
การศึกษา

84 ส่งเสริมการจัดงานเทศกาลปีใหม่ม้ง        200,000  ✓ กอง
การศึกษา

5.  ยุทธสาสตร์ การพัฒนาด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     แผนงานเคหะและชุมชน
85 อบรมการเสริมสร้างความรู้ความ

เข้าใจในการคัดแยกขยะ
         20,000  ✓ ส้านักปลัด

6.   ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการและการบริการ
      แผนงานบริหารงานท่ัวไป
86 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม          20,000  ✓ ส้านักปลัด



 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

 ระหว่าง
ด าเนินการ

 ยังไม่ได้
ด าเนินการ

 ยกเลิก/ไม่
ด าเนินการ

 ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท)

 ผลการด าเนินงาน

หมาย
เหตุ

ล า
ดับ
ที โครงการกิจกรรม  งบประมาณ

หน่วยงาน
ด าเนินการ

87 ประชาคมระดับหมู่บ้านและต้าบล
เพ่ือจัดท้าแผนพัฒนาท้องถ่ิน

           5,000  ✓  - ส้านักปลัด

88 โครงการปรับปรุงระบบแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

         20,000  ✓ กองคลัง

     แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน
89 โครงการฝึกอบรมทบทวนชุด

ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ้า
องค์การบริหารส่วนต้าบลป่ากลาง

         50,000  ✓ ส้านักปลัด

90 โครงการอบรมซ้อมแผนอพยพหนี
ไฟและป้องกันระงับอัคคีภัยเบื องต้น

         25,000  ✓ ส้านักปลัด

91 โครงการอบรมพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้
 ความสามารถและทักษะของ
หน่วยปฏิบัติการกู้ชีพ - กู้ภัย ของ
อบต.ป่ากลาง

         20,000  ✓ ส้านักปลัด

     6,252,350      147,773รวมทั งสิ น


