
 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4. การพัฒนาการท่องเที่ยวให้เจริญเตบิโตอย่างสมดลุและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาดา้น โครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 กํอสร๎างถนน คสล. เข๎า

ซอยบ๎านปลัดสมัย บ๎านน้้า
เปิน หมูํท่ี 1

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคมสัญจรแก๎ปัญหา
ถนนเป็นหลุมเป็นบํอสร๎าง
ความสะดวกแกํประชาชน

กํอสร๎างถนน  คสล. กว๎าง 4.50 
เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 
เมตร เข๎าซอยบ๎านปลัดสมัย บ๎านน้้า
เปิน หมูํท่ี 1 (ตามแบบแปลนของกอง
ชําง)

     675,000 ถนน คสล. 
230 เมตร

สามารถสร๎างความ
สะดวกในการคมนาคม
สัญจรแกํประชาชน
แก๎ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบํอได๎

กองชําง  
อบต.ปุากลาง

2 ปรับปรุงถนนลาดยาง ตรง
สามแยกหน๎าโรงเรียน
มัธยมปุากลาง

เพื่อแก๎ไขปัญหาดินโคลนและ
น้้าทํวมขังเวลาฝนตกท้าให๎
สัญจรไปมาล้าบากและอาจเกิด
อุบัติเหตุได๎งําย

ปรับปรุงถนนลาดยาง ระยะทาง 50 
เมตร

500,000     ระยะทาง 50 
เมตร

แก๎ไขปัญหาน้้าทํวมขัง
และดินโคลนไหลขัง
ถนนได๎

กองชําง  
อบต.ปุากลาง

3 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กทางเข๎าปุาสุสาน 
บ๎านห๎วยสะนาว หมูํท่ี 2

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคมสัญจรแก๎ปัญหา
ถนนเป็นหลุมเป็นบํอสร๎าง
ความสะดวกแกํประชาชน

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด  กว๎าง  5.00 เมตร  ยาว 
75.00  เมตร  เฉล่ียหนา  0.15  
เมตร พร๎อมไหลํทางกว๎างเฉล่ีย 0.30 
เมตร ยาว 75 เมตร

     237,200 ถนน คสล. 
ระยะทาง 
600 เมตร

สามารถสร๎างความ
สะดวกในการคมนาคม
สัญจรแกํประชาชน
แก๎ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบํอได๎

กองชําง  
อบต.ปุากลาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลปา่กลาง อ าเภอปวั จังหวัดน่าน

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์โครงการที่
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์โครงการที่

4 กํอสร๎างถนน คสล. เส๎น
ถนนอกแตก สวนนายอาย
 บ๎านตาหลวง หมูํท่ี 5

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคมสัญจรแก๎ปัญหา
ถนนเป็นหลุมเป็นบํอสร๎าง
ความสะดวกแกํประชาชน

(ชํวงท่ี 1) กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 5
 เมตร ยาว 275 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหลํทางกว๎าง 0.30 เมตร (ชํวง
ท่ี 2) ปรับปรุงถนน คสล. กว๎าง 0.90
 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 102 
เมตร (ตามแบบแปลนของกองชําง)

     955,000 ถนนคสล .
380 เมตร

สามารถสร๎างความ
สะดวกในการคมนาคม
สัญจรแกํประชาชน
แก๎ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบํอได๎

กองชําง  
อบต.ปุากลาง

5 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก อําง
ห๎วยปลากกั้ง บ๎านตาหลวง
 หมูํท่ี 5

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคมสัญจรแก๎ปัญหา
ถนนเป็นหลุมเป็นบํอสร๎าง
ความสะดวกแกํประชาชน

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกว๎าง  5.00 เมตร  ยาว 
200.00  เมตร  เฉล่ียหนา  0.15  
เมตร พร๎อมไหลํทางกว๎างเฉล่ีย 0.30 
เมตร ยาวข๎างละ 200 เมตร

     639,700 ถนน คสล. 
ระยะทาง 
200 เมตร

สามารถสร๎างความ
สะดวกในการคมนาคม
สัญจรแกํประชาชน
แก๎ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบํอได๎

กองชําง 
อบต.ปุากลาง

6 กํอสร๎างถนน คสล.พร๎อม
รางระบายน้้ามีฝาปิด เส๎น
หน๎าบ๎านผ๎ูชํวยวาที วราคม
เดชา ค๎ุมท่ี 6  บ๎านสวน
ทราย หมูํท่ี 6

เพื่อแก๎ไขปัญหาน้้าทํวมขัง
บ๎านเรือน และถนนเป็นหลุม
เป็นบํอ ประชาชนใช๎รถใช๎ถนน
เกิดความปลอดภัย

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 4.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร ยาว 308.00 
เมตร (ตามแบบแปลนของกํองชําง)

   1,264,600 ถนนคสล. 
พร๎อมราง

ระบายน้้า 2 
ข๎าง ระยะ 
308 เมตร

น้้าไมํไหลเข๎าทํวมบ๎าน
และระบายน้้าได๎ดีขึ้น
เมื่อเกิดฝนตกหนัก

กองชําง  
อบต.ปุากลาง

7 กํอสร๎างรางระบายน้้า เขต
 1 - เขต 5 บ๎านห๎วยสะ
นาว หมูํท่ี 2

เพื่อแก๎ปัญหาการระบายน้้าและ
ไหลเข๎าทํวมบ๎านเรือนของ
ประชาชน

ปรับปรุง ซํอมแซมรางระบายน้้า  
(ตามแบบแปลนของกองชําง)

     500,000 รางระบายน้้า 
ระยะทาง  200

 เมตร

น้้าไมํไหลเข๎าทํวมบ๎าน
และระบายน้้าได๎ดีขึ้น
เมื่อเกิดฝนตกหนัก

   กองชําง  
อบต.ปุากลาง

8 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เส๎นหลังตลาดนัดวัน
ศุกร์ออกหลังโรงเรียน
มัธยมปุากลาง

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคมสัญจรแก๎ปัญหา
ถนนเป็นหลุมเป็นบํอสร๎าง
ความสะดวกแกํประชาชน

กํอสร๎างถนน  คสล.  ชํวงท่ี 1 กว๎าง 5
 เมตร ยาว 582 เมตร หนา 0.15 
เมตร ชํวงท่ี 2 กว๎าง 4 เมตร ยาว 60
 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบ
แปลนของกองชําง)

     948,000     900,000 ถนน คสล. 
ระยะทาง 
642 เมตร

สามารถสร๎างความ
สะดวกในการคมนาคม
สัญจรแกํประชาชน
แก๎ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบํอได๎

กองชําง  
อบต.ปุากลาง
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์โครงการที่

9 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเข๎าสํูพื้นท่ีการเกษตร
 บ๎านห๎วยสะนาว หมูํท่ี 2 
(หมอน 4)

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคมสัญจรแก๎ปัญหา
ถนนเป็นหลุมเป็นบํอสร๎าง
ความสะดวกแกํประชาชน

กํอสร๎างถนน  คสล.  ขนาดกว๎าง  4 
เมตร  ยาว  565 เมตร หนา   0.15
 เมตร พร๎อมไหลํทาง  (ตามแบบ
แปลนของกองชําง)

     742,000     700,000 ถนน คสล. 
ระยะทาง 

1,000 เมตร

สามารถสร๎างความ
สะดวกในการคมนาคม
สัญจรแกํประชาชน
แก๎ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบํอได๎

กองชําง  
อบต.ปุากลาง

10 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบ๎านนายศรี
จันทร์  บ๎านค๎างฮํอ หมูํ 3

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคมสัญจรแก๎ปัญหา
ถนนเป็นหลุมเป็นบํอสร๎าง
ความสะดวกแกํประชาชน

กํอสร๎างถนน  คสล.  ขนาดกว๎าง  5 
เมตร  ยาว  167 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร๎อมไหลํทาง และวางทํอ คสล.
 ขนาด 0.30 เมตร จ้านวน 11 ทํอน
 พร๎อมบํอพักน้้า 1 บํอ (ตามแบบ
แปลนของกองชําง)

541,000     ถนน คสล. 
ระยะทาง 
167 เมตร

สามารถสร๎างความ
สะดวกในการคมนาคม
สัญจรแกํประชาชน
แก๎ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบํอได๎

กองชําง 
อบต.ปุากลาง

11 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ๎านนายพนม ลีน้า
โชค (ไซโลข๎าวโพด) บ๎าน
ค๎างฮํอ หมูํท่ี 3

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคมสัญจรแก๎ปัญหา
ถนนเป็นหลุมเป็นบํอสร๎าง
ความสะดวกแกํประชาชน

กํอสร๎างถนน คสล. ขนาดกว๎าง 5 
เมตร ยาว 309 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร๎อมไหลํทาง

     302,500     550,000 ถนน คสล.
ระยะทาง 
309 เมตร

ประชาชนใช๎สัญจรได๎
สะดวก

กองชําง 
อบต.ปุากลาง

12 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ๎านจูน หมูํ 4

เพื่อแก๎ไขปัญหาถนนท่ีมีความ
ตํางระดับให๎รถยนต์ผํานได๎
สะดวกขึ้น

ปรับปรุงถนน คสล. พื้นท่ีรวม 70.60
 ตร.ม.

        45,000 ถนน คสล. 
พื้นท่ีรวม 

70.60 ตร.ม.

ประชาชนได๎รับความ
สะดวกในการใช๎ถนน

กองชําง 
อบต.ปุากลาง

13 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เข๎าสํูพื้นท่ีการเกษตร
 บ๎านจูน หมูํ 4

เพื่อใช๎เป็นถนนขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตรและใช๎สัญจรได๎
สะดวกขึ้นแก๎ไขปัญหาถนน 
เป็นหลุมเป็นบํอ

ถนน คลส. กว๎าง 5 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร๎อมไหลํทาง

600,000 700,000 ถนน คสล.
ระยะทาง 

1,000 เมตร

ประชาชนได๎รับความ
สะดวกในการใช๎ถนน

กองชําง 
อบต.ปุากลาง
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์โครงการที่

14 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เส๎นถนนอกแตก 
สวนนายอ๎าย บ๎านตาหลวง
 หมูํท่ี 5

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคมสัญจรแก๎ปัญหา
ถนนเป็นหลุมเป็นบํอสร๎าง
ความสะดวกแกํประชาชน

(ชํวงท่ี 1) กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 5
 เมตร ยาว 213.50 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหลํทางกว๎าง 0.30 
เมตร(ชํวงท่ี 2) ปรับปรุงถนน คสล. 
กว๎าง 4.00 เมตร  ยาว 35 เมตร 
หนา 0.15 เมตร (ตามแบบแปลน
ของกองชําง)

     597,000 ถนนคสล 
238.5 เมตร

สามารถสร๎างความ
สะดวกในการคมนาคม
สัญจรแกํประชาชน
แก๎ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบํอได๎

กองชําง  
อบต.ปุากลาง

15 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ตํอจากเส๎นประชา
รัฐอํางหัวใจ ไปบ๎านนาย
ชานุวงศ์  ชมพูเจริญกิจ 
บ๎านสวนทราย หมูํท่ี 6

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคมสัญจรแก๎ปัญหา
ถนนเป็นหลุมเป็นบํอสร๎าง
ความสะดวกแกํประชาชน

กํอสร๎าง ถนน คสล. กว๎าง 5 เมตร 
ยาว 166 เมตร หนา 0.15 เมตร 
(หรือตามแบบแปลนของกองชําง)

     524,000 ถนนคสล 
166 เมตร

สามารถสร๎างความ
สะดวกในการคมนาคม
สัญจรแกํประชาชน
แก๎ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบํอได๎

กองชําง  
อบต.ปุากลาง

16 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เส๎นสนามควาย 
บ๎านสวนทราย หมูํท่ี 6

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคมสัญจรแก๎ปัญหา
ถนนเป็นหลุมเป็นบํอสร๎าง
ความสะดวกแกํประชาชน

กํอสร๎าง ถนน คสล. กว๎าง 5 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร 
(หรือตามแบบแปลนของกองชําง)

     632,000 ถนน คสล. 
200 เมตร

สามารถสร๎างความ
สะดวกในการคมนาคม
สัญจรแกํประชาชน
แก๎ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบํอได๎

กองชําง  
อบต.ปุากลาง

17 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยหน๎าบ๎านเลขา
นายก บ๎านสวนทราย หมูํ 6

เพื่อแก๎ไขปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบํอ ท้าให๎ประชาชนสัญจร
ได๎สะดวกขึ้น

ถนน คลส. กว๎าง 4 เมตร ยาว 108 
เมตร หนา 0.15 เมตร พร๎อมไหลํทาง

     240,000 ถนน คสล.
ระยะ 108 

เมตร

ประชาชนได๎รับความ
สะดวกในการใช๎ถนน

กองชําง 
อบต.ปุากลาง

18 ปรับปรุงแก๎ไขรางระบาย
น้้า บ๎านปุากลาง หมูํท่ี 7 
(บริเวณบ๎านนายสุรเดช 
ถึงบ๎านผ๎ูใหญํสมชาย)

เพื่อแก๎ปัญหาการระบายน้้าไมํ
ไหลและเกิดการทํวมขังท้าให๎ยุง
ไปวางไขํ

ร้ือถอนรางระบายน้้า คสล. เดิม 
พร๎อมกํอสร๎างรางระบายน้้าใหมํ 
ความยาว 300 เมตร (ตามแบบ
แปลนของกองชําง)

   1,100,000 รางระบายน้้า 
ระยะทาง  
300 เมตร

แก๎ไขปัญหาน้้าไมํไหล
และระบายน้้าได๎ดีขึ้น
เมื่อเกิดฝนตกหนัก

   กองชําง  
อบต.ปุากลาง
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์โครงการที่

19 กํอสร๎างถนนหินกรวดทราย
เขตบ๎านเฟื่องฟูา

เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนสามา 
รถมีเส๎นทางคมนาคมท่ีสะดวก
ใช๎ส้าหรับล้าเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรออกสํูตลาดให๎
สะดวกขึ้น

 ปรับคันทางพร๎อมปูลาดหินกรวดล้า
น้้าคละ ขนาดเบอร์ 1-2 จ้านวน 
85.00 ลูกบาศ์กเมตร(ตามแบบ
แปลนของกองชําง)

     500,000 ถนนหินกรวด
ทราย 1 เส๎น

สามารถสร๎างความ
สะดวกในการคมนาคม
สัญจรแกํประชาชน
แก๎ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบํอได๎

กองชําง  
อบต.ปุากลาง

20 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก นอกเขต บ๎าน
เฟื่องฟูา

เพื่อแก๎ไขปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบํอ ประชาชนใช๎รถใช๎ถนน
เกิดความปลอดภัย

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 5.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร ยาว 110.00 
เมตร พร๎อมไหลํทาง วางทํอ คสล. 
ขนาด 0.60 เมตร จ้านวน 2 ทํอน 
พร๎อมถมดิน 20.00 ลูกบาศก์เมตร

     353,000     350,000 ถนนคสล.  
ระยะ 1,000 

เมตร

สามารถสร๎างความ
สะดวกในการคมนาคม
สัญจรแกํประชาชน
แก๎ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบํอได๎

กองชําง  
อบต.ปุากลาง

21 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร๎อมวางทํอระบาย
น้้า 1 จุด ซอยบ๎านนายสุ
ชาติ  ยํานสากล บ๎านค๎าง
ฮํอ หมูํท่ี 3

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคมสัญจรแก๎ปัญหา
ถนนเป็นหลุมเป็นบํอสร๎าง
ความสะดวกแกํประชาชน

กํอสร๎างถนน คสล. ขนาดกว๎าง 5 
เมตร ยาว 352 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร๎อมไหลํทาง
วางทํอ คสล. 0.40 เมตร จ้านวน 1 
แหํง ความยาว 10 เมตร

     960,000 ถนน คสล.
ระยะทาง 352

ประชาชนใช๎สัญจรได๎
สะดวกขึ้นระหวําง
ถนนหลัก-หอประชุม
อเนกประสงค์ของ
หมูํบ๎าน

กองชําง 
อบต.ปุากลาง

22 กํอสร๎างราวกันตกถนน 
บ๎านจูน หมูํ 4

เพื่อปูองกันการเกิดอุบัติเหตุ กํอสร๎างราวกันตก ความยาว 248 
เมตร

370,000     ราวกันตก
ระยะ 248
เมตร

เพื่อความปลอดภัยใน
การใช๎ถนนลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองชําง 
อบต.ปุากลาง

23 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายอํางเงินผันบ๎าน
จูน หมูํท่ี 4

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคมสัญจรแก๎ปัญหา
ถนนเป็นหลุมเป็นบํอสร๎าง
ความสะดวกแกํประชาชน

กํอสร๎างถนน  คสล.  จ้านวน 1 สาย 
ขนาดกว๎าง  4  เมตร  ยาว 65 เมตร
 หนา   0.15 เมตร  (ตามแบบแปลน
ของกองชําง)

     180,000 ถนน คสล. 
ระยะทาง 65 

เมตร

สามารถสร๎างความ
สะดวกในการคมนาคม
สัญจรแกํประชาชน
แก๎ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบํอได๎

กองชําง  
อบต.ปุากลาง
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์โครงการที่

24 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รอบอํางหก บ๎านตา
หลวง หมูํท่ี 5

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคมสัญจรแก๎ปัญหา
ถนนเป็นหลุมเป็นบํอสร๎าง
ความสะดวกแกํประชาชน

กํอสร๎างถนน  คสล.  ขนาดกว๎าง  
2.50  เมตร  ยาว  1,000 เมตร 
หนา   0.15 เมตร  (ตามแบบแปลน
ของกองชําง)

     275,000      500,000     500,000     500,000 ถนน คสล. 
ระยะทาง 

1,000 เมตร

สามารถสร๎างความ
สะดวกในการคมนาคม
สัญจรแกํประชาชน
แก๎ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบํอได๎

กองชําง 
อบต.ปุากลาง

25 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเส๎นหลังบ๎านนาย
พิภพ (ทิศตะวันออก) บ๎าน
สวนทราย หมูํท่ี 6

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคมสัญจรแก๎ปัญหา
ถนนเป็นหลุมเป็นบํอสร๎าง
ความสะดวกแกํประชาชน

กํอสร๎างถนน  คสล.  ขนาดกว๎าง  5 
เมตร  ยาว  400 เมตร หนา   0.15
 เมตร  (ตามแบบแปลนของกองชําง)

  1,100,000 ถนน คสล. 
ระยะทาง 
400 เมตร

สามารถสร๎างความ
สะดวกในการคมนาคม
สัญจรแกํประชาชน
แก๎ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบํอได๎

กองชําง 
อบต.ปุากลาง

26 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากบ๎านนายวิฑูรย์ 
 คีรีสัตยกุล ถึงหน๎าบ๎าน
นายสวําง  คีรีธีรกุล  
พร๎อมวางทํอระบายน้้า 
บ๎านปุากลาง หมูํ 7

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคมสัญจรแก๎ปัญหา
ถนนเป็นหลุมเป็นบํอสร๎าง
ความสะดวกแกํประชาชน

ถนน คลส. กว๎าง 5 เมตร ยาว 151 
เมตร หนา 0.15 เมตร พร๎อมไหลํทาง
 และวางทํอ คสล. 0.40 เมตร 
จ้านวน 1 จุด ความยาว 7 เมตร

490,000     ถนน คสล.
ระยะ 151 

เมตร

ประชาชนได๎รับความ
สะดวกในการใช๎ถนน

กองชําง 
อบต.ปุากลาง

27 ปรับปรุงแก๎ไขรางระบาย
น้้า บ๎านปุากลาง หมูํท่ี 7 
(บริเวณบ๎านผ๎ูชํวยวิชาญ
ถึงบ๎านอาจารย์พนม)

เพื่อแก๎ปัญหาการระบายน้้าและ
ไหลเข๎าทํวมบ๎านเรือนของ
ประชาชน

กํอสร๎างรางระบายน้้า ความยาว 111
 เมตร (ตามแบบแปลนของกองชําง)

     400,000 รางระบายน้้า 
ระยะทาง  
111 เมตร

น้้าไมํไหลเข๎าทํวมบ๎าน
และระบายน้้าได๎ดีขึ้น
เมื่อเกิดฝนตกหนัก

   กองชําง  
อบต.ปุากลาง

28 ปรับปรุงถนนสายปุากลาง เพื่อซํอมสร๎างผิวถนนท่ีช้ารุด
และให๎การสัญจรได๎สะดวก ลด
อุบัติเหตุ ตลอดเช่ือมโยง
โครงขํายถนนระหวํางต้าบล

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต 
จ้านวน 2 ชํวง  หนา 0.05 เมตร 
พื้นท่ีไมํน๎อยกวํา  7,656 ตาราง
เมตรพร๎อมเคร่ืองหมายจราจร

  2,800,000  2,800,000  3,500,000 พื้นท่ีไมํน๎อย
กวํา 7,656 
ตารางเมตร

ประชาชนได๎รับความ
สะดวกในการเดินทาง
และมีความปลอดภัย
บนท๎องถนนมากขึ้น

กองชําง  
อบต.ปุากลาง
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์โครงการที่

29 กํอสร๎างถนน หินกรวด
ทราย ในเขตต้าบลปุา
กลางและนอกเขตต้าบล
ปุากลาง

เพื่อแก๎ไขปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบํอ ท้าให๎ประชาชนสัญจร
ได๎สะดวกขึ้น

ถนนหินกรวดทราย ระยะทาง 1,000
 เมตร

300,000     300,000     300,000     300,000    300,000    ถนนหินกรวด
ทราย ระยะ 
1,000 เมตร

สามารถสร๎างความ
สะดวกในการคมนาคม
สัญจรแกํประชาชน
แก๎ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบํอได๎

   กองชําง  
อบต.ปุากลาง

30 ปรับปรุง ซํอมแซมถนนหิน
กรวดทราย ในพื้นท่ีต้าบล
ปุากลาง และนอกเขต
ต้าบลปุากลาง

เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนสามา 
รถมีเส๎นทางคมนาคมท่ีสะดวก
ใช๎ส้าหรับล้าเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรออกสํูตลาดให๎
สะดวกขึ้น

ถนนหินกรวดทราย  (ตามแบบแปลน
ของกองชําง)

     300,000      300,000      300,000     300,000     300,000 ถนนหินกรวด
ทราย 

ระยะทาง 
3,500 เมตร

เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชนสามารถมี
เส๎นทางคมนาคมท่ี
สะดวกใช๎ส้าหรับ
ล้าเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรออกสํูตลาดให๎
สะดวกขึ้น

กองชําง 
อบต.ปุากลาง

31 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากบ๎านนายประวัติ
 คีรีธีรกุล ถึง บ๎านนาย
สุวัฒน์ คีรีธีรกุล พร๎อมวาง
ทํอระบายน้้า บ๎านปุากลาง
 หมูํ 7

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคมสัญจรแก๎ปัญหา
ถนนเป็นหลุมเป็นบํอสร๎าง
ความสะดวกแกํประชาชน

ถนน คลส. กว๎าง 5 เมตร ยาว 250 
เมตร หนา 0.15 เมตร พร๎อมไหลํทาง
 จุดท่ี 1 วางทํอ คสล. 0.40 เมตร 
จ้านวน 6 ทํอน จุดท่ี 2 วางทํอ คสล.
 0.40 เมตร จ้านวน 7 ทํอน

700,000    ถนน คสล.
ระยะ 250   

เมตร

ประชาชนได๎รับความ
สะดวกในการใช๎ถนน

กองชําง 
อบต.ปุากลาง

32 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากบ๎านนางปวัน
รัตน์  ถึง บ๎านนางเฉํา 
บ๎านปุากลาง หมูํ 7

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคมสัญจรแก๎ปัญหา
ถนนเป็นหลุมเป็นบํอสร๎าง
ความสะดวกแกํประชาชน

ถนน คลส. กว๎าง 5 เมตร ยาว 
176.50 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร๎อมไหลํทาง

500,000    ถนน คสล.
ระยะ  

176.50 เมตร

ประชาชนได๎รับความ
สะดวกในการใช๎ถนน

กองชําง 
อบต.ปุากลาง

33 กํอสร๎างรางระบายน้้าอําง
เก็บน้้านิวซีแลนด์

เพื่อให๎น้้าท่ีล๎นอํางนิวซีแลนด์
ระบายได๎ดีไมํท้าให๎กัดเซาะ
พื้นท่ีของประชาชน

กํอสร๎างรางระบายน้้าอํางเก็บน้้า
นิวซีแลนด์

    500,000     500,000 1 แหํง มีรางระบายน้้าหลัง
อํางนิวซีแลนด์

กองชําง
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์โครงการที่

34 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รอบอํางเก็บน้้า
นิวซีแลนด์พร๎อมราง
ระบายน้้า

เพื่อปูองกันการบุกรุกท่ี
สาธารณประโยชน์  แก๎ไข
ปัญหาน้้าเสียไหลลงอํางเก็บน้้า
และสามารถเป็นท่ีออกก้าลัง
กายและสถานท่ีทํองเท่ียวของ
ต้าบลปุากลาง

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว๎าง 2.50 เมตร ยาว 1,085 
เมตร  หนา 0.10 เมตร พร๎อมราง
ระบายน้้า

1,500,000  1,500,000 ระยะทาง 
1,085 เมตร

ประชาชนมีสถานท่ี
ออกก้าลังกายและ
ปูองกันน้้าเสียไหลลง
อํางเก็บน้้าได๎

กองชําง  
อบต.ปุากลาง

35 ปรับปรุงถนน  เข๎าสํูพื้นท่ี
ท้าการเกษตร บ๎านห๎วยสะ
นาว หมูํ 2

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคมสัญจรแก๎ปัญหา
ถนนเป็นหลุมเป็นบํอสร๎าง
ความสะดวกแกํประชาชนใน
การขนสํงสินค๎าทางการเกษตร

กํอสร๎างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว๎าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 
0.15 เมตร

520,000     ระยะทาง 
190 เมตร

ประชาชนได๎รับความ
สะดวกในการคมนาคม
สัญจรแกํประชาชน
แก๎ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบํอได๎

กองชําง  
อบต.ปุากลาง

36 กํอสร๎างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก (จาก
บ๎านพรม ถึง บ๎านนาย
เสาร์) บ๎านจูน หมูํ 4

เพื่อแก๎ไขปัญหาน้้าทํวมขัง
ให๎แกํราษฎรในพื้นท่ี

กํอสร๎างรางระบายน้้า ยาวไมํน๎อยกวํา
 90  เมตร

250,000    ยาวไมํน๎อย
กวํา 90  เมตร

ปูองกันน้้าไหลเข๎าทํวม
ขังบ๎านเรือนของ
ประชาชนได๎

กองชําง  
อบต.ปุากลาง

37 กํอสร๎างรางระบายน้้า 
พร๎อมฝาปิด คสล.พร๎อม
ฝาปิด คสล.หน๎าบ๎านนาย
แก๎วชัยบ๎านสวนทราย  
หมูํท่ี 6

เพื่อแก๎ปัญหาการระบายน้้าและ
ไหลเข๎าทํวมบ๎านเรือนของ
ประชาชน

กํอสร๎างรางระบายน้้า คสล. กว๎าง 
0.40 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร 
ยาว 79.00 เมตร

     380,000 รางระบายน้้า 
ระยะทาง  79

เมตร

น้้าไมํไหลเข๎าทํวมบ๎าน
และระบายน้้าได๎ดีขึ้น
เมื่อเกิดฝนตกหนัก

   กองชําง  
อบต.ปุากลาง

38 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง
เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ๎านนายวิเชียร แซํวําง
 บ๎านสวนทราย หมูํ 6

เพื่อแก๎ไขปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบํอและท้าให๎ประชาชนเกิด
ความปลอดภัยในการสัญจร

กํอสร๎างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
 กว๎าง 5 เมตร ยาว  253 เมตร หนา
 0.15 เมตร

600,000    ระยะทาง 
253 เมตร

สามารถสร๎างความ
สะดวกในการคมนาคม
สัญจรแกํประชาชน
แก๎ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบํอได๎

กองชําง  
อบต.ปุากลาง
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์โครงการที่

39 ปรับปรุงถนนสายบ๎านนาย
ประวัติ คีรีธีรกุล ถึงบ๎าน
นายสุวัฒน์ คีรีธีรกุล  บ๎าน
ปุากลาง หมูํ 7

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคมสัญจรแก๎ปัญหา
ถนนเป็นหลุมเป็นบํอสร๎าง
ความสะดวกแกํประชาชน

กํอสร๎างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 กว๎าง 5 เมตร ยาว 140 เมตร หนา
 0.15 เมตร พร๎อมระบบระบายน้้า

560,000     ระยะทาง 
140 เมตร

สามารถสร๎างความ
สะดวกในการคมนาคม
สัญจรแกํประชาชน
แก๎ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบํอได๎

กองชําง  
อบต.ปุากลาง

40 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง
เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบ๎านนางปวันรัตน์ ถึง 
บ๎านนางเฉํา บ๎านปุากลาง
 หมูํ 7

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคมสัญจรแก๎ปัญหา
ถนนเป็นหลุมเป็นบํอสร๎าง
ความสะดวกแกํประชาชน

กํอสร๎างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
 กว๎าง 5 เมตร ยาว  176 เมตร หนา
 0.15 เมตร

400,000    ระยะทาง  
176 เมตร

สามารถสร๎างความ
สะดวกในการคมนาคม
สัญจรแกํประชาชน
แก๎ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบํอได๎

กองชําง  
อบต.ปุากลาง

41 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง
เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากสามแยกถึงสวนล้ินจี่ 
อ.ประชา บ๎านปุากลาง หมูํ
 7

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคมสัญจรแก๎ปัญหา
ถนนเป็นหลุมเป็นบํอสร๎าง
ความสะดวกแกํประชาชน

กํอสร๎างผิวจรารจรคอนกรีตเสริม
เหล็กกว๎าง 6 เมตร ยาว   600 เมตร
 หนา 0.15 เมตร

1,650,000 ระยะทาง 
600 เมตร

สามารถสร๎างความ
สะดวกในการคมนาคม
สัญจรแกํประชาชน
แก๎ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบํอได๎

กองชําง  
อบต.ปุากลาง

42 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากบ๎านนายสมบัติ
ถึง อํางน้้าประปาของ
หมูํบ๎าน บ๎านปุากลาง หมูํ 7

เพื่อให๎ประชาชนได๎ถนนเข๎าไป
ใช๎อํางน้้าประปาของหมูํบ๎าน

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว๎าง 5 เมตร ยาว  220 เมตร หนา
 0.15 เมตร

545,000    ระยะทาง 
220 เมตร

สามารถสร๎างความ
สะดวกในการคมนาคม
สัญจรแกํประชาชน
แก๎ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบํอได๎

กองชําง  
อบต.ปุากลาง

43 กํอสร๎างรางระบายน้้า 
บ๎านน้้าเปิน หมูํ 1 บ๎าน
นายก๎อน เขื่อนเมือง ไป
ท๎ายหมูํบ๎าน

เพื่อแก๎ไขปัญหาน้้าเนําเสียสํง
กล่ินเหม็นรบกวนประชาชน
บริเวณใกล๎เคียง

กํอสร๎างรางระบายน้้า บ๎านน้้าเปิน หมูํ
 1 บ๎านายก๎อน เขื่อนเมือง ไปท๎าย
หมูํบ๎าน

800,000     ระยะทาง 
200 เมตร

แก๎ไขปัญหาน้้าเนําเสีย
และสํงกล่ินรบกวนได๎

กองชําง
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์โครงการที่

44 กํอสร๎างถนน คสล. ซอย
บ๎านนางใจ บ๎านน้้าเปิน 
หมูํท่ี 1

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคมสัญจรแก๎ปัญหา
ถนนเป็นหลุมเป็นบํอสร๎าง
ความสะดวกแกํประชาชน

กํอสร๎าง ถนน คสล. กว๎าง 5 เมตร 
ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ซอยบ๎านนางใจ บ๎านน้้าเปิน หมูํท่ี 1 
(หรือตามแบบแปลนของกองชําง)

    700,000 ถนนคสล 
500 เมตร

สามารถสร๎างความ
สะดวกในการคมนาคม
สัญจรแกํประชาชน
แก๎ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบํอได๎

กองชําง  
อบต.ปุากลาง

45 กํอสร๎างถนน คสล.ซอย
บ๎านกระบี่ข๎างซ๎าย บ๎านน้้า
เปิน หมูํท่ี 1

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคมสัญจรแก๎ปัญหา
ถนนเป็นหลุมเป็นบํอสร๎าง
ความสะดวกแกํประชาชน

กํอสร๎าง ถนน คสล. กว๎าง 5 เมตร 
ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ซอยบ๎านกระบี่ข๎างซ๎าย บ๎านน้้าเปิน 
หมูํท่ี 1 (หรือตามแบบแปลนของกอง
ชําง)

    700,000 ถนนคสล 
500 เมตร

สามารถสร๎างความ
สะดวกในการคมนาคม
สัญจรแกํประชาชน
แก๎ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบํอได๎

กองชําง  
อบต.ปุากลาง

46 กํอสร๎างถนน คสล.ซอย
บ๎านกระบี่ข๎างขวา บ๎านน้้า
เปิน หมูํท่ี 1

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคมสัญจรแก๎ปัญหา
ถนนเป็นหลุมเป็นบํอสร๎าง
ความสะดวกแกํประชาชน

กํอสร๎าง ถนน คสล. กว๎าง 5 เมตร 
ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร 
(หรือตามแบบแปลนของกองชําง)

    700,000 ถนนคสล 
500 เมตร

สามารถสร๎างความ
สะดวกในการคมนาคม
สัญจรแกํประชาชน
แก๎ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบํอได๎

กองชําง  
อบต.ปุากลาง

47 กํอสร๎างถนน คสล.ซอย
บ๎านก้านัน บ๎านน้้าเปิน 
หมูํท่ี 1

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคมสัญจรแก๎ปัญหา
ถนนเป็นหลุมเป็นบํอสร๎าง
ความสะดวกแกํประชาชน

กํอสร๎าง ถนน คสล. กว๎าง 5 เมตร 
ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ซอยบ๎านก้านัน บ๎านน้้าเปิน หมูํท่ี 1 
(หรือตามแบบแปลนของกองชําง)

    700,000 ถนนคสล 
500 เมตร

สามารถสร๎างความ
สะดวกในการคมนาคม
สัญจรแกํประชาชน
แก๎ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบํอได๎

กองชําง  
อบต.ปุากลาง

48 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากหน๎าบ๎านนาย
ทรงผล ถึงสวนนายวัฒนา 
บ๎านห๎วยสะนาว หมูํท่ี 2

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคมสัญจรแก๎ปัญหา
ถนนเป็นหลุมเป็นบํอสร๎าง
ความสะดวกแกํประชาชน

กํอสร๎างถนน  คสล.  จ้านวน 1 สาย 
ขนาดกว๎าง  5 เมตร  ยาว  200 
เมตร หนา   0.15 เมตร (ตามแบบ
แปลนของกองชําง)

    400,000 ถนน คสล. 
ระยะทาง 
200 เมตร

สามารถสร๎างความ
สะดวกในการคมนาคม
สัญจรแกํประชาชน
แก๎ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบํอได๎

กองชําง  
อบต.ปุากลาง
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เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์โครงการที่

49 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เขต 5  ภูคา  บ๎าน
ห๎วยสะนาว หมูํท่ี 2

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคมสัญจรแก๎ปัญหา
ถนนเป็นหลุมเป็นบํอสร๎าง
ความสะดวกแกํประชาชน

กํอสร๎างถนน  คสล.  ขนาดกว๎าง  4 
เมตร  ยาว  60 เมตร หนา   0.15 
เมตร  (ตามแบบแปลนของกองชําง)

    200,000 ถนน คสล.
ระยะทาง 60 

เมตร

สามารถสร๎างความ
สะดวกในการคมนาคม
สัญจรแกํประชาชน
แก๎ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบํอได๎

กองชําง  
อบต.ปุากลาง

50 ขยายไหลํถนนหน๎าบ๎าน
นายช้านาญถึงซอยหก 
บ๎านห๎วยสะนาว หมูํท่ี 2

เพื่อขยายไหลํทางให๎รถสัญจร
ได๎สะดวกขึ้นถนนไมํคับแคบ
และลดอุบัติเหตุได๎

ขยายไหลํถนน กว๎างข๎างละ 1.00 
เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 
เมตร (ตามแบบแปลนของกองชําง)

    500,000 ถนน คสล. 
ระยะทาง 
500 เมตร

ถนนไมํคับแคบและลด
อุบัติเหตุได๎

กองชําง  
อบต.ปุากลาง

51 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหน๎าบ๎านผ๎ูใหญํถึง
บ๎านนายพนม  ลีน้าโชค 
บ๎านค๎างฮํอ  หมูํท่ี 3

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคมสัญจรแก๎ปัญหา
ถนนเป็นหลุมเป็นบํอสร๎าง
ความสะดวกแกํประชาชน

กํอสร๎างถนน  คสล.  ขนาดกว๎าง  5 
เมตร  ยาว  200 เมตร หนา   0.15
 เมตร (ตามแบบแปลนของกองชําง)

500,000 ถนน คสล. 
ระยะทาง 
200 เมตร

สามารถสร๎างความ
สะดวกในการคมนาคม
สัญจรแกํประชาชน
แก๎ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบํอได๎

กองชําง  
อบต.ปุากลาง

52 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ๎านนายพินิจ ถึง 
บ๎านนายประเวศน์ บ๎าน
ค๎างฮํอ หมูํท่ี 3

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคมสัญจรแก๎ปัญหา
ถนนเป็นหลุมเป็นบํอสร๎าง
ความสะดวกแกํประชาชน

กํอสร๎างถนน คสล. ขนาดกว๎าง 5 
เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร๎อมไหลํทาง

    500,000 ถนน คสล.
ระยะทาง 
200 เมตร

ประชาชนใช๎สัญจรได๎
สะดวก

กองชําง 
อบต.ปุากลาง

53 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ๎านนายสัญชาติ ถึง 
บ๎านนายไพศาล บ๎านค๎าง
ฮํอ หมูํท่ี 3

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคมสัญจรแก๎ปัญหา
ถนนเป็นหลุมเป็นบํอสร๎าง
ความสะดวกแกํประชาชน

กํอสร๎างถนน คสล. ขนาดกว๎าง 5 
เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร๎อมไหลํทาง

    500,000 ถนน คสล.
ระยะทาง 
200 เมตร

ประชาชนใช๎สัญจรได๎
สะดวก

กองชําง 
อบต.ปุากลาง

54 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ๎านนายสุรจิตร ถึง 
บ๎านนายสมบูรณ์ บ๎านค๎าง
ฮํอ หมูํท่ี 3

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคมสัญจรแก๎ปัญหา
ถนนเป็นหลุมเป็นบํอสร๎าง
ความสะดวกแกํประชาชน

กํอสร๎างถนน คสล. ขนาดกว๎าง 5 
เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร๎อมไหลํทาง

    500,000 ถนน คสล.
ระยะทาง 
200 เมตร

ประชาชนใช๎สัญจรได๎
สะดวก

กองชําง 
อบต.ปุากลาง
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เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์โครงการที่

55 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ๎านชัยยุทธ ถึง บ๎าน
นางปาณี บ๎านค๎างฮํอ หมูํท่ี
 3

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคมสัญจรแก๎ปัญหา
ถนนเป็นหลุมเป็นบํอสร๎าง
ความสะดวกแกํประชาชน

กํอสร๎างถนน คสล. ขนาดกว๎าง 5 
เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร๎อมไหลํทาง

    500,000 ถนน คสล.
ระยะทาง 
200 เมตร

ประชาชนใช๎สัญจรได๎
สะดวก

กองชําง 
อบต.ปุากลาง

56 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายร๎านซํอมรถ
มอเตอร์ไซด์ บ๎านค๎างฮํอ 
หมูํ 3

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคมสัญจรแก๎ปัญหา
ถนนเป็นหลุมเป็นบํอสร๎าง
ความสะดวกแกํประชาชน

กํอสร๎างถนน  คสล.  ขนาดกว๎าง  5 
เมตร  ยาว  307 เมตร หนา   0.15
 เมตร (ตามแบบแปลนของกองชําง)

500,000 ถนน คสล. 
ระยะทาง 
307 เมตร

สามารถสร๎างความ
สะดวกในการคมนาคม
สัญจรแกํประชาชน
แก๎ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบํอได๎

กองชําง  
อบต.ปุากลาง

57 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหน๎าบ๎านผ๎ูใหญํถึง
บ๎านนายประสงค์ บ๎านค๎าง
ฮํอ  หมูํท่ี 3

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคมสัญจรแก๎ปัญหา
ถนนเป็นหลุมเป็นบํอสร๎าง
ความสะดวกแกํประชาชน

กํอสร๎างถนน  คสล.  ขนาดกว๎าง  5 
เมตร  ยาว  200 เมตร หนา   0.15
 เมตร (ตามแบบแปลนของกองชําง)

500,000 ถนน คสล. 
ระยะทาง 
200 เมตร

สามารถสร๎างความ
สะดวกในการคมนาคม
สัญจรแกํประชาชน
แก๎ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบํอได๎

กองชําง  
อบต.ปุากลาง

58 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร๎อมรางระบายน้้า
พร๎อมฝาปิด คสล. บ๎าน
นายแกํน เพิ่มเติม บ๎านตา
หลวง หมูํท่ี 5

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคมสัญจรแก๎ปัญหา
ถนนเป็นหลุมเป็นบํอสร๎าง
ความสะดวกแกํประชาชน

กํอสร๎างถนน  คสล.  ขนาดกว๎าง  4  
เมตร  ยาว  50 เมตร หนา   0.15 
เมตร พร๎อมรางระบายน้้า (ตามแบบ
แปลนของกองชําง)

    400,000 ถนน คสล. 
ระยะทาง 50 

เมตร

สามารถสร๎างความ
สะดวกในการคมนาคม
สัญจรแกํประชาชน
แก๎ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบํอได๎

กองชําง 
อบต.ปุากลาง

59 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเส๎นต๎นโพธิ์เข๎าพื้นท่ี
ทางเกษตร บ๎านตาหลวง 
หมูํท่ี 5

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคมสัญจรแก๎ปัญหา
ถนนเป็นหลุมเป็นบํอสร๎าง
ความสะดวกแกํประชาชน

กํอสร๎างถนน  คสล.  ขนาดกว๎าง  4  
เมตร  ยาว  200 เมตร หนา   0.15
 เมตร  (ตามแบบแปลนของกองชําง)

    400,000 ถนน คสล. 
ระยะทาง 
200 เมตร

สามารถสร๎างความ
สะดวกในการคมนาคม
สัญจรแกํประชาชน
แก๎ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบํอได๎

กองชําง 
อบต.ปุากลาง
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เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์โครงการที่

60 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเส๎นหน๎าบ๎านนาย
นรเศษ บ๎านสวนทราย หมูํ
ท่ี 6

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคมสัญจรแก๎ปัญหา
ถนนเป็นหลุมเป็นบํอสร๎าง
ความสะดวกแกํประชาชน

กํอสร๎างถนน  คสล.  ขนาดกว๎าง  5 
เมตร  ยาว  200 เมตร หนา   0.15
 เมตร  (ตามแบบแปลนของกองชําง)

     400,000 ถนน คสล. 
ระยะทาง 
200 เมตร

สามารถสร๎างความ
สะดวกในการคมนาคม
สัญจรแกํประชาชน
แก๎ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบํอได๎

กองชําง 
อบต.ปุากลาง

61 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเส๎นหลังบ๎านนายสันติ
  มหาโชติ บ๎านสวนทราย 
หมูํท่ี 6

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคมสัญจรแก๎ปัญหา
ถนนเป็นหลุมเป็นบํอสร๎าง
ความสะดวกแกํประชาชน

กํอสร๎างถนน  คสล.  ขนาดกว๎าง  5 
เมตร  ยาว  200 เมตร หนา   0.15
 เมตร  (ตามแบบแปลนของกองชําง)

     400,000 ถนน คสล. 
ระยะทาง 
200 เมตร

สามารถสร๎างความ
สะดวกในการคมนาคม
สัญจรแกํประชาชน
แก๎ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบํอได๎

กองชําง 
อบต.ปุากลาง

62 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ๎านนายเลากั่ว ถึง
บ๎านนายพินิจ บ๎านปุา
กลาง หมูํท่ี 7

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคมสัญจรแก๎ปัญหา
ถนนเป็นหลุมเป็นบํอสร๎าง
ความสะดวกแกํประชาชน

กํอสร๎างถนน  คสล.  ขนาดกว๎าง  5 
เมตร  ยาว  200 เมตร หนา   0.15
 เมตร  (ตามแบบแปลนของกองชําง)

    400,000 ถนน คสล. 
ระยะทาง 
200 เมตร

สามารถสร๎างความ
สะดวกในการคมนาคม
สัญจรแกํประชาชน
แก๎ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบํอได๎

กองชําง 
อบต.ปุากลาง

63 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ไปปุาไม๎สัก  บ๎านปุา
กลาง หมูํท่ี 7

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคมสัญจรแก๎ปัญหา
ถนนเป็นหลุมเป็นบํอสร๎าง
ความสะดวกแกํประชาชน

กํอสร๎างถนน  คสล. ชํวงขึ้นดอยลง
ดอย ขนาดกว๎าง  5 เมตร  ยาว  
200 เมตร หนา   0.15 เมตร  
(ตามแบบแปลนของกองชําง)

    400,000 ถนน คสล. 
ระยะทาง 
200 เมตร

สามารถสร๎างความ
สะดวกในการคมนาคม
สัญจรแกํประชาชน
แก๎ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบํอได๎

กองชําง 
อบต.ปุากลาง

64 ปรับปรุง ซํอมแซมถนน 
คสล. ในพื้นท่ีต้าบลปุากลาง

เพื่อแก๎ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบํอแก๎ปัญหาฝุุนละอองใน
ชุมชน

กํอสร๎าง ปรับปรุงซํอมแซมถนน  คสล.
  ในต้าบลปุากลาง ขนาดกว๎าง 5 
เมตร  หนา   0.15 เมตร ยาว 300 
เมตร (ตามแบบแปลนของกองชําง)

     400,000     400,000     400,000 ถนน คสล. 
ระยะทาง 
300 เมตร

สามารถสร๎างความ
สะดวกในการคมนาคม
สัญจรแกํประชาชน
แก๎ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบํอได๎

กองชําง  
อบต.ปุากลาง
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เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์โครงการที่

65 ปรับปรุง ซํอมแซมถนน 
ลาดยาง ในพื้นท่ีต้าบลปุา
กลาง

เพื่อแก๎ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบํอแก๎ปัญหาฝุุนละอองใน
ชุมชน

กํอสร๎าง ปรับปรุงซํอมแซมถนน  ลาด
ยาง  ในต้าบลปุากลาง ขนาดกว๎าง 5 
เมตร  หนา   0.05 เมตร ยาว 500 
เมตร (ตามแบบแปลนของกองชําง)

     500,000     500,000     500,000 ถนน ลาดยาง 
ระยะทาง 
500 เมตร

สามารถสร๎างความ
สะดวกในการคมนาคม
สัญจรแกํประชาชน
แก๎ปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบํอได๎

กองชําง 
อบต.ปุากลาง

66 ปรับปรุง ซํอมแซมถนน
ถนนลูกรัง ในพื้นท่ีต้าบล
ปุากลาง

เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนสามา 
รถมีเส๎นทางคมนาคมท่ีสะดวก
ใช๎ส้าหรับล้าเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรออกสํูตลาดให๎
สะดวกขึ้น

ถนนลูกรัง (ตามแบบแปลนของกอง
ชําง)

     300,000      300,000      300,000     300,000     300,000 ถนนลูกรัง 
ระยะทาง 

1,000 เมตร

เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชนสามารถมี
เส๎นทางคมนาคมท่ี
สะดวกใช๎ส้าหรับ
ล้าเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรออกสํูตลาดให๎
สะดวกขึ้น

กองชําง 
อบต.ปุากลาง

67 ปรับปรุง ซํอมแซม  ถนน
หินคลุก  ในพื้นท่ีต้าบลปุา
กลาง

เพื่อให๎มีถนนหินคลุกท่ีปูองกัน
ถนน เป็นหลุม เป็นบํอ และอยูํ
ได๎นานขึ้น

ถนนหินคลุก (ตามแบบแปลนของ
กองชําง)

700,000     700,000     700,000     700,000    700,000    ถนนหินคลุก 
ระยะทาง 

1,000 เมตร

ประชาชนสามารถใช๎
เส๎นทางสัญจรไปมาได๎
สะดวกขึ้น

   กองชําง  
อบต.ปุากลาง

68 โครงการจัดท้าลูกระนาด
ชลอความเร็ว

เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณเขต
ชุมชนท่ีเป็นจุดอัตราย

จัดท้าลูกระนาด ถนนท่ีเป็นจุดเส่ียง 7
 หมูํบ๎าน

50,000       500,000    50,000      7 หมูํบ๎าน ลดการเกิดอุบัติเหตุได๎    กองชําง  
อบต.ปุากลาง

69 โครงการตีเส๎นจราจรถนน เพื่อให๎เห็นเส๎นแบํงชัดเจนลด
การเกิดอุบัติเหตุและมีความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ตีเส๎นจราจรถนนทุกสายในต้าบลปุา
กลาง

100,000     100,000    100,000    5,000 เมตร ประชาชนสามารถใช๎
เส๎นทางสัญจรไปมาได๎
สะดวกขึ้น

   กองชําง  
อบต.ปุากลาง

70 ติดต้ังกระจกนูน และไฟ
สัญญาเตือนตามส่ีแยก 
ถนนในต้าบลปุากลาง

เพื่อเป็นการปูองกันอุบัติเหตุ
ทางท๎องถนนให๎รถท่ีออกจาก
ทางแยกสามารถมองเห็นรถ
ท่ีมาจากทางอื่นได๎รถอุบัติเหติ
ทางถนนได๎

ติดต้ังกระจกนูนและไฟสัญญาเตือน
ตามส่ีแยกถนน

     100,000      100,000      100,000     100,000     100,000 1 คร้ัง ปูองกันอุบัติเหตุทาง
ท๎องถนนให๎รถท่ีออก
จากทางแยกสามารถ
มองเห็นรถท่ีมาจาก
ทางอื่นได๎รถอุบัติเหติ
ทางถนนได๎

กองชําง 
อบต.ปุากลาง
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์โครงการที่

71 สร๎างราวกันภัยถนน เพื่อความปลอดภัยในการใช๎รถ
ใช๎ถนนสามรถปูองกันอุบัติเหตุ
อันเกิดขึ้นได๎

สร๎างราวกันภัยถนนสายใหมํพื้นท่ี
เส่ียงตํอการเกิดอุบัติเหตุระยะทาง  
120 เมตร

    250,000     250,000 120 เมตร สามรถปูองกัน
อุบัติเหตุอันเกิดขึ้นได๎
ในการใช๎รถใช๎ถนน

กองชําง 
อบต.ปุากลาง

72 ขยายไหลํทาง ถนนเส๎นปุา
กลาง-ศิลาแลง

เพื่อความปลอดภัยในการใช๎รถ
ใช๎ถนนสามรถปูองกันอุบัติเหตุ
อันเกิดขึ้นได๎

ขยายไหลํทาง (ตามแบบแปลนของ
กองชําง)

500,000     500,000    500,000    2,000 เมตร ลดการเกิดอุบัติเหตุได๎    กองชําง  
อบต.ปุากลาง

73 ปรับปรุง ซํอมแซม ราง
ระบายน้้า พร๎อมฝาปิด 
คสล. หมูํท่ี 1 - 7

เพื่อแก๎ปัญหาการระบายน้้าและ
ไหลเข๎าทํวมบ๎านเรือนของ
ประชาชน

ปรับปรุง ซํอมแซมรางระบายน้้า  
(ตามแบบแปลนของกองชําง)

     300,000      300,000      300,000     300,000     300,000 รางระบายน้้า 
ระยะทาง  200

 เมตร

น้้าไมํไหลเข๎าทํวมบ๎าน
และระบายน้้าได๎ดีขึ้น
เมื่อเกิดฝนตกหนัก

   กองชําง  
อบต.ปุากลาง

74 กํอสร๎าง รางระบายน้้า 
คสล. พร๎อมฝาปิด หน๎า
โบสถ์บ๎านน้้าเปิน-อําง
นิวซีแลนด์

เพื่อแก๎ปัญหาการระบายน้้าและ
ไหลเข๎าทํวมบ๎านเรือนของ
ประชาชน

กํอสร๎างรางระบายน้้า คสล. พร๎อมฝา
ปิดขนาดกว๎าง 0.50 เมตร  ลึก 
0.50  เมตร ยาว  200 เมตร (ตาม
แบบแปลนของกองชําง)

     300,000 รางระบายน้้า 
ระยะทาง  200

 เมตร

น้้าไมํไหลเข๎าทํวมบ๎าน
และระบายน้้าได๎ดีขึ้น
เมื่อเกิดฝนตกหนัก

   กองชําง  
อบต.ปุากลาง

75 กํอสร๎างรางระบายน้้า 
บ๎านน้้าเปิน หมูํท่ี 1 
(บริเวณหน๎าบ๎านนาย
พาณิชย)์

เพื่อแก๎ปัญหาการระบายน้้าและ
ไหลเข๎าทํวมบ๎านเรือนของ
ประชาชน

กํอสร๎างรางระบายน้้า (ตามแบบ
แปลนของกองชําง)

    300,000 รางระบายน้้า 
ระยะทาง  200

 เมตร

น้้าไมํไหลเข๎าทํวมบ๎าน
และระบายน้้าได๎ดีขึ้น
เมื่อเกิดฝนตกหนัก

   กองชําง  
อบต.ปุากลาง

76 กํอสร๎างรางระบายน้้า 
บ๎านน้้าเปิน หมูํท่ี 1 
(บริเวณหน๎าบ๎านนายศักด์ิ
ชัยถึงถนนใหญํซอยกลาง)

เพื่อแก๎ปัญหาการระบายน้้าและ
ไหลเข๎าทํวมบ๎านเรือนของ
ประชาชน

กํอสร๎างรางระบายน้้า  (ตามแบบ
แปลนของกองชําง)

    300,000 รางระบายน้้า 
ระยะทาง  200

 เมตร

น้้าไมํไหลเข๎าทํวมบ๎าน
และระบายน้้าได๎ดีขึ้น
เมื่อเกิดฝนตกหนัก

   กองชําง  
อบต.ปุากลาง

77 กํอสร๎างรางระบายน้้า 
พร๎อมบํอพัก หน๎าบ๎าน อ.
สมัย ผํานหน๎าบ๎านนาย
วิเชียร บ๎านค๎างฮํอ  หมูํท่ี 3

เพื่อแก๎ปัญหาการระบายน้้าและ
ไหลเข๎าทํวมบ๎านเรือนของ
ประชาชน

กํอสร๎างรางระบายน้้าพร๎อมบํอพัก 
ขนาดกว๎าง 0.40 เมตร  ยาว  305 
เมตร (ตามแบบแปลนของกองชําง)

     305,000 รางระบายน้้า 
ระยะทาง  305

 เมตร

น้้าไมํไหลเข๎าทํวมบ๎าน
และระบายน้้าได๎ดีขึ้น
เมื่อเกิดฝนตกหนัก

   กองชําง  
อบต.ปุากลาง
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เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์โครงการที่

78 กํอสร๎างรางระบายน้้าบ๎าน
จูน  หมูํท่ี 4 (บริเวณหน๎า
บ๎านลุงก่้า)

เพื่อแก๎ปัญหาการระบายน้้าและ
ไหลเข๎าทํวมบ๎านเรือนของ
ประชาชน

กํอสร๎างรางระบายน้้า  (ตามแบบ
แปลนของกองชําง)

     300,000 รางระบายน้้า 
ระยะทาง  200

 เมตร

น้้าไมํไหลเข๎าทํวมบ๎าน
และระบายน้้าได๎ดีขึ้น
เมื่อเกิดฝนตกหนัก

   กองชําง  
อบต.ปุากลาง

79 กํอสร๎างรางระบายน้้า 
บ๎านจูน  หมูํท่ี 4 (บริเวณ
สายหน๎าบ๎านผ๎ูชํวยถา)

เพื่อแก๎ปัญหาการระบายน้้าและ
ไหลเข๎าทํวมบ๎านเรือนของ
ประชาชน

กํอสร๎างรางระบายน้้า (ตามแบบ
แปลนของกองชําง)

     300,000 รางระบายน้้า 
ระยะทาง  200

 เมตร

น้้าไมํไหลเข๎าทํวมบ๎าน
และระบายน้้าได๎ดีขึ้น
เมื่อเกิดฝนตกหนัก

   กองชําง  
อบต.ปุากลาง

80 กํอสร๎างรางระบายน้้า 
บ๎านจูน  หมูํท่ี 4 (บริเวณ
หน๎าบ๎านลุงผัดเรียบ)

เพื่อแก๎ปัญหาการระบายน้้าและ
ไหลเข๎าทํวมบ๎านเรือนของ
ประชาชน

กํอสร๎างรางระบายน้้า (ตามแบบ
แปลนของกองชําง)

     300,000 รางระบายน้้า 
ระยะทาง  200

 เมตร

น้้าไมํไหลเข๎าทํวมบ๎าน
และระบายน้้าได๎ดีขึ้น
เมื่อเกิดฝนตกหนัก

   กองชําง  
อบต.ปุากลาง

81 กํอสร๎างรางระบายน้้า 
บ๎านตาหลวง  หมูํท่ี 5  
(บริเวณ  ซอย 1, 2, 3)

เพื่อแก๎ปัญหาการระบายน้้าและ
ไหลเข๎าทํวมบ๎านเรือนของ
ประชาชน

กํอสร๎างรางระบายน้้า คสล. พร๎อมฝา
ปิด บริเวณ ซอย 1 ขนาดกว๎าง 0.30
 เมตร  ยาว  41 เมตร บริเวณ ซอย 
 2 กว๎าง 0.60 เมตร ยาว 40 เมตร 
บริเวณ ซอย 3 กว๎าง 0.60 เมตร 
ยาว 77 เมตร (ตามแบบแปลนของ
กองชําง)

     158,000      158,000 รางระบายน้้า 
ระยะทาง  160

 เมตร

น้้าไมํไหลเข๎าทํวมบ๎าน
และระบายน้้าได๎ดีขึ้น
เมื่อเกิดฝนตกหนัก

   กองชําง  
อบต.ปุากลาง

82 กํอสร๎างรางระบายน้้า   
บ๎านสวนทราย  หมูํท่ี 6 
หน๎า (บ๎านผ๎ูใหญํบ๎านไป
ทางทิศใต๎)

เพื่อแก๎ปัญหาการระบายน้้าและ
ไหลเข๎าทํวมบ๎านเรือนของ
ประชาชน

กํอสร๎างรางระบายน้้า (ตามแบบ
แปลนของกองชําง)

    300,000 รางระบายน้้า 
ระยะทาง  200

 เมตร

น้้าไมํไหลเข๎าทํวมบ๎าน
และระบายน้้าได๎ดีขึ้น
เมื่อเกิดฝนตกหนัก

   กองชําง  
อบต.ปุากลาง

83 กํอสร๎างรางระบายน้้า 
บ๎านสวนทราย  หมูํท่ี 6 
หน๎า (หน๎าบ๎านนายเยี๊ยซุ)

เพื่อแก๎ปัญหาการระบายน้้าและ
ไหลเข๎าทํวมบ๎านเรือนของ
ประชาชน

กํอสร๎างรางระบายน้้า (ตามแบบ
แปลนของกองชําง)

    300,000 รางระบายน้้า 
ระยะทาง  200

 เมตร

น้้าไมํไหลเข๎าทํวมบ๎าน
และระบายน้้าได๎ดีขึ้น
เมื่อเกิดฝนตกหนัก

   กองชําง  
อบต.ปุากลาง
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เปา้หมาย ตวัชีวัด
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วัตถุประสงค์โครงการที่

84 กํอสร๎างรางระบายน้้า 
บ๎านปุากลาง หมูํท่ี 7 
(บริเวณบ๎านนายบุญมาก
ถึงศาลาพิธีกรรม)

เพื่อแก๎ปัญหาการระบายน้้าและ
ไหลเข๎าทํวมบ๎านเรือนของ
ประชาชน

กํอสร๎างรางระบายน้้า กว๎าง 0.60 
เมตร ยาว 100 เมตร (ตามแบบ
แปลนของกองชําง)

     100,000 รางระบายน้้า 
ระยะทาง  100

 เมตร

น้้าไมํไหลเข๎าทํวมบ๎าน
และระบายน้้าได๎ดีขึ้น
เมื่อเกิดฝนตกหนัก

   กองชําง  
อบต.ปุากลาง

85 กํอสร๎างรางระบายน้้า 
บ๎านปุากลาง หมูํท่ี 7 
(บริเวณสามแยกลงไปถึง
ศาลาพิธีกรรม)

เพื่อแก๎ปัญหาการระบายน้้าและ
ไหลเข๎าทํวมบ๎านเรือนของ
ประชาชน

กํอสร๎างรางระบายน้้า (ตามแบบ
แปลนของกองชําง)

    300,000 รางระบายน้้า 
ระยะทาง  200

 เมตร

น้้าไมํไหลเข๎าทํวมบ๎าน
และระบายน้้าได๎ดีขึ้น
เมื่อเกิดฝนตกหนัก

   กองชําง  
อบต.ปุากลาง

86 กํอสร๎างรางระบายน้้า 
บ๎านปุากลาง หมูํท่ี 7 
(บริเวณบ๎านนายเลายีถึง
บ๎านนายจักร)

เพื่อแก๎ปัญหาการระบายน้้าและ
ไหลเข๎าทํวมบ๎านเรือนของ
ประชาชน

กํอสร๎างรางระบายน้้า (ตามแบบ
แปลนของกองชําง)

     300,000 รางระบายน้้า 
ระยะทาง  200

 เมตร

น้้าไมํไหลเข๎าทํวมบ๎าน
และระบายน้้าได๎ดีขึ้น
เมื่อเกิดฝนตกหนัก

   กองชําง  
อบต.ปุากลาง

87 ปรับปรุงแก๎ไขรางระบาย
น้้า บ๎านปุากลาง หมูํท่ี 7 
(บริเวณบ๎านวารีถึงล้าห๎วย)

เพื่อแก๎ปัญหาการระบายน้้าและ
ไหลเข๎าทํวมบ๎านเรือนของ
ประชาชน

กํอสร๎างรางระบายน้้า (ตามแบบ
แปลนของกองชําง)

    300,000 รางระบายน้้า 
ระยะทาง  200

 เมตร

น้้าไมํไหลเข๎าทํวมบ๎าน
และระบายน้้าได๎ดีขึ้น
เมื่อเกิดฝนตกหนัก

อบต.ปุากลาง

88 ปรับปรุงแก๎ไขรางระบาย
น้้า บ๎านปุากลาง หมูํท่ี 7 
(บริเวณบ๎านนายโนฮา ถึง 
ศาลาพิธีกรรม)

เพื่อแก๎ปัญหาการระบายน้้าและ
ไหลเข๎าทํวมบ๎านเรือนของ
ประชาชน

กํอสร๎างรางระบายน้้า (ตามแบบ
แปลนของกองชําง)

    300,000 รางระบายน้้า 
ระยะทาง  200

 เมตร

น้้าไมํไหลเข๎าทํวมบ๎าน
และระบายน้้าได๎ดีขึ้น
เมื่อเกิดฝนตกหนัก

อบต.ปุากลาง

89 กํอสร๎างรางระบายน้้าหลัง
บ๎านนายเซ๎า แซํเฮ๎อ บ๎าน
สวนทราย หมูํ 6

เพื่อแก๎ปัญหาการระบายน้้าและ
ไหลเข๎าทํวมบ๎านเรือนของ
ประชาชน

กํอสร๎างรางระบายน้้า กว๎าง 0.60 
เมตร ยาว 135 เมตร (ตามแบบ
แปลนของกองชําง)

     350,000 รางระบายน้้า 
ระยะทาง 135 

เมตร

น้้าไมํไหลเข๎าทํวมบ๎าน
และระบายน้้าได๎ดีขึ้น
เมื่อเกิดฝนตกหนัก

อบต.ปุากลาง

90 อุดหนุนการประปาสํวน
ภูมิภาค สาขาทําวังผา

เพื่อจํายเป็นคําอุดหนุนการ
ประปาสํวนภูมิภาค สาขาทังวัง
ผา ในการขยายเขตประปาของ
ต้าบลปุากลาง

อุดหนุนการประปาสํวนภูมิภาค 
สาขาทําวังผา ในการขยายเขตประปา
ของต้าบลปุากลาง

5,000,000  5,000,000 5,000,000 7 หมูํบ๎าน ประชาชนมีน้้าใช๎ใน
การอุปโภคและบริโภค
ใช๎อยํางเพียงพอ

กองชําง  
อบต.ปุากลาง
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์โครงการที่

91 ขุดบํอน้้าบาดาล (บํอน้้า
ต้ืน) พร๎อมระบบสูบน้้าด๎วย
ไฟฟูา บ๎านค๎างฮํอ หมูํ 3

เพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลน
น้้าอุปโภคบริโภค

ขุดบํอน้้าบาดาล (บํอน้้าต้ืน) พร๎อม
ระบบสูบน้้าด๎วยไฟฟูา บ๎านค๎างฮํอ หมูํ
 3

150,000     1 บํอ ประชาชนมีน้้าใช๎ใน
การอุปโภคและบริโภค

กองชําง  
อบต.ปุากลาง

92 โครงการตรวจสอบ
คุณภาพน้้าอํางเก็บน้้า
สาธารณะเพื่อใช๎ในการ
อุปโภคบริโภค

เพื่อให๎มีแหลํงน้้าส้าหรับการ
อุปโภคบริโภคท่ีสะอาดปลอดภัย

ปรับปรุงคุณภาพน้้าในอํางน้้า
สาธารณะในเขตต้าบลปุากลางสํงน้้า
ไปตรวจสอบคุณภาพน้้า

        30,000        30,000        30,000       30,000       30,000 1 คร้ัง มีแหลํงน้้าส้าหรับการ
อุปโภคบริโภคท่ี
สะอาดปลอดภัย

กองชําง 
อบต.ปุากลาง

 และ
หนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎อง

93  ปรับปรุง  ตํอเติม ระบบ
ประปา บ๎านน้้าเปิน หมูํ 1

เพื่อแก๎ไขปัญหาน้้าประปาไมํ
พอใช๎ เนื่องจากทํอมีขนาดเล็ก
เกินไป

วางทํอพีวีซี ขนาด 2 นิ้ว ยาว 1,600
  เมตร

350,000     350,000    350,000    ยาว 1,600 
เมตร

ประชาชนจ้านวน 29 
ครัวเรือนมีน้้าประปา
เพียงพอตํอการอุปโภค
และบริโภค

กองชําง  
อบต.ปุากลาง

94 ซํอมแซม ปรับปรุง ตํอเติม
 ระบบประปาหมูํบ๎าน 
บ๎านน้้าเปิน หมูํ 1 และ 
บ๎านสวนทราย หมูํท่ี 6

เพื่อให๎มีแหลํงน้้าส้าหรับการ
อุปโภคบริโภคและเพื่อ
การเกษตรอยํางเพียงพอ
สามารถบรรเทาปัญหาภัยแล๎ง
ในพื้นท่ีได๎

ซํอมแซม ปรับปรุง ตํอเติม ระบบ
ประปาหมูํบ๎านบ๎านน้้าเปิน หมูํ 1 
และ บ๎านสวนทราย หมูํท่ี 6

     500,000      500,000      500,000     500,000     500,000 2 แหํง ประชาชนมีแหลํงน้้า
ส้าหรับการอุปโภค
บริโภคและเพื่อ
การเกษตรอยําง
เพียงพอสามารถ
บรรเทาปัญหาภัยแล๎ง
ในพื้นท่ีได๎

กองชําง 
อบต.ปุากลาง
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์โครงการที่

95 ขุดลอกสระ กสช. บ๎าน
สวนทราย หมูํ 6 เพิ่มเติม

เพื่อให๎มีแหลํงน้้าส้าหรับการ
อุปโภคบริโภคและเพื่อ
การเกษตรอยํางเพียงพอ
สามารถบรรเทาปัญหาภัยแล๎ง
ในพื้นท่ีได๎

ขุดลอกสระ ขนาดกว๎าง 50 เมตร 
ยาว 50 เมตร ลึก 2 เมตร (หรือตาม
แบบแปลนของกองชําง)

    500,000 1 แหํง ประชาชนมีแหลํงน้้า
ส้าหรับการอุปโภค
บริโภคและเพื่อ
การเกษตรอยําง
เพียงพอสามารถ
บรรเทาปัญหาภัยแล๎ง
ในพื้นท่ีได๎

อบต.ปุากลาง
รํวมกับ กรม
ทรัพยากรน้้า

96 จัดซ้ือถังเก็บน้้าขนาด 
2,000 ลิตร

เพื่อแก๎ไขปัญหาภัยแล๎งและ
แก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อน
ของประชาชน

จัดซ้ือถังเก็บน้้าขนาด 2,000 ลิตร 
จ้านวน 20 ถัง

     300,000     300,000     300,000 ถังน้้าขนาด 
2,000 ลิตร 
จ้านวน 20 ถัง

ประชาชนมีน้้าใช๎
ในชํวงนําแล๎งอยําง
เพียงพอ

อบต.ปุากลาง

97 ลอกรางระบายน้้า ม.1-7 เพื่อให๎การระบายน้้าไหล
สะดวกขึ้น

ลอกรางระบายน้้า หมูํ 1 - 7 จ้านวน
 7 หมูํบ๎าน

    100,000     100,000 ลอกรางระบาย
น้้า ระยะทาง 
1,000 เมตร

สามารถแก๎ปัญหาการ
อุดตันของรางระบายน้้า

กองชําง 
อบต.ปุากลาง

98 กํอสร๎างลาน คสล. บริเวณ
ปุาสุสาน บ๎านห๎วยสะนาว 
หมูํท่ี 2

เพื่อเพิ่มความสะดวกในการ
ประกอบพิธีงานศพของ
ประชาชน

กํอสร๎างลาน คสล.หนา 0.10 เมตร 
พื้นท่ี 300 ตรม.

     135,000 พื้นท่ี 300 
ตรม.

ประชาชนมีสถานท่ี
ประกอบปุาสุสานได๎
สะดวกขึ้น

กองชําง  
อบต.ปุากลาง

99 กํอสร๎างอาคาร
เอนกประสงค์ บ๎านค๎างฮํอ
 หมูํท่ี 3

1. เพื่อให๎ประชาชนมีสถานท่ี
ประชุมประจ้าเดือนของหมูํบ๎าน
 2. เพื่อใช๎เป็นสถานท่ีจัด
กิจกรรม แจ๎งขําวสารทาง
ราชการ กิจกรรมทางสังคมของ
หมูํบ๎าน  3. เพื่อใช๎เป็นสถานท่ี
จัดเก็บข๎อมูลด๎านการพัฒนา 
ข๎อมูลเอกสารกองทุนหมูํบ๎าน

โครงการกํอสร๎างอาคารอเนกประสงค์
 บ๎านค๎างฮํอ หมูํท่ี 3   ขนาด  กว๎าง 
 10.00  เมตร  ยาว  16.00  เมตร  

   1,035,400 1 แหํง ประชาชนมีสถานท่ีจัด
กิจกรรมตํางๆได๎
สะดวกขึ้น

กองชําง  
อบต.ปุากลาง
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์โครงการที่

100 กํอสร๎างเมรุ บ๎านจูน หมูํท่ี
 4

เพื่อใช๎ประกอบพิธีเผาศพ ได๎
สะดวกขึ้น

กํอสร๎างเมรุ บ๎านจูน หมูํท่ี 4 (ตาม
แบบแปลนของกองชําง)

     800,000 1 แหํง มีเมรุใช๎ในการเผาศพ
ได๎สะดวกขึ้น สามารถ
ท้าพิธีได๎ทุกฤดู

กองชําง  
อบต.ปุากลาง

101 โครงการกํอสร๎างลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ๎าน
ปุากลาง หมูํท่ี 7

เพื่อให๎ประชาชนมีสถานท่ีใน
การจัดกิจกรรมตํางๆ ของ
หมูํบ๎านได๎สะดวกสบายขึ้น

กํอสร๎างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก  หนา
 0.12 เมตร พื้นท่ี 1,403.75 ตาราง
เมตร บริเวณศาลาพิธีกรรม บ๎านปุา
กลาง หมูํท่ี 7

     892,500 พื้นท่ี 
1,403.75 
ตารางเมตร

มีสถานท่ีส้าหรับให๎ใน
กิจกรรมตํางๆของ
หมูํบ๎าน

กองชําง 
อบต.ปุากลาง

102 กํอสร๎างห๎องเก็บของ 
อบต.ปุากลาง

เพื่อใช๎เก็บเอกสาร วัสดุ 
ครุภัณฑ์ ตํางๆ ให๎เป็นระเบียบ
เรียบร๎อย

กํอสร๎างห๎องเก็บของ อบต.ปุากลาง 
ขนาดกว๎าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร

     696,400 1 หลัง มีสถานท่ีเก็บเอกสาร 
วัสดุ ครุภัณฑ์ ตํางๆ 
เป็นระเบียบเรียบร๎อย

กองชําง  
อบต.ปุากลาง

103 ปรับปรุงห๎องน้้า อาคาร 
ส้านักงาน

เพื่อระบายอากาศ และกล่ิน
เหม็นในห๎องน้้าให๎มีอากาศ
ถํายเทได๎ดี

คําปรับปรุงห๎องน้้า อาคาร ส้านักงาน 16,400        ติดต้ังพัดลม
ระบายอากาศ
 จ้านวน 8 ตัว

ห๎องน้้าไมํสํงกล่ินเหม็น
รบกวน และอากาศ
ถํายเทได๎สะดวกขึ้น

กองชําง  
อบต.ปุากลาง

104 ปรับปรุง ตํอเติม หอ
กระจายขําว บ๎านตาหลวง
 หมูํ 5

เพื่อใช๎ประชาสัมพันธ์ข๎อมูล
ขําวสารตํางๆ ให๎แกํประชาชน
ในหมูํบ๎าน

ปรับปรุง ตํอเติม หอกระจายขําว 
บ๎านตาหลวง หมูํ 5

150,000     หอกระจาย
ขําว จ้านวน 1

 แหํง

ประชาชนสามารถรับร๎ู
ขําวสารตํางๆได๎อยําง
ท่ัวถึง

กองชําง 
อบต.ปุากลาง

105 ปรับปรุงระบบไฟฟูา
ภายในอาคาร หอประชุม
บ๎านสวนทราย หมูํ 6

เพื่อปรับปรุงให๎สามารถใช๎งาน
ได๎ปกติและมีความปลอดภัย

ปรับปรุงระบบไฟฟูาภายในอาคาร 
หอประชุมบ๎านสวนทราย หมูํ 6

        50,000 1 แหํง ประชาชนมีไฟฟูา
ภายในหอประชุมใช๎ได๎
สะดวกปลอดภัย

กองชําง 
อบต.ปุากลาง

106 กํอสร๎างห๎องเก็บของ บ๎าน
ห๎วยสะนาว หมูํ 2

เพื่อใช๎เป็นห๎องเก็บของของ
บ๎านห๎วยสะนาว

กํอสร๎างห๎องเก็บของ บ๎านห๎วยสะนาว
 หมูํ 2

     500,000 1 แหํง มีส้านักงานกว๎างขวาง
รอรับภารกิจ และการ
ปฏิบัติงานท่ีเพิ่มขึ้น

กองชําง
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์โครงการที่

107 กํอสร๎างอาคารส้านักงาน 
กองชําง อบต.ปุากลาง

เพื่อแก๎ไขปัญหาส้านักงานคับ
แคบไมํสะดวกตํอการมาติดตํอ
ราชการของประชาชน

กํอสร๎างอาคารส้านักงาน กองชําง 
อบต.ปุากลาง

500,000     1 แหํง มีห๎องส้านักงานกอง
ชํางท่ีสะดวกและ
กว๎างขวางเพียงพอตํอ
การมารับบริการของ
ประชาชน

กองชําง

108 ปรับปรุง ตํอเติม หอ
กระจายขําวบ๎านปุากลาง 
หมูํ 7

เพื่อใช๎ประชาสัมพันธ์ข๎อมูล
ขําวสารตํางๆ ให๎แกํประชาชน
ในหมูํบ๎าน

ปรับปรุง ตํอเติม หอกระจายขําวบ๎าน
ปุากลาง หมูํ 7

106,000     หอกระจาย
ขําว จ้านวน 1

 แหํง

ประชาชนสามารถรับร๎ู
ขําวสารตํางๆได๎อยําง
ท่ัวถึง

กองชําง 
อบต.ปุากลาง

109 ติดต้ังรางน้้าฝน อาคาร
เก็บของ และอาคาร
ส้านักงาน อบต.ปุากลาง

เพื่อแก๎ไขปัญหาน้้าฝนไหลเข๎า
อาคารส้านักงาน

ติดต้ังรางน้้าฝน อาคารเก็บของ และ
อาคารส้านักงาน อบต.ปุากลาง

30,000       30,000      1 แหํง น้้าไมํไหลเข๎าหน๎าตําง
อาคารส้านักงาน 
อบต.ปุากลาง

กองชําง

110 ปรับปรุง ตํอเติม 
หอประชุม บ๎านน้้าเปิน หมูํ
 1

เพื่อให๎ประชาชนท่ีมาใช๎
หอประชุมจะได๎มีความสะดวก

ปรับปรุง หอประชุม พื้นท่ีไมํน๎อยกวํา
 130  ตารางเมตร

415,000     พื้นท่ีไมํน๎อย
กวํา 130  
ตารางเมตร

ประชาชนมีสถานท่ีใช๎
ท้ากิจกรรมตํางๆ ได๎
สะดวกสบาย

กองชําง  
อบต.ปุากลาง

111 กํอสร๎างเมรุ บ๎านน้้าเปิน 
หมูํ 1 และบ๎านสวนทราย 
หมูํ 6

เพื่อให๎ประชาชนได๎ใช๎ท้า
กิจกรรมพิธีกรรมงานศพ

กํอสร๎างเมรุ คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จ้านวน 1 หลัง

750,000    1 หลัง ประชาชนมีสถานท่ี
ประกอบกิจกรรม พิธี
งานศพ รํวมกัน

กองชําง  
อบต.ปุากลาง

112 กํอสร๎างอาคารประกอบ
อาหาร บ๎านน้้าเปิน หมูํ 1
 และบ๎านสวนทราย หมูํ 6

เพื่อใช๎ท้ากิจกรรมประกอบ
อาหารส้าหรับงานตํางๆ

กํอสร๎างอาคารโรงเรือน คอนกรีตเสริม
เหล็ก จ้านวน 1 หลัง

200,000    1 หลัง ประชาชนมีสถานท่ี
ประกอบอาหารในงาน
พิธีงานศพสะดวกขึ้น

กองชําง  
อบต.ปุากลาง

113 ปรับปรุงศาลาปุาสุสาน
บ๎านน้้าเปิน หมูํ 1 และ
บ๎านสวนทราย หมูํ 6

เพื่อให๎ราษฎรมีอาคารใช๎
ประกอบพิธีกรรม มั่นคง
แข็งแรง สะดวกและปลอดภัย

ปรับปรุงหลังคาอาคารศาลาปุาสุสาน 
 จ้านวน 1 หลัง

300,000    1 หลัง ประชาชนมีสถานท่ี
ประกอบกิจกรรม พิธี
งานศพ รํวมกัน

กองชําง  
อบต.ปุากลาง
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เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์โครงการที่

114 ปรับปรุง ตํอเติม อาคาร
อเนกประสงค์ บ๎านค๎างฮํอ
 หมูํ 3

เพื่อให๎อาคารในการประกอบ
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ได๎
สะดวก และเป็นสัดสํวน

ปรับปรุง ตํอเติม อาคารอเนกประสงค์
 ขนาดกว๎าง 10.00 เมตร ยาว 
19.00 เมตร

380,000     1 หลัง ประชาชนใช๎สถานท่ี
ประชุม และจัด
กิจกรรมสันทนาการ
ของกลํุมตํางๆ เชํน 
ผ๎ูสูงอายุ กลํุมแมํบ๎าน 
และกลํุมเยาวชน

กองชําง  
อบต.ปุากลาง

115 กํอสร๎างห๎องเก็บของและ
ห๎องน้้า บ๎านค๎างฮํอ หมูํท่ี 3

เพื่อมีสถานท่ีเก็บของและ
ห๎องน้้าไว๎บริการประชาชน 
บ๎านค๎างฮํอ หมูํท่ี 3

กํอสร๎างห๎องเก็บของและห๎องน้้า บ๎าน
ค๎างฮํอ หมูํท่ี 3 (ตามแบบแปลน กอง
ชําง)

 .     700,000 1 แหํง หมูํบ๎านมีสถานท่ีเก็บ
ของและห๎องน้้าไว๎
บริการประชาชน บ๎าน
ค๎างฮํอ

กองชําง 
อบต.ปุากลาง

116 กํอสร๎างลานคอนกรีตเสริม
เหล็กพร๎อมห๎องน้้า ปุา
สุสาน บ๎านจูน หมูํ 4

เพื่อเพิ่มความสะดวกให๎แกํ
ราษฎรในการใช๎พื้นท่ีและมี
ห๎องน้้าปุาสุสานจัดกิจกรรม
งานศพ

กํอสร๎างลาน คสล. พื้นท่ีไมํน๎อยกวํา 
442 ตารางเมตร พร๎อมห๎องน้้า  
จ้านวน 1 หลัง

490,000     1 แหํง ราษฎรได๎รับความ
สะดวกในการใช๎พื้นท่ี
ปุาสุสานจัดกิจกรรม
งานศพ

กองชําง  
อบต.ปุากลาง

117 ปรับปรุง ซํอมแซม ตํอเติม
 อาคารศาลาปุาสุสาน 
บ๎านจูน หมูํ 4

เพื่อขยายพื้นท่ีอาคารให๎
เพียงพอตํอการใช๎งาน และ
อ้านวยความสะดวกแกํ
ผ๎ูใช๎บริการ

ปรับปรุง อาคารศาลาปุาสุสาน 
จ้านวน 1 หลัง

750,000    1 หลัง ราษฎรได๎รับความ
สะดวกในการใช๎พื้นท่ี
และประกอบพิธีกรรม
ได๎

กองชําง  
อบต.ปุากลาง

118 กํอสร๎างอาคารเก็บพัสดุ
บ๎านตาหลวง หมูํ 5

เพื่อใช๎เก็บพัสดุ อุปกรณ์ตํางๆ 
ของหมูํ

กํอสร๎างอาคาร คสล. ขนาดกว๎าง 
8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร

500,000 1 หลัง มีห๎องเก็บพัสดุ 
อุปกรณ์ตํางๆ เป็น
ระเบียบเรียบร๎อย

กองชําง  
อบต.ปุากลาง

119 ปรับปรุงห๎องน้้า หมูํบ๎าน 
บ๎านตาหลวง  หมูํ 5

เพื่อให๎บริการประชาชนและ
หนํวยงานอื่นๆ ท่ีมารับบริการ
 ณ หอประชุมหมูํบ๎าน

ปรับปรุงห๎องน้้า บ๎านตาหลวง 50,000       1 หลัง ได๎รับความสะดวกใน
การใช๎บริการห๎องน้้า
และมีห๎องน้้าเพียงพอ
ตํอการใช๎งาน และ
สะอาด

กองชําง  
อบต.ปุากลาง
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์โครงการที่

120 ปรับปรุงหอประชุมประจ้า
หมูํบ๎าน  บ๎านสวนทราย 
หมูํ 6

เพื่อความสะดวกในการใช๎งาน
และเพียงพอตํอจ้านวน
ประชาชนท่ีมาใช๎บริการ
ตลอดจนมีสถานท่ีส้าหรับเก็บ
วัสดุอุปกรณ์ของหมูํบ๎าน

ปรับปรุงห๎องน้้า ห๎องเก็บของ พื้นท่ีไมํ
น๎อยกวํา 32 ตร.ม.

125,000     1 หลัง ได๎รับความสะดวกใน
การใช๎บริการห๎องน้้า
และมีห๎องน้้าเพียงพอ
ตํอการใช๎งาน และ
สะอาด

กองชําง  
อบต.ปุากลาง

121 ปรับปรุง ตํอเติม
หอประชุมประจ้าหมูํบ๎าน 
 บ๎านปุากลาง หมูํ 7

เพื่อให๎ประชาชนท่ีมาใช๎
หอประชุมมีความสะอาด 
สะดวกขึ้น

ปรับปรุงระบบไฟฟูา ฝูาเพดานพื้น
อาคาร และอื่นๆ

210,000     1 หลัง ประชาชนมีสถานท่ีใช๎
ท้ากิจกรรมตํางๆ ได๎
สะดวกสบาย

กองชําง  
อบต.ปุากลาง

122 ตํอเติมอํางซักล๎างพร๎อม
หลังคา ส้านักงาน อบต.
ปุากลาง

เพื่อให๎มีสถานท่ีซักล๎างเป็น
ระเบียบ เรียบร๎อย

ตํอเติมส้าหรับซักล๎างและหลังคา  
จ้านวน 1 จุด

75,000       1 จุด มีสถานท่ีซักล๎างท่ี
สะอาดเป็นระเบียบ
เรียบร๎อย

กองชําง  
อบต.ปุากลาง

123 ปรับปรุงตํอเติมและ
ซํอมแซมอาคาร
อเนกประสงค์ บ๎านห๎วย
สะนาว หมูํท่ี 2

เพื่อตํอเติมพื้นท่ีใช๎ประโยชน์
ของอาคารอเนกประสงค์ และ
เพื่อซํอมแซมให๎อาคาร
อเนกประสงค์อยูํในสภาพ
แข็งแรงและปลอดภัย

ปรับปรุงตํอเติมและซํอมแซมอาคาร
อเนกประสงค์ บ๎านห๎วยสะนาว หมูํ 2

    500,000 อาคาร 1 แหํง ประชาชนสามารถใช๎
ประโยชน์อาคาร
อเนกประสงค์ได๎เต็มท่ี

กองชําง 
อบต.ปุากลาง

124 ตํอเติม โรงจอดรถ อบต.
ปุากลาง

เพื่อให๎มีสถานท่ีจอดรถ ปูองกัน
แดดและฝนได๎

ตํอเติมอาคารจอดรถ กว๎าง 5.00 ม. 
ยาว 9.00 ม.

105,000 1 หลัง มีสถานท่ีจัดกิจกรรม
ตํางๆ

กองชําง 
อบต.ปุากลาง

125 ปรับปรุงลานศูนย์รับซ้ือ
พืชผลทางการเกษตร

เพื่อให๎ประชาชนสามารถใช๎
เป็นพื้นท่ีท้ากิจกรรมตํางๆ ใช๎
สอยอเนกประสงค์

ปรับปรุงลานศูนย์รับซ้ือพืชผลทางการ
เกษตร

    300,000 1 แหํง ประชาชนมีสถานท่ีท้า
กิจกรรมตํางๆ

กองชําง 
อบต.ปุากลาง

126 ปรับปรุงศูนย์รับซ้ือพืชผล
ทางการเกษตร

เพื่อให๎ประชาชนสามารถใช๎
เป็นพื้นท่ีท้ากิจกรรมตํางๆ ใช๎
สอยอเนกประสงค์

ปรับปรุงศูนย์รับซ้ือพืชผลทางการ
เกษตร

    300,000 1 แหํง ประชาชนมีสถานท่ีท้า
กิจกรรมตํางๆ

กองชําง 
อบต.ปุากลาง
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เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์โครงการที่

127 กํอสร๎างปูอมยามรักษา
ความปลอดภัย

เพื่อปูองกันความปลอดภัยและ
ทรัพย์สินของทางราชการ

กํอสร๎างอาคาร คสล. พื้นท่ีไมํน๎อยกวํา
 17 ตร.ม.

160,000     พื้นท่ีไมํน๎อย
กวํา 17 ตร.ม.

มีปูอมยามปูองกัน
ความปลอดภัยและ
ทรัพย์สินของราชการ

กองชําง 
อบต.ปุากลาง

128 ซํอมแซมหอประชุม หมูํท่ี 
1-7

เพื่อปรับปรุงซํอมแซมสํวนท่ี
ช้ารุดเสียหายและขยาย
หอประชุมให๎กว๎างขึ้นเพื่อ
รองรับประชาชนท่ีเพิ่มขึ้นอยําง
รวดเร็ว

ซํอมแซมสํหอประชุม (ตามแบบ
แปลนของกองชําง)

     300,000      300,000      300,000     300,000     300,000 1 หลัง มีหอประชุมส้าหรับให๎
ในกิจกรรมตํางๆของ
หมูํบ๎าน

กองชําง 
อบต.ปุากลาง

129 ซํอมแซม ศาลาพิธีกรรม 
หมูํท่ี 1-7

เพื่อให๎มีศาลาพิธีกรรมท่ี
สามารถบรรจุคนท่ีเข๎ารํวม
พิธีกรรมมากขึ้นแก๎ปัญหาฝน
ร่ัวซึมเวลาฝนตกได๎และ
สามารถจัดพิธีกรรมได๎สะดวกขึ้น

ซํอมแซม ศาลาพิธีกรรม  หมูํท่ี 1-7  
(ตามแบบแปลนของกองชําง)

     200,000      200,000      200,000     200,000     200,000 1 หลัง มีศาลาพิธีกรรมท่ี
สามารถบรรจุคนท่ีเข๎า
รํวมพิธีกรรมมากขึ้น
แก๎ปัญหาฝนร่ัวซึม
เวลาฝนตกได๎

กองชําง 
อบต.ปุากลาง

130 ปรับปรุง ซํอมแซมหอ
กระจายขําว พร๎อมเสียง
ตามสาย หมูํท่ี 1-7

เพื่อให๎มีหอกระจายขําวพร๎อม
เสียงตามสายไว๎ประชาสัมพันธ์ 
ให๎ประชาชนในหมูํบ๎านทราบ
ขําวสาร ตํางๆ

ปรังปรุง ซํอมแซมหอกระจายขําว 
พร๎อมเสียงตามสาย หมูํท่ี 1-7 (ตาม
แบบแปลนของกองชําง)

     100,000      100,000      100,000     100,000     100,000 1 หมูํบ๎าน ประชาชนสามารถรับ
ฟังข๎อมูล ขําวสารจาก
การประกาศหอ
กระจายขําวพร๎อม
เสียงตามสาย

กองชําง 
อบต.ปุากลาง

131 กํอสร๎างปูาย
ประชาสัมพันธ์ตํางๆ ท่ี
เกี่ยวข๎อง

เพื่อประชาสัมพันธ์ให๎
ประชาชนท่ัวไปได๎รับทราบ
ข๎อมูลทางเข๎าต้าบลปุากลาง

ปูายประชาสัมพันธ์ตําง ท่ีเกี่ยวข๎องอยูํ
ในอ้านาจหน๎าท่ีขององค์การบริหาร
สํวนต้าบลปุากลาง เชํน ปูายเหล็ก
บอกทาง ฯลฯ

      50,000 ปูายเหล็ก 
จ้านวน 5 ปูาย

ประชาชนสามารถร๎ู
ข๎อมูลทางเข๎าต้าบลปุา
กลางได๎

กองชําง 
อบต.ปุากลาง
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์โครงการที่

132 โครงการปรับภูมิทัศน์
สนามบินเกํา

เพื่อให๎มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงามและ
เป็นแหลํงพักผํอนหยํอนใจของ
ประชาชนต้าบลปุากลาง

ปรับภูมิทัศน์สนามบินเกํา     200,000     200,000 ปรับภูมิทัศน์ 
1 แหํง

มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม
และเป็นแหลํงพักผํอน
หยํอนใจของ
ประชาชนต้าบลปุากลาง

กองชําง 
อบต.ปุากลาง

133 คําซํอมแซมครุภัณฑ์ ท่ีดิน
และส่ิงกํอสร๎าง

เพื่อซํอมแซมครุภัณฑ์ท่ีอยูํใน
ความรับผิดชอบให๎สามารถใช๎
งานได๎ปกติ

คําซํอมแซมครุภัณฑ์ ท่ีดินและ
ส่ิงกํอสร๎าง

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 หลัง มีครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงกํอสร๎างสามารถใช๎
งานได๎ปกติ

กองชําง 
อบต.ปุากลาง

134 คําจ๎างออกแบบ และคํา
รับรองแบบกํอสร๎าง

เพื่อจํายเป็นคําออกแบบ คํา
ควบคุมงานท่ีจํายให๎แกํเอกชน
นิติบุคคหรือบุคคลภายนอก 
เพื่อให๎ได๎มาซ่ึงส่ิงกํอสร๎าง

คําจ๎างออกแบบ และคํารับรองแบบ
กํอสร๎าง

100,000 100,000 100,000 100,000 7 โครงการ มีแบบท่ีได๎มาตรฐาน
ถูกต๎องตามหลักวิศวกร

กองชําง 
อบต.ปุากลาง

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4. การพัฒนาการท่องเที่ยวให้เจริญเตบิโตอย่างสมดลุและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาดา้น โครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.2  แผนงานเคหะและชุมชน
135 ติดต้ังไฟฟูาหมูํบ๎านเพื่อ

การทํองเท่ียวบ๎านน้้าเปิน
เพื่อให๎งานได๎ตามปกค ติดต้ังไฟฟูาหมูํบ๎านเพื่อการทํองเท่ียว

บ๎านน้้าเปิน
100,000     100,000     2 แหํง สามารถใช๎งานได๎

ตามปกติ
กองชําง 

อบต.ปุากลาง

136 ติดต้ังไฟฟูาสาธารณะ เพื่อเพิ่มแสงสวํางให๎เพียงพอ
และเป็นการเพิ่มความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินให๎
ประชาชนมากขึ้น

ติดต้ังไฟฟูาสาธารณะ (ไฟกิ่ง) หมูํท่ี 
1– 7 ในจุดท่ีมืดและจุดเส่ียงอันตราย
ตํอชีวิตและทรัพย์สินประชาชน

     200,000      200,000      200,000     200,000     200,000 1 ปี มีแสงไฟสวํางเพียงพอ
สามารถปูองกันชีวิต
และทรัพย์สิน
ประชาชนจากปัญหา
ความมืดได๎

กองชําง 
อบต.ปุากลาง
 รํวมกับ การ
ไฟฟูา อ.ปัว
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์โครงการที่

137 ขยายเขตไฟฟูา เพื่อให๎ประชาชนท่ีไมํมีไฟฟูาได๎
ใช๎ไฟฟูาอยํางท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟูา หมูํ 1-7 (ตามแบบ
แปลน กองชําง)

     500,000     500,000     500,000 ระยะทาง 4 
กิโลเมตร

ประชาชนมีไฟฟูาใช๎
อยํางท่ัวถึงและมีแสง
สวํางอยํางเพียงพอใน
การด้าเนินชีวิต

การไฟฟูา 
อ.ปัว

138 ติดต้ังไฟสํองสวํางถนน
ระบบโซลําเซลล์

เพื่อเพิ่มแสงสวํางให๎เพียงพอ
และเป็นการเพิ่มความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินให๎
ประชาชนมากขึ้น

ติดต้ังไฟสํองสวํางถนนระบบโซลํา
เซลล์ถนนสายปุากลาง-ศิลาแลง 
จ้านวน 15 จุด

     285,000 จ้านวน 15 จุด มีแสงไฟสวํางเพียงพอ
สามารถปูองกันชีวิต
และทรัพย์สิน
ประชาชนจากปัญหา
ความมืดได๎

กองชําง 
อบต.ปุากลาง

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4. การพัฒนาการท่องเที่ยวให้เจริญเตบิโตอย่างสมดลุและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.3   แผนงานการเกษตร
139 ขุดลอกอํางเก็บน้้าฟาร์ม

บางระจัน บ๎านน้้าเปิน  
หมูํท่ี 1

เพื่อให๎อํางเก็บน้้ามีความจุเก็บ
กักน้้าให๎ได๎มากขึ้น สามารถ
รักษาน้้าเพื่อการเกษตรได๎
ตลอดปี

ขุดลอกอํางเก็บน้้าขนาดกว๎าง 41 
เมตร ยาว 145 เมตร ลึกโดยเฉล่ีย 2
 เมตร  หรือมีพื้นท่ีดินขุดไมํน๎อยกวํา 
13,050 ลบ.ม. (หรือตามแบบแปลน
ของกองชําง)

     491,000 1 แหํง มีอํางเก็บน้้าท่ีขุดลอก
สร๎างความจุน้้าส้าหรับ
ใช๎การเกษตรได๎มากขึ้น

กองชําง  
อบต.ปุากลาง

140 ธนาคารน้้าใต๎ดิน เพื่อแก๎ไขปัญหาน้้าทํวมขัง 
และปัญหาภัยแล๎ง

ขุดหลุมขนาด กว๎าง 1.50 เมตร ลึก 
2.00 เมตร พร๎อมท้าระบบธนาคาร
น้้าใต๎ดิน จ้านวน 20 บํอ

       50,000        50,000       50,000       50,000 20 บํอ ประชาชนมีน้้าใช๎ใน
การอุปโภคและบริโภค

กองชําง  
อบต.ปุากลาง

141 ขุดลอกอํางเก็บน้้า หนอง
น้้าและล้าห๎วย แหลํงน้้า
สาธารณะเพื่อการเกษตร  
หมูํท่ี 1- 7

เพื่อให๎มีแหลํงน้้าส้าหรับรองรับ
น้้าไว๎ใช๎ในฤดูแล๎งและแก๎ปัญหา
น้้าหลากในฤดูฝน

ขุดลอกอํางเก็บน้้าและหนองน้้า และ
ล้าห๎วย แหลํงน้้าสาธารณะ จ้านวน  6
 แหํง

     600,000     600,000     600,000 1 แหํง มีแหลํงน้้าส้าหรับ
รองรับน้้าไว๎ใช๎ในฤดู
แล๎งและแก๎ปัญหาน้้า
หลากในฤดูฝน

กองชําง  
อบต.ปุากลาง
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์โครงการที่

142 กํอสร๎างดาดล้าเหมือง 
คสล. บ๎านห๎วยสะนาว หมูํ
 2 (สวน อ.ถวิล)

เพื่อให๎ประชาชนมีน้้าส้าหรับ
ท้าการเกษตรอยํางเพียงพอ

สร๎างดาดล้าเหมือง เข๎าพื้นท่ีนา (ตาม
แบบแปลนของกองชําง)

    300,000 ดาดล้าเหมือง
 1 แหํง

มีแหลํงน้้าส้าหรับท้า
การเกษตร

กองชําง 
อบต.ปุากลาง

143 ขุดลอกล้าน้้าหมู บ๎านค๎าง
ฮ๎อ หมูํท่ี 3

เพื่อให๎มีแหลํงน้้าส้าหรับการ
อุปโภคบริโภคและเพื่อ
การเกษตรอยํางเพียงพอ
สามารถบรรเทาปัญหาภัยแล๎ง
ในพื้นท่ีได๎

ขุดลอกล้าน้้าหมู  (ตามแบบแปลน
ของกองชําง)

    300,000 1 แหํง ประชาชนมีแหลํงน้้า
ส้าหรับการอุปโภค
บริโภคและเพื่อ
การเกษตรอยําง
เพียงพอสามารถ
บรรเทาปัญหาภัยแล๎ง
ในพื้นท่ีได๎

อบต.ปุากลาง
รํวมกับ กรม
ทรัพยากรน้้า

144 กํอสร๎างดาดล้าเหมือง 
คสล. เข๎าสํูพื้นท่ีนา อําง
ห๎วยปลากั้ง และห๎วย
ทรายขาว หมูํท่ี 5

เพื่อให๎ประชาชนมีน้้าส้าหรับ
ท้าการเกษตรอยํางเพียงพอ

สร๎างดาดล้าเหมือง เข๎าพื้นท่ีนา (ตาม
แบบแปลนของกองชําง)

    500,000 ดาดล้าเหมือง
 2 แหํง

มีแหลํงน้้าส้าหรับท้า
การเกษตร

กองชําง 
อบต.ปุากลาง

145 ซํอมแซมระบบระบายน้้า
อํางนิวซีแลนด์

เพื่อให๎มีแหลํงน้้าส้าหรับรองรับ
น้้าไว๎ใช๎ในฤดูแล๎งและแก๎ปัญหา
น้้าหลากในฤดูฝน

ท้ารางระบายน้้าอุโมงค์ระบบ  ขนาด
กว๎าง 4.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร
 หนา 0.20 เมตร หรือตามแบบ
แปลนของกองชําง

     800,000     800,000 10 เมตร มีแหลํงน้้าส้าหรับ
รองรับน้้าไว๎ใช๎ในฤดู
แล๎งและแก๎ปัญหาน้้า
หลากในฤดูฝน

กองชําง 
อบต.ปุากลาง

 และ
หนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎อง

146 จัดซ้ือแบบเหล็กหลํอ
คอนกรีตทํอน้้า คสล.

เพื่อแก๎ไขปัญหาภัยแล๎งให๎กลํุม
เกษตรกรท่ีไมํมีงบประมาณใน
การกํอสร๎างและสามารถใช๎น้้า
ในการท้าการเกษตรได๎ตลอด
ท้ังปี

จัดซ้ือแบบเหล็กหลํอคอนกรีต
กํอสร๎างทํอน้้า คสล.

    100,000     100,000 แบบกํอสร๎าง
ทํอน้้า คสล. 

จ้านวน 10 ชุด

ประชาชนมีน้้าใช๎
ในชํวงนําแล๎งอยําง
เพียงพอ

      กองชําง 
      อบต.ปุา

กลาง
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์โครงการที่

147 โครงการ ซํอมแซม 
ปรับปรุง เสริมฝาย อําง
เก็บน้้า การสํงน้้าด๎วย
ระบบทํอ

เพื่อให๎ประชาชนมีน้้าส้าหรับ
ท้าการเกษตรอยํางเพียงพอ

ซํอมแซม ปรับปรุง เสริมฝาย อํางเก็บ
น้้า การสํงน้้าด๎วยระบบทํอ (หรือตาม
แบบแปลนของกองชําง)

    300,000     300,000 1 แหํง ประชาชนมีน้้าส้าหรับ
ท้าการเกษตรอยําง
เพียงพอ

อบต.ปุากลาง
รํวมกับ กรม
ทรัพยากรน้้า

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดว้ยองค์ความรู้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาดา้น การส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจ

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
148 จัดงานของดีต้าบลปุากลาง เพื่อสํงเสริมสินค๎าของดีต้าบล

ปุากลางให๎ประชาชนมีรายได๎
เพิ่มขึ้นและสํงเสริมการ
ทํองเท่ียวต้าบลปุากลาง

จัดงานของดีต้าบลปุากลางปีละ 1 คร้ัง         50,000        50,000        50,000       50,000       50,000 1 คร้ัง ประชาชนมีรายได๎
เพิ่มขึ้นจากการขาย
สินค๎าและสํงเสริมการ
ทํองเท่ียว

ส้านักงาน
ปลัด อบต.
ปุากลาง

149 สํงเสริมกลํุมอาชีพ เพื่อสํงเสริมการพัฒนาอาชีพ
กลํุมตํางๆ ให๎มีเงินทุน
หมุนเวียนและเกิดความมั่นคง
ยั่งยืนสามารถตํอยอดพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของกลํุมได๎

สนับสนุนเงินทุนของกลํุมอาชีพตํางๆ 
ในต้าบลปุากลาง

     100,000      100,000      100,000     100,000     100,000 7 กลํุม สามารถสร๎างรายได๎
ให๎กับครอบครัวและ
สํงเสริมผลิตภัณฑ์
ต้าบลให๎เป็นท่ีร๎ูจักและ
สํงเสริมการทํองเท่ียว
ต้าบลปุากลาง

ส้านักงาน
ปลัด อบต.
ปุากลาง

150 ฝึกอบรมอาชีพระยะส้ัน เพื่อสํงเสริมการพัฒนาอาชีพ
กลํุมสตรีแมํบ๎าน กลํุมผ๎ูสูงอายุ
กลํุมเยาวชนให๎มีรายได๎เสริมจุน
เจือแกํครอบครัวสร๎างความสุข
ความพอเพียงแกํครัวเรือนได๎

จัดฝึกอบรมสํงเสริมและพัฒนาอาชีพ
ระยะส้ันแกํกลํุมสตรีแมํบ๎าน กลํุม
ผ๎ูสูงอายุ กลํุมเยาวชน ผ๎ูพิการ หมูํท่ี 
1-7 จ้านวน 100 คน

     100,000      100,000      100,000     100,000     100,000 100 คน สามารถสร๎างอาชีพ
และรายได๎ให๎กับ
ประชาชนเพิ่มมากขึ้น

ส้านักงาน
ปลัด อบต.
ปุากลาง
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์โครงการที่

151 สํงเสริมพัฒนาอาชีพกลํุม
ผลิตผ๎าลายเขียนเทียน ผ๎า
ปัก

เพื่อสํงเสริมการพัฒนาอาชีพ
การผลิตผ๎าลายเขียนเทียน ผ๎า
ปัก ให๎ทันสมัยและมีรูปแบบ
ใหมํสามารถเพิ่มรายได๎ให๎กลํุม
มั่นคงและยั่งยืน

สํงเสริมผลิตภัณฑ์ผ๎าลายเขียนเทียน 
ผ๎าปัก

        30,000        30,000        30,000       30,000       30,000 1 กลํุม สามารถสร๎างรายได๎
ให๎กับครอบครัวและ
สํงเสริมผลิตภัณฑ์
ต้าบลให๎เป็นท่ีร๎ูจักและ
สํงเสริมการทํองเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมต้าบลปุา
กลาง

ส้านักงาน
ปลัด อบต.
ปุากลาง 
รํวมกับ

พัฒนาชุมชน
อ้าเภอปัว

152 สํงเสริมอาชีพกลํุม
หัตถกรรมเคร่ืองเงิน

เพื่อสํงเสริมการพัฒนาอาชีพ
กลํุมหัตถกรรมเคร่ืองเงิน ให๎มี
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
ใหมํ ๆ

สํงเสริมอาชีพกลํุมหัตถกรรมเคร่ืองเงิน         30,000        30,000        30,000       30,000       30,000 1 กลํุม สามารถสร๎างรายได๎
ให๎กับครอบครัวและ
สํงเสริมผลิตภัณฑ์
ต้าบลให๎เป็นท่ีร๎ูจักและ
สํงเสริมการทํองเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมต้าบลปุา
กลาง

ส้านักงาน
ปลัด อบต.
ปุากลาง 
รํวมกับ

พัฒนาชุมชน
อ้าเภอปัว

153 สํงเสริมกลํุมหัตถกรรม
เคร่ืองทองขาว

เพื่อสํงเสริมให๎กลํุมหัตถกรรมมี
อาชีพและรายได๎ท่ีมั่นคง 
สามารถพัฒนาอาชีพการท้า
เคร่ืองทองขาวให๎สามารถสร๎าง
ความรํุงเรืองในอาชีพได๎

สํงเสริมกลํุมหัตถกรรมเคร่ืองทองขาว       30,000       30,000 1 กลํุม มีการสํงเสริมกลํุม
หัตถกรรมการท้า
เคร่ืองทองขาวและ
เคร่ืองเงิน

ส้านักงาน
ปลัด อบต.
ปุากลาง
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์โครงการที่

154 สํงเสริมพัฒนาบรรจุภัณฑ์
หีบหํอผลิตภัณฑ์

เพื่อให๎มีบรรจุภัณฑ์หีบหํอท่ี
สวยงามนําซ้ือ นําสนใจ เพิ่ม
มูลคําให๎กับสินค๎าตํางๆ

สนับสนุนการออกแบบบรรจุภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ตํางๆ

      30,000       30,000 1 กลํุม มีบรรจุภัณฑ์หีบหํอท่ี
สวยงามนําซ้ือ นําสนใจ
 เพิ่มมูลคําให๎กับสินค๎า
ตํางๆ

ส้านักงาน
ปลัด อบต.
ปุากลาง 
รํวมกับ

พัฒนาชุมชน
อ้าเภอปัว

2.2 แผนงานการเกษตร
155 สํงเสริมการด้าเนินงานของ

ศูนย์บริการและ
ถํายทอดทคโนโลยี
การเกษตรประจ้าต้าบล 
ปุากลาง

เพื่อให๎ศูนย์บริการและถํายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ้า
ต้าบลได๎ด้าเนินงานเป็นไปอยําง
มีประ สิทธิภาพสามารถ
ให๎บริการด๎านความร๎ูและ
เทคนิคในการประกอบกิจการ
อาชีพด๎านเกษตรกรรมและการ
แก๎ไขปัญหาตํางๆได๎

จัดงบประมาณสนับสนุนการ
ด้าเนินงานการอบรมและฝึกสอนแกํ
ศูนย์ถํายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจ้าต้าบล  ทุกๆปี

        20,000        20,000        20,000       20,000       20,000 1 ปี ศูนย์บริการและ
ถํายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ้าต้าบล
ด้าเนินงานเป็นไป
อยํางมีประสิทธิภาพ
สามารถให๎ บริการ 
ด๎านความร๎ูและเทคนิค
ในการประกอบอาชีพ
ด๎านเกษตรกรรมได๎

ส้านักงาน
ปลัด อบต.
ปุากลาง
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์โครงการที่

156 ฝึกอบรมกรีดยางพารา เพื่อสํงเสริมการฝึกอบรมกรีด
ยางพาราให๎กับผ๎ูสนใจและผ๎ู
วํางงานให๎มีอาชีพและรายได๎

จัดฝึอบรมกรีดยางพารา จ้านวน 60 
คน

        80,000        80,000        80,000       80,000       80,000 60 คน สามารถสร๎างอาชีพ
และรายได๎ให๎กับ
ประชาชนเพิ่มมากขึ้น

ส้านักงาน
ปลัด อบต.
ปุากลาง

157 สํงเสริมการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรต้าบลปุา
กลาง

เพื่อลดปัญหาสินค๎าทาง
การเกษตรตกต้่า เนําเสีย และ
เพิ่มรายได๎ให๎กับเกษตรกรพึง
พาตนเองได๎

จัดฝึกอบรมการแปรรูปผลผลิตทาง
เกษตร เชํน มะมํวง ล้าไย ล้ินจี่ 
มะขาม เงาะ ฯลฯ จ้านวน 30 คน

        30,000        30,000        30,000       30,000       30,000 30 คน เกษตรมีรายได๎เพิ่มขึ้น 
แก๎ไขปัญหาราคาตกต้่า
 ได๎อยํางยั่งยืน

ส้านักงาน
ปลัด อบต.
ปุากลาง

158 สํงเสริมการเล้ียงสัตว์ เพื่อสํงเสริมสนับสนุนให๎
ประชาชนมีอาชีพเสริม  มีการ
ประกอบอาชีพการเล้ียงกบ 
ปลา หมู ไกํ ไกํไขํ ไกํสาม
สายเลือด  ฯลฯ สามารถขาย
สร๎างรายได๎ให๎แกํครอบครัวได๎ 
มั่นคงและยั่งยืน

สนับสนุนสํงเสริมอาชีพการเกษตร 
ประมง ปศุสัตว์ อื่นๆ เชํน  การเล้ียง
กบ ปลา ไกํ ไกํไขํ ไกํสามสายเลือด 
หมู ฯลฯ หมูํท่ี 1-7

        50,000        50,000        50,000       50,000       50,000 50 คน ประชาชนมีอาชีพเสริม
  มีการประกอบอาชีพ
การเกษตร ให๎มีอาหาร
และสามารถขายสร๎าง
รายได๎ให๎แกํครอบครัว
ได๎

ส้านักงาน
ปลัด อบต.
ปุากลาง

159 โครงการสํงเสริมอาชีพกลํุม
เล้ียงไกํไขํอารมณ์ดี

เพื่อให๎กลํุมเล้ียงไกํไขํอารมณ์ดี
มีการพัฒนาตํอยอดและขยาย
สมาชิกและตลาดรองรับเพิ่มขึ้น

สํงเสริมอาชีพกลํุมเล้ียงไกํไขํอารมณ์ดี        30,000       30,000       30,000 กลํุมสมาชิก 
จ้านวน 10 คน

กลํุมเล้ียงไกํไขํสามารถ
พัฒนาตํอยอด
ผลิตภัณฑ์ได๎อยํางยั่งยืน

ส้านักงาน
ปลัด อบต.
ปุากลาง

160 รณรงค์ประชาสัมพันธ์
ปูองกันก้าจัดด๎วงงวงเจาะ
เมล็ดมะมํวง

เพื่อให๎เกษตรกรผ๎ูปลูกมะมํวง
ตระหนักถึงปัญหาและ
ความส้าคัญของด๎วงงวง รวมท้ัง
ชํวยกันปูองกันก้าจัดให๎หมดไป

รณรงค์ประชาสัมพันธ/์ผลิตส่ือ
เผยแพรํประชาสัมพันธ์ หมูํท่ี 1-7

30000 30000 30000 50 คน เกษตรกรมีความ
ตระหนักถึงปัญหาและ
ความส้าคัญของด๎วงงวง
เจาะเมล็ด

ส้านักงาน
ปลัด อบต.
ปุากลาง 
รํวมกับ 
เกษตร

อ้าเภอปัว
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เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์โครงการที่

161 ฝึกอบรมปูองกันก้าจัด
ศัตรูพืชโดยชีววิธี

เพื่อให๎เกษตรกรลดการใช๎
สารเคมีโดยการใช๎สารชีวภัณฑ์
ทดแทนสารเคมี

จัดอบรม/ฝึกปฏิบัติการผลิตสารชีว
ภัณฑ์ แกํเกษตรกรจ้านวน 50 คน

30,000       30,000      30,000      50 คน ลดการใช๎สารเคม/ี
ผลผลิตการเกษตร
ปลอดภัยจากสารเคมี

ส้านักงาน
ปลัด อบต.
ปุากลาง 
รํวมกับ 
เกษตร

อ้าเภอปัว

162 สํงเสริมการผลิตและการ
ใช๎สมุนไพรพื้นบ๎าน

เพื่อให๎ประชาชน สามารถผลิต
และใช๎สมุนไพรพื้นบ๎านให๎
สามารถสร๎างประโยชน์จาก
สมุนไพรน้าออกขายสร๎างราย
ให๎แกํเกษตรกรได๎

จัดการฝึกอบรมให๎ความร๎ูการผลิตและ
ใช๎สมุนไพรพื้นบ๎านแกํประชาชนหมูํท่ี
 1-7  จ้านวน 30 คน

      30,000       30,000 30 คน ประชาชน สามารถ
ผลิตและใช๎สมุนไพร
พื้นบ๎านให๎สามารถ
สร๎างประโยชน์จาก
สมุนไพรน้าออกขาย
สร๎างรายให๎แกํ
เกษตรกรได๎

ส้านักงาน
ปลัด อบต.
ปุากลาง

163 ฝึกอบรมสํงเสริมการใช๎
ชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนได๎
ด้าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนว
พระราชด้าริ  ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว  
เพื่อสร๎างฐานรากเศรษฐกิจให๎
มั่นคง สร๎างเสริมความอยูํดีมี
สุขแกํประชาชน

จัดการอบรมและศึกษาดูงาน 
เกี่ยวกับการน้าเอาหลักคิดตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง มาใช๎ในการด้าเนิน
ชีวิต  จ้านวน  1  คร้ัง จ้านวน
ประชาชนรํวมโครงการ  30  คน

        30,000        30,000 30 คน ประชาชน ท่ีเข๎ารํวม
โครงการสามารถ
น้าเอาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช๎สามารถสร๎างความ
มั่นคงในการด้าเนิน
ชีวิตได๎

ส้านักงาน
ปลัด อบต.
ปุากลาง
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์โครงการที่

164 ศึกษาดูงานพัฒนากลํุม
อาชีพ

เพื่อสํงเสริมให๎กลํุมอาชีพ และ
กลํุมสตรีแมํบ๎านให๎มีการศึกษา
ดูงานส้าหรับเสริมสร๎างงาน
พัฒนาอาชีพ เชํนการแปรรูป
ผลไม๎การผลิตภัณฑ์สามารถ
เสริมสร๎างผลิตภัณฑ์ในชุมชนได๎

จัดฝึกอบรมศึกษาดูงานของกลํุมอาชีพ
 และกลํุมสตรีแมํบ๎านเพื่อพัฒนา
ศักยภาพและเสริมสร๎างงานอาชีพ
เสริมในชุมชน จ้านวน 30 คน

     100,000 30 คน กลํุมสตรีแมํบ๎านให๎มี
การศึกษาดูงานส้าหรับ
เสริมสร๎างงานพัฒนา
อาชีพ เชํนการแปรรูป
ผลไม๎การผลิตภัณฑ์
สามารถเสริมสร๎าง
ผลิตภัณฑ์ในชุมชนได๎

ส้านักงาน
ปลัด อบต.
ปุากลาง

165 สํงเสริมการฝึกอาชีพ 
ให๎กับผ๎ูสูงอายุ และผ๎ูพิการ

เพื่อสํงเสริมการฝึกอาชีพ ให๎
ประชาชนมีรายได๎เพิ่มขึ้น

จัดฝึกอบรมสํงเสริมการฝึกอาชีพ 
เคร่ืองประดับทองเหลือง ม๎านั่หวาย 
ตีมีด จักสารผลิตภัณฑ์ไม๎ไผํ ท้าไม๎
กวาด และไพรหญ๎าคา น้้ายาล๎างจาน
 น้้ายาซักผ๎า ฯลฯ จ้านวน 20 คน

       30,000       30,000       30,000 20 คน ประชาชนมีอาชีพเสริม
และสร๎างรายได๎ให๎กับ
ครอบครัวเพิ่มขึ้น

ส้านักงาน
ปลัด อบต.
ปุากลาง

166 โครงการตรวจวิเคราะห์ดิน
ในพื้นท่ีต้าบลปุากลาง

เพื่อให๎ทราบคํา PH ของดิน ใน
การเพาะปลูกพืชและสามารถ
ลดต๎นทุนในการท้าการเกษตรได๎

จัดฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติการใช๎ปุ๋ยตาม
คําวิเคราะห์ดินและการใช๎ปุ๋ยส่ังตัด
ตามการตรวจวิเคราะห์ดินในพื้นท่ี
ต้าบลปุากลาง

50,000        50,000      1 คร้ัง/ปี เกษตรกรมีผลผลิตท่ี
เพิ่มขึ้น สามารถลด
ต๎นทุนการผลิตและมี
รายได๎เพิ่มขึ้น

ส้านักงาน
ปลัด อบต.
ปุากลาง 
รํวมกับ 
เกษตร
อ้าเภอปัว

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 5. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาดา้นสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
       3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
167 โครงการอบรมความร๎ู

กฎหมายท่ัวไป
เพื่อให๎ประชาชนร๎ูกฎหมายท่ี
ควรทราบในการด้าเนิน
ชีวิตประจ้าวัน

จัดอบรมให๎ความร๎ูด๎านกฎหมายแกํ
ผ๎ูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสํวน
ต้าบล และประชาชน จ้านวน 30 คน

        20,000        20,000        20,000       20,000       20,000 30 คน ประชาชนมีความร๎ู
กฎหมายท่ีควรทราบ
ในการด้าเนิน
ชีวิตประจ้าวัน

ส้านักงาน
ปลัด อบต.
ปุากลาง
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์โครงการที่

168 โครงการรักษาความสงบ
เรียบร๎อยหมูํบ๎าน บ๎านน้้า
เปิน

เพื่อเป็นการสํงเสริมให๎
คณะกรรมการหมูํบ๎านมีการอยูํ
เวรยามในชํวงเวลากลางคืน ท้า
ให๎เกิดความสงบเรียบร๎อย

อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน บ๎าน
น้้าเปิน

7,000          7,000         7,000         7,000        7,000        1 คร้ัง ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยและความ
สงบเรียบร๎อย

คณะกรรมการ
หมูํบ๎าน บ๎าน
น้้าเปิน

169 โครงการรักษาความสงบ
เรียบร๎อยหมูํบ๎าน บ๎าน
ห๎วยสะนาว

เพื่อเป็นการสํงเสริมให๎
คณะกรรมการหมูํบ๎านมีการอยูํ
เวรยามในชํวงเวลากลางคืน ท้า
ให๎เกิดความสงบเรียบร๎อย

อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน บ๎าน
ห๎วยสะนาว

7,000          7,000         7,000         7,000        7,000        1 คร้ัง ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยและความ
สงบเรียบร๎อย

คณะกรรมการ
หมูํบ๎าน บ๎าน
ห๎วยสะนาว

170 โครงการรักษาความสงบ
เรียบร๎อยหมูํบ๎าน บ๎านค๎าง
ฮํอ

เพื่อเป็นการสํงเสริมให๎
คณะกรรมการหมูํบ๎านมีการอยูํ
เวรยามในชํวงเวลากลางคืน ท้า
ให๎เกิดความสงบเรียบร๎อย

อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน บ๎าน
ค๎างฮํอ

7,000          7,000         7,000         7,000        7,000        1 คร้ัง ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยและความ
สงบเรียบร๎อย

คณะกรรมการ
หมูํบ๎าน บ๎าน
ค๎างฮํอ

171 โครงการรักษาความสงบ
เรียบร๎อยหมูํบ๎าน บ๎านจูน

เพื่อเป็นการสํงเสริมให๎
คณะกรรมการหมูํบ๎านมีการอยูํ
เวรยามในชํวงเวลากลางคืน ท้า
ให๎เกิดความสงบเรียบร๎อย

อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน บ๎านจูน 7,000          7,000         7,000         7,000        7,000        1 คร้ัง ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยและความ
สงบเรียบร๎อย

คณะกรรมการ
หมูํบ๎าน บ๎าน
จูน

172 โครงการรักษาความสงบ
เรียบร๎อยหมูํบ๎าน บ๎านตา
หลวง

เพื่อเป็นการสํงเสริมให๎
คณะกรรมการหมูํบ๎านมีการอยูํ
เวรยามในชํวงเวลากลางคืน ท้า
ให๎เกิดความสงบเรียบร๎อย

อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน บ๎าน
ตาหลวง

7,000          7,000         7,000         7,000        7,000        1 คร้ัง ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยและความ
สงบเรียบร๎อย

คณะกรรมการ
หมูํบ๎าน บ๎าน
ตาหลวง

173 โครงการรักษาความสงบ
เรียบร๎อยหมูํบ๎าน บ๎าน
สวนทราย

เพื่อเป็นการสํงเสริมให๎
คณะกรรมการหมูํบ๎านมีการอยูํ
เวรยามในชํวงเวลากลางคืน ท้า
ให๎เกิดความสงบเรียบร๎อย

อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน บ๎าน
สวนทราย

8,000          8,000         8,000         8,000        8,000        1 คร้ัง ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยและความ
สงบเรียบร๎อย

คณะกรรมการ
หมูํบ๎าน บ๎าน
สวนทราย
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์โครงการที่

174 โครงการรักษาความสงบ
เรียบร๎อยหมูํบ๎าน บ๎านปุา
กลาง

เพื่อเป็นการสํงเสริมให๎
คณะกรรมการหมูํบ๎านมีการอยูํ
เวรยามในชํวงเวลากลางคืน ท้า
ให๎เกิดความสงบเรียบร๎อย

อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน บ๎าน
ปุากลาง

7,000          7,000         7,000         7,000        7,000        1 คร้ัง ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยและความ
สงบเรียบร๎อย

คณะกรรมการ
หมูํบ๎าน บ๎าน
ปุากลาง

175 โครงการอบรมสร๎างความ
ปรองดองสมานฉันท์ชน
เผําถิ่นลัวะต้าบลปุากลาง

เพือ่ปกปูองสถาบันส้าคัญของชาติ
 บนพืน้ฐานของความถูกต๎อง เพือ่
ลดความขัดแยง๎ ความแตกแยกใน
เชิงความคิด โดยเน๎นการเคราพ
และยอมรับความเห็นของทุกฝุาย 
วถิีชีวติและวฒันธรรม อันจะ
น้ามาซ่ึงความรัก ความสามัคคี
และความสงบสุขของสังคมของ
พืน้ท่ีอยาํงแท๎จริง

ราษฎรในพื้นท่ี บ๎านจูน หมูํ 4 และ
บ๎านตาหลวง หมูํ 5 จ้านวน 100 คน

       30,000       30,000       30,000 ผ๎ูเข๎าอบรม 
100 คน

ประชาชนมีความ
สามัคคีปรองดอง 
สมานฉันท์ มีจิตส้านึก
รักประเทศชาติ
บ๎านเมือง

ส้านักงาน
ปลัด อบต.
ปุากลาง

176 โครงการอบรมวิถีชีวิตชน
เผําลัวะต้าบลปุากลาง

เพื่อเป็นการอนุรักษ์วิถีชีวิตชน
เผําลัวะให๎คงอยูํตลอดไปและ
สํงเสริมการทํองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมของต้าบลปุากลาง

ผ๎ูเข๎าอบรม จ้านวน 50 คน       20,000       20,000 ผ๎ูเข๎าอบรม 
50 คน

ประชาชนมีความสุข 
และรักในวิถีชีวิตชน
เผําลัวะของตนเอง

ส้านักงาน
ปลัด อบต.
ปุากลาง

177 โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผ๎ูสูงอายุชนเผําถิ่นลัวะ
ต้าบลปุากลาง

เพื่อให๎ผ๎ูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ี
ดี มีคุณคําตํอสังคม ไมํเป็น
ภาระลูกหลาน

ผ๎ูสูงอายุ จ้านวน 50 คน       20,000       20,000 ผ๎ูเข๎าอบรม 
50 คน

ผ๎ูสูงอายุสามารถท้า
ประโยชน์ให๎กับสังคมได๎

ส้านักงาน
ปลัด อบต.
ปุากลาง

178 โครงการอบรมการเพิ่ม
ศักยภาพสตรีชนเผําถิ่น
ลัวะต้าบลปุากลาง

เพื่อเพิ่มศักยภาพสตรีชนเผํา
ลัวะในมีความเสมอภาพเทํา
เทียมกันและพัฒนาให๎ทันสมัย
กับในยุคสังคมปัจจุบัน

สตรีชนเผําลัวะ จ้านวน 50 คน       20,000       20,000 ผ๎ูเข๎าอบรม 
50 คน

สตรีชนเผําลัวะ
สามารถพัฒนาตนเอง 
ให๎มีความเสมอภาคกัน
 ทันกับยุคสมัยใน
ปัจจุบัน

ส้านักงาน
ปลัด อบต.
ปุากลาง
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์โครงการที่

179 อบรมปูองกันและแก๎ไข
ปัญหายาเสพติด

เพื่อให๎มีการอบรมในการ
ปูองกันและแก๎ไขปัญหาเด็กและ
เยาวชนต้าบลปุากลางและเพื่อ
แก๎ปัญหายาเสพติดต้าบลปุา
กลางให๎หมดส้ินไปในระยะยาว

จัดการฝึกอบรมด๎านโทษและพิษภัย
ของยาเสพติดในเด็กและเยาวชน
ต้าบลปุากลาง  จ้านวน  50 คน

        50,000        50,000        50,000       50,000       50,000 50 คน ต้าบลปุากลาง ปลอด
จากยาเสพติดและ
ปัญหาเด็กและเยาวชน
ต้าบลปุากลางปัญหา
การทะเลาะวิวาทใน
กลํุมเด็กและเยาวชน
หมดไปอยํางยั่งยืน

ส้านักงาน
ปลัด อบต.
ปุากลาง

180 ติดต้ังกล๎อง CCTV เพื่อคอยปูองกันและสอดสํอง
ดูแลผ๎ูเกี่ยวข๎องกับยาเสพติด
และผ๎ูกระท้าผิดในด๎านตํางๆ 
ตลอดจนสามารถน้าตัว
ผ๎ูกระท้าผิดท่ีเป็นภัยตํอสังคม
มารับโทษตามกฎหมายได๎
อยํางทันทํวงที

จ้านวน  7 หมูํบ๎าน  .      900,000      900,000 7 หมูํบ๎าน ประชาชนภายในเขต
องค์การบริหารสํวน
ต้าบลปุากลาง
ปลอดภัยจากปัญหายา
เสพติดและสามารถ
ติดตามผ๎ูกระท้าผิดมา
ลงโทษได๎

อบต.ปุากลาง

181 สํงเสริมสนับสนุนสภาเด็ก
และเยาวชนต้าบลปุากลาง

เพื่อสํงเสริมการรวมกลํุมแกํ
เยาวชนในการรวมกลํุมเพื่อรํวม
กิจกรรมท่ีสร๎างสรรค์ สํงเสริม
ให๎สังคมมีความปกติสุขในระยะ
ยาว

สํงเสริมการจัดต้ังกลํุมเยาวชนต้าบล 
ปุากลาง และอบรมให๎ความร๎ู ในการ
รวมกลํุมท้ากิจกรรม/การประกอบ
อาชีพ เพื่อสร๎างสรรค์สังคม  จ้านวน 
 60 คน

        20,000        20,000        20,000       20,000       20,000 60 คน มีการรวมกลํุมจัดต้ัง
เป็นกลํุมเยาวชนระดับ
ต้าบล ขึ้น  และ
เยาวชนสามารถท้า
กิจกรรม รวมกลํุม
ประกอบอาชีพ รํวมกัน
เป็นส่ิงท่ีควรด้าเนินการ
ในสังคมได๎

ส้านักงาน
ปลัด อบต.
ปุากลาง
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เปา้หมาย ตวัชีวัด
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วัตถุประสงค์โครงการที่

182 อบรมวินัยจราจร ให๎เด็กและเยาวชนมีความร๎ูใน
การขับขี่ยวดยานพาหนะและ
สามารถปูองกันตนเองเบื้องต๎น
ได๎

เด็กและเยาวชนอบรม  จ้านวน 60  
คน

        30,000       30,000 60 คน เด็กสามารถใช๎
ยวดยานพาหนะได๎
ถูกต๎อง ขับขี่ไมํประมาท

อบต.ปุากลาง

183 โครงการสํงเสริมการสร๎าง
ความปองดอง

ให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการ
แก๎ไขปัญหาการขัดแย๎งทาง
การเมืองในระดับประเทศ

ประชาชน จ้านวน 70 คน       20,000       20,000 70 คน ประชาชนมีความ
เข๎าใจและไมํขัดแย๎งกัน

อบต.ปุา
กลางหมูํบ๎าน
ทุกหมูํ

184 โครงการรณรงค์ตํางๆ เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ตํางๆ 
เชํน การรณรงค์ตํอต๎านยาเสพ
ติด การณรงค์ปูองกันและโรค
ไข๎เลือดออก และกิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมรณรงค์ตํางๆ เชํน การ
รณรงค์ตํอต๎านยาเสพติด การณรงค์
ปูองกันและโรคไข๎เลือดออก และ
กิจกรรมอื่นๆ

20,000        20,000       20,000       20,000      20,000      1 คร้ัง ประชาชนได๎ตระหนัก
ถึงการปูองกันยาเสพ
ติด และการปูองกันโรค
ไข๎เลือดออก

ส้านักงานปลัด

185 โครงการเสริมสร๎างส้านึก
ความเป็นพลเมืองดีวิถี
ประชาธิปไตย

เพื่อสํงเสริมให๎พลเมืองส้านึก
ความเป็นพลเมืองดีวิถี
ประชาธิปไตย

ประชาชน จ้านวน 100  คน        10,000       10,000 100 คน ประชาชนร๎ูจัก
ประชาธิปไตยมากขึ้น

อบต.ปุากลาง

186 โครงการปูองกันและแก๎ไข
ปัญหายาเสพติดใน
โรงเรียนมัธยมปุากลาง

เพื่อปูองกันและแก๎ไขปัญหายา
เสพติดให๎กับเยาวชนต้าบลปุา
กลางด๎วยกระบวนการคําย

เยาวชนต้าบลปุากลางท่ีรํวมกิจกรรม
คํายเยาวชนปุากลางร๎ูเทําทันยาเสพ
ติด จ้านวน 200 คน สามารถ
ปูองกันตนเอง และรํวมแก๎ไขปัญหายา
เสพติดในชุมชนและสังคม

        34,000        34,000        34,000       34,000       34,000 200 คน เยาวชนต้าบลปุากลาง
สามารถปูองกันตนเอง 
เพื่อน และคนใน
ครอบครัวจากพิษภัย
ของยาเสพติด

อบต.ปุากลาง
รํวมกับ
โรงเรียน

มัธยมปุากลาง

187 โครงการตรวจสารเสพติด 
เฝูาระวังปัญหายาเสพติด

เพื่อให๎สามารถสํุมตรวจกลํุม
เส่ียงปูองปรามควบคุมการแพรํ
ระบาดของยาเสพติดในชุมชน
ต้าบลปุากลางได๎

จัดซ้ือวัสดุ/อุปกรณ์ ส้าหรับตรวจสาร
เสพติดปูองกันการแพรํนะบาดของ
สารเสพติด ปีละ 1 คร้ัง

        30,000        30,000        30,000       30,000       30,000 1 คร้ัง สามารถสํุมตรวจกลํุม
เส่ียงปูองปรามควบคุม
การแพรํระบาดของยา
เสพติดในชุมชนต้าบล
ปุากลางได๎

อบต.ปุากลาง
รํวมกับ รพ.
สต.ต้าบลปุา
กลาง และ

ก้านัน 
ผ๎ูใหญํบ๎าน
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188 ฝึกอบรมพัฒนาจิตใจรวม
ญาติเผําม๎งแตํละตระกูล

เพื่อให๎เกิดการเสนอแนะ
แนวทางและแก๎ไขปัญหาของชน
เผําม๎งได๎เกิดการพัฒนาอยําง
ตํอเนื่อง

ฝึกอบรมพัฒนาจิตใจรวมญาติเผําม๎ง
แตํละตระกูล จ้านวน 30 คน

        30,000        30,000        30,000       30,000       30,000 30 คน สามารถทราบปัญหา
และแนวทางแก๎ไข
ตํางๆ ของชนเผําม๎ง

อบต.ปุากลาง
รํวมกับ

ตระกูลแซํรี
แซํท๎าวต้าบล

ปุากลาง

189 ศึกษาดูงานเครือขํายสตรี
ชนเผําม๎ง, เผําเมี่ยน, เผํา
ลัวะ

เพื่อให๎กลํุมสตรีชนเผําม๎งได๎มี
การศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองสามารถน้าความร๎ู
และประสบการณ์ท่ีได๎จาก
การศึกษาดูงานมาพัฒนา
หมูํบ๎านและชุมชนได๎

จัดโครงการทัศนะศึกษาดูงานของ
กลํุมสตรีชนเผําม๎ง   จ้านวน  40 คน

     100,000      100,000 40 คน กลํุมสตรีชนเผําม๎งได๎มี
การศึกษาดูงานพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง
สามารถน้าความร๎ูและ
ประสบการณ์ท่ีได๎จาก
การศึกษาดูงานมา
พัฒนาหมูํบ๎านและ
ชุมชนได๎

ส้านักงาน
ปลัด อบต.
ปุากลาง

190 สํงเสริมพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อให๎กลํุมสตรีมีความเสมอ
ภาคเทําเทียมกับผ๎ูชาย สํงเสริม
การเป็นผ๎ูน้า และสํงเสริมอาชีพ
กลํุมสตรี

จัดโครงการตํางๆ ท่ีเกี่ยวกับการ
พัฒนาบทบาทสตรี จ้านวน 50 คน

        30,000        30,000        30,000       30,000       30,000 จ้านวน 50 คน สตรีมีบทบาทในสังคม
และมีความเป็นผ๎ูน้า
มากขึ้น

ส้านักงาน
ปลัด อบต.
ปุากลาง

191 สนับสนุนเครือขํายสตรี 
เผําม๎ง เผําเมี่ยน และเผํา
ลัวะ

เพื่อให๎เครือขํายสตรีเผําม๎ง เผํา
เมี่ยน และเผําลัวะ ได๎มีการ
แลกเปล่ียนความร๎ู 
ประสบการณ์ และประเพณี
วัฒนธรรม

จัดโครงการสนับสนุเครือขํายสตรี 
เผําม๎ง เผําเมี่ยน และเผําลัวะ  จ้านวน
 50 คน

        30,000        30,000        30,000       30,000       30,000 จ้านวน 50 คน เกิดการแลกเปล่ียน 
ความร๎ู ประสบการณ์ 
ประเพณีวัฒนธรรม 
เครือขํายสตรี เผําม๎ง 
เผําเมี่ยน และเผําลัวะ

ส้านักงาน
ปลัด อบต.
ปุากลาง
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192 ฝึกอบรมสตรีชนเผําม๎งด๎าน
วัฒนธรรม

เพื่อสํงเสริมบทบาทสตรีม๎งให๎มี
บทบาทในการแสดงความ
คิดเห็น ซ่ึงสํงเสริมการเป็นผ๎ูน้า
ในวัฒนธรรมชนเผําม๎ง และ
สามารถสร๎างเครือขํายสตรีชน
เผําม๎งท่ัวโลก

ฝึกอบรมสตรีชนเผําม๎งด๎านวัฒนธรรม
 จ้านวน 50 คน

        30,000        30,000       30,000       30,000 จ้านวน 50 คน สตรีม๎งสามารถพัฒนา
บทบาทสตรีให๎เป็นท่ี
ยอมรับในสังคม

ส้านักงาน
ปลัด อบต.
ปุากลาง

193 โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม

เพื่อเสริมสร๎างคุณธรรมในการ
ปฏิบัติงานและเพื่อให๎พนักงาน
ลูกจ๎างมีความมั่นคงจิตใจใน
การปฏิบัติงานให๎เกิด
ประสิทธิภาพ

จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมแกํคณะ
ผ๎ูบริหาร ส.อบต. พนักงาน และ
ลูกจ๎างขององค์การบริหารสํวนต้าบล 
จ้านวน 60 คน

        30,000        30,000        30,000       30,000       30,000 60 คน พนักงานลูกจ๎างมี
ความมั่นคงจิตใจใน
การปฏิบัติงานให๎เกิด
ประสิทธิภาพและมี
คุณธรรมปฏิบัติงาน

กอง
การศึกษา

อบต.ปุากลาง

194 โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมคริสเตียน ต้าบล
ปุากลาง

เพื่ออบรมสร๎างความร๎ูความ
เข๎าใจหลักคุณธรรมจริยธรรม
การอยูํรํวม กันในสังคมและ
ครอบครัวคริสเตียน สามารถ
สร๎างครอบครัวให๎มีความสุขได๎

ครอบครัวคริสเตียน 50 คน         30,000        30,000        30,000       30,000       30,000 50 คน สร๎างความร๎ูความ
เข๎าใจหลักคุณธรรม
จริยธรรมการอยูํรํวม 
กันในสังคมและ
ครอบครัวคริสเตียน
สามารถสร๎างครอบครัว
ให๎มีความสุขได๎

กอง
การศึกษา
อบต.ปุากลาง
รํวมกับ
คริสตจักร
ต้าบลปุากลาง

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 5. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาดา้นสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

3.2 แผนงานการศึกษา
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195 โครงการกํอสร๎างห๎องน้้า 
ศพด.บ๎านปุากลาง

เพื่อให๎ได๎ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของ ศพด.คุณภาพ เด็กมี
ห๎องน้้าใช๎เพียงพอกับจ้านวนเด็ก

กํอสร๎างห๎องน้้า ศพด.บ๎านปุากลาง 261,500  ห๎องน้้า 1 หลัง เด็กมีห๎องน้้าใช๎เพียงพอ
เป็นศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กท่ีมีคุณภาพ

กอง
การศึกษา
และกองชําง

196 โครงการร้ือถอนผนัง 
อาคารเรียนร๎ู ศพด.ตาหลวง

เพื่อให๎มีห๎องเรียนท่ีกว๎างขึ้น
สามารถมีพื้นท่ีใช๎สอยส้าหรับ
ท้ากิจกรรมของเด็กเล็กได๎
สะดวกขึ้น

ร้ือถอนผนังอาคารเรียน ขนาดยาว 
3.30 เมตร สูง 3.15 เมตร พร๎อม
ปรับปรุง จ้านวน 2 จุด อาคาร 1 
และอาคาร 3

12,500        ปรับปรุง 
อาคาร 1 

และอาคาร 3

มีห๎องเรียนกว๎างขึ้นใช๎
ท้ากิจกรรมตํางๆ ได๎
สะดวกขึ้น

กอง
การศึกษา
และกองชําง

197 โครงการกํอสร๎างบํอซึม
ห๎องน้้า ศพด.ตาหลวง

เพื่อให๎ห๎องน้้ามีบํอซึมและไมํสํง
กล่ินเหม็นรบกวน

บํอซึมห๎องน้้า อาคาร 3 จ้านวน 1 บํอ 6,400          บํอซึม อาคาร
 3

ห๎องน้้าไมํสํงกล่ินเหม็น
รบกวน

กอง
การศึกษา
และกองชําง

198 ค่ันห๎องเรียน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ๎านตาหลวง

เพื่อให๎มีห๎องเรียนเป็นสัดสํวนท่ี
ชัดเจนเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน

ค่ันห๎องเรียน จ้านวน 4 ห๎อง ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ๎านตาหลวง

     300,000 4 ห๎อง มีห๎องเรียนเป็นสัดสํวน
งํายตํอการควบคุมเด็ก
และการจัดการเรียน
การสอนมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

   กอง
การศึกษา     
 กองชําง    
อบต.ปุากลาง

199 ติดต้ังเหล็กดัดและมุ๎งลวด
ประตูหน๎าตําง  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ๎านตาหลวง

เพื่อปูองกันและรักษาทรัพยสิ
นของทางราชการ และเพื่อ
ปูองกันยุงลายและลดภาวะ
เส่ียงของโรคไข๎เลือดออก

ติดต้ังเหล็กดัดและมุ๎งลวดประตู
หน๎าตําง  ศูนย์พัมฒนาเด็กเล็กบ๎าน
ตาหลวง

     150,000 จ้านวน 2 หลัง ปูองกันทรัพย์สินทาง
ราชการและปูองกัน
โรคไข๎เลือดออก

   กอง
การศึกษา     
 กองชําง    
อบต.ปุากลาง

200 ติดต้ังผ๎ามําน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ๎านตาหลวง

เพื่อบังแสงแดดท่ีสํองเข๎ามาให๎
ห๎องเรียน และลดความร๎อนลง
ท้าให๎ห๎องเรียนไมํร๎อนเกินไป

ติดต้ังผ๎ามําน ศูนย์พัฒนาเด็กเล๎กบ๎าน
ตาหลวง จ้านวน 3 อาคารเรียน

     150,000 จ้านวน 3 หลัง สามารถปูองกันความ
ร๎อนได๎ท้าให๎เด็กเล็กมี
พัฒนาการท่ีดีขึ้น

   กอง
การศึกษา     
 กองชําง    
อบต.ปุากลาง
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์โครงการที่

201 กํอสร๎างอํางแปรงฟัน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ๎านตาหลวง

เพื่อให๎เด็กมีอํางแปรงฟัน
เพียงพอ

กํอสร๎างอํางแปรงฟัน ตํอเติมกันสาด 
เทคอนกรีต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎าน
ตาหลวง

     400,000 1 แหํง สามารถกันแดดกันฝน
เวลาเด็กแปรงฟัน

   กอง
การศึกษา     
 กองชําง    
อบต.ปุากลาง

202 วางทํอระบายน้้า คสล. 
พร๎อมบํอพัก ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ๎านตาหลวง

เพื่อแก๎ไขปัญหาน้้าทํวมขังหน๎า
ศูนย์พัฒนาเด็กบ๎านตาหลวง

วางทํอระบายน้้า คสล.พร๎อมบํอพัก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านตาหลวง ระยะ
 150 เมตร (ตามแบบแปลน)

     600,000 ทํอระบายน้้า 
คสล. ระยะ 
150 เมตร

สามารถระบายน้้าได๎ดี กองชําง

203 กํอสร๎างร้ัวคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร๎อมปูาย ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อปูองกันเด็กและทรัพย์สิน
ของทางราชการ

กํอสร๎างร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก พร๎อมปูาย บริเวณ
ด๎านหลังกํอทึบ ยาว 108 เมตร 
บริเวณด๎านหลังแบบโปรํง ยาว 117 
เมตร ประตู จ้านวน 3 จุด

     600,000 1 แหํง สามารถปูองกัน
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ

   กอง
การศึกษา     
 กองชําง    
อบต.ปุากลาง

204 ปรับปรุงตํอเติม อาคาร
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ปุากลางหลังเกํา

1.เพื่อให๎ได๎ตามเกณฑ์
มาตรฐานของศพด.คุณภาพ
2.เพื่อสร๎างความมั่นใจให๎กับ
ผ๎ูปกครองท่ีน้าบุตรหลานเข๎า
เรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ทาสีอาคาร
ซํอมแซมและตํอเติมหลังคา
ปูพื้นกระเบื้องรอบอาคาร

     500,000 1 แหํง ผ๎ูปกครองมีความพึง
พอใจท่ีน้าบุตรหลาน
เข๎าเรียนในศูนย์ฯ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ี 
ได๎ตามเกณฑ์มาตรฐาน

   กอง
การศึกษา     
 กองชําง    
อบต.ปุากลาง

205 โครงการทาสีร้ัวคอนกรีต 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านปุา
กลาง

เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล๎อมให๎
นําอยูํ

ทาสีร้ัวคอนกรีต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ๎านปุากลาง

        40,000 1 แหํง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
สภาพแวดล๎อมท่ีนําอยูํ

   กอง
การศึกษา     
 กองชําง    
อบต.ปุากลาง
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์โครงการที่

206 โครงการปรับปรุงโรง
อาหาร ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ๎านปุากลาง

เพื่อให๎ได๎ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของศพด.คุณภาพ เพื่อ
เสริมสร๎างความปลอดภัยให๎กับ
เด็กในการรับประทานอาหาร

ปรับปรุงโรงอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ๎านปุากลาง

     150,000 1 แหํง เด็กมีความปลอดภัย
ในการรับประทาน
อาหาร  ป็นศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท่ีมีคุณภาพ

   กอง
การศึกษา     
 กองชําง    
อบต.ปุากลาง

207 โครงการสร๎างห๎องน้้า 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านปุา
กลาง

เพื่อให๎ได๎ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของศพด.คุณภาพ เด็กมีห๎องน้้า
ใช๎เพียงพอกับจ้านวนเด็ก

ทุบแท๎งน้้าและสร๎างห๎องน้้า ขนาด
กว๎าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร

     400,000 1 แหํง เด็กมีห๎องน้้าใช๎ท่ี
เพียงพอ เป็นศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท่ีมี
คุณภาพ

   กอง
การศึกษา     
 กองชําง    
อบต.ปุากลาง

208 ติดต้ังน้้าประปาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ๎านปุากลาง

เพื่อแก๎ไขปัญหาน้้าใช๎ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ๎านปุากลางชําง
หน๎าแล๎งน้้าไมํพอใช๎

ติดต้ังระบบน้้าประปาสํวนภูมิภาค 
ตามแบบแปลนของกองชําง

40,000       ติดต้ังระบบ
ประปาจ้านวน

 1 แหํง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ๎านปุากลางมีน้้าใช๎
เพียงพอท้ังปี

กองชําง

209 ติดต้ังน้้าประปาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตาหลวง

เพื่อแก๎ไขปัญหาน้้าใช๎ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ๎านปุากลางชําง
หน๎าแล๎งน้้าไมํพอใช๎

ติดต้ังระบบน้้าประปาสํวนภูมิภาค 
ตามแบบแปลนของกองชําง

230,000     ติดต้ังระบบ
ประปาจ้านวน

 1 แหํง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ๎านตาหลวงมีน้้าใช๎
เพียงพอท้ังปี

กองชําง

210 กํอสร๎างถังพักน้้าประปา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านปุา
กลาง

เพื่อแก๎ไขปัญหาน้้าประปาไมํ
ไหลและไฟฟูาดับ

กํอสร๎างถังพักน้้าประปาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ๎านปุากลาง

100,000     กํอสร๎างถังพัก
น้้า 1 แหํง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ๎านปุากลางมีน้้าใช๎
เพียงพอท้ังปี

กองชําง

211 โครงการกํอสร๎างอาคาร
เอนกประสงค์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ๎านปุากลาง

เพื่อไว๎เก็บอาหารเสริมนมของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กํอสร๎างอาคารเอนกประสงค์ กว๎าง 3 
เมตร ยาว 3 เมตร ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ๎านปุากลาง

    150,000 1 แหํง ศูนย์ฯบ๎านปุากลางมี
สภาพแวดล๎อมท้ัง
ภายในและภายนอกท่ี
ปลอดภัยนําอยูํและ
เป็นแหลํงเรียนร๎ูของเด็ก

   กอง
การศึกษา     
 กองชําง    
อบต.ปุากลาง
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์โครงการที่

212 ซํอมแซม  ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ๎านตาหลวง

เพื่อซํอมแซม อาคารเรียน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให๎ได๎
มาตรฐาน เพียงพอกับจ้านวน
เด็กท่ีเพิ่มขึ้นทุกปี

ซํอมแซมอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ๎านตาหลวง

50,000        50,000       50,000       50,000      50,000      1 แหํง เด็กเล็กมีห๎องเรียนใน
การท้ากิจกรรมการ
เรียนการสอนตาม
เกณฑ์มาตรฐานท่ี
เพียงพอและไมํคับ
แคบแอดอัด

   กอง
การศึกษา     
 กองชําง    
อบต.ปุากลาง

213 ซํอมแซม  ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ๎านปุากลาง

เพื่อซํอมแซม อาคารเรียน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให๎ได๎
มาตรฐาน เพียงพอกับจ้านวน
เด็กท่ีเพิ่มขึ้นทุกปี

ซํอมแซม อาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ๎านปุากลาง

        50,000        50,000        50,000       50,000       50,000 1 หลัง เด็กเล็กมีห๎องเรียนใน
การท้ากิจกรรมการ
เรียนการสอนตาม
เกณฑ์มาตรฐานท่ี
เพียงพอและไมํคับ
แคบแอดอัด

   กอง
การศึกษา     
 กองชําง    
อบต.ปุากลาง

214 ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อให๎ศูนย์พัฒนาเด็กปุากลาง
เป็นศูนย์พัฒนาเด็กท่ีนําอยูํมี
ความสะอาดปลอดภัยถูก
สุขลักษณะมีความรํมร่ืน นําดู
นําชม

ปรับปรุงภูมิทัศน์ ถมดิน ปลูกดอกไม๎ 
ต๎นไม๎ท้าสวนยํอม ปลูกหญ๎า ให๎สนาม
เด็กเลํน นําอยูํ จ้านวน 2  แหํง

100,000    2 แหํง ท้าให๎เด็กอยากมา 
ศพด. มากขึ้นด๎วย
ทัศนียภาพท่ีสวยงาม 
และนําเรียนร๎ู เด็กมี
ความปลอดภัยขณะ
เลํนสนามเด็กเลํน

   กอง
การศึกษา     
 กองชําง    
อบต.ปุากลาง

215 โครงการสร๎างศาลารวมใจ เพื่อเป็นจุดรอรับเด็ก และเป็น
ท่ีพักผํอนผ๎ูปกครองเวลามารอ
รับเด็ก

กํอสร๎างศาลารํวมใจ จ้านวน 2 หลัง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านปุากลาง และ
บ๎านตาหลวง

100,000    2 หลัง ผ๎ูปกครองท่ีมารอรับลูก
ได๎มีท่ีนั่งพัก

   กอง
การศึกษา     
 กองชําง    
อบต.ปุากลาง

216 กํอสร๎างสนามเด็กเลํน
พร๎อมอุปกรณ์

เพื่อกันแดดกันฝนระหวํางท่ีเด็ก
เลํนและออกก้าลังกาย

กํอสร๎างสนามเด็กเลํนพร๎อมอุปกรณ์ 
(มุงหลังคา ซ้ือเคร่ืองเลํน ปูพื้นสนาม
ด๎วยทรายหรือแผํนยําง)

1,000,000   2 แหํง เด็กมีสถานท่ีออกก้าลัง
กายสามารถเพิ่ม
พัฒนาการของเด็กได๎

   กอง
การศึกษา     
 กองชําง    
อบต.ปุากลาง
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เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์โครงการที่

217 กํอสร๎างทางเช่ือมระหวําง
อาคารและโรงอาหาร

เพื่อให๎การเดินระหวํางอาคาร
เป็นระเบียบเรียบร๎อย

กํอสร๎างทางเช่ือมระหวํางอาคารและ
โรงอาหารพร๎อมมุงหลังคาทางเดิน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านตาหลวง

500,000    1 แหํง เด็กสามารถเดินไปมา
ได๎สะดวกและปลอดภัย

   กอง
การศึกษา     
 กองชําง    
อบต.ปุากลาง

218 โครงการปรับปรุงสนามเด็ก
เลํน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อเสริมสร๎างพัฒนาการท้ัง 4 
ด๎านของเด็ก และเพียงพอกับ
จ้านวนเด็ก

ปรับปรุงสนามเด็กเลํน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ๎านปุากลางและบ๎านตาหลวง

500,000    2 แหํง เด็กได๎เสริมสร๎าง
พัฒนาการท้ัง 4 ด๎าน 
ได๎อยํางเพียงพอกับ
จ้านวนเด็ก

   กอง
การศึกษา     
 กองชําง    
อบต.ปุากลาง

219 ปรับปรุง ตํอเติม อาคาร
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ๎านปุากลาง

เพื่อแก๎ไขอาคารเรียนเกําช้ารุด
ทรุดโทรม

ปรับปรุง ตํอเติมอาคารเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ๎านปุากลาง อาคาร 2
 และอาคาร 3

    600,000 1 แหํง มีอาคารเรียนท่ีได๎
มาตรฐานเหมาะสมกับ
การเรียนการสอน

กองชําง

220 ปรับปรุง ตํอเติม หลังคา
อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ๎านปุากลาง (อบต.ปุา
กลาง หลังเกํา)

เพื่อแก๎ไขหลังคาร้ัว ท้าให๎
น้้าฝนหยดลงห๎องเรียนเด็กเล็ก
ไมํสามารถเรียนนักศึกษาได๎

ปรับปรุง ตํอเติม หลังคาอาคารเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านปุากลาง 
(อบต.ปุากลาง หลังเกํา)

    200,000 1 แหํง มีอาคารเรียนท่ีได๎
มาตรฐานเหมาะสมกับ
การเรียนการสอน

กองชําง

221 ปรับปรุง ตํอเติม โรง
อาหารศูนย์พัมนาเด็กเล็ก
บ๎านปุากลาง

เพื่อปรับปรุงโรงอาหารให๎
กว๎างขวางมีพื้นท่ีเพียงพอ 
สะอาด ถูกสุขลักษณะ

ปรับปรุงหลังคาโรงอาหาร และร้ือม๎า
นั่งรับประทานอาหารและปรับปรุงตํอ
เติม

300,000    1 แหํง มีโรงอาหารท่ีสะอาด 
ถูกสุขลักษณะได๎
มาตรฐาน

กองชําง

222 กํอสร๎างอาคารเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ๎านปุากลาง

เพื่อให๎มีอาคารเรียนท่ีได๎
มาตรฐานและเพียงพอตํอ
จ้านวนเด็กนักเรียน

กํอสร๎างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ๎านปุากลาง

  3,500,000 1 หลัง มีอาคารเรียนท่ีได๎
มาตรฐานเพียงพอกับ
การเรียนการสอน

กองชําง

223 กํอสร๎างอาคารเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ๎านตาหลวง

เพื่อให๎มีอาคารเรียนท่ีได๎
มาตรฐานและเพียงพอตํอ
จ้านวนเด็กนักเรียน

กํอสร๎างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ๎านตาหลวง

 3,500,000 1 หลัง มีอาคารเรียนท่ีได๎
มาตรฐานเพียงพอกับ
การเรียนการสอน

กองชําง
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เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์โครงการที่

224 ปรับปรุงซํอมแซม ตํอเติม 
อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ๎านปุากลาง

เพื่อแก๎ไขอาคารเรียนเกําช้ารุด
ทรุดโทรม

1. ปรับปรุงระบบไฟฟูาในอาคารเรียน
 2. ปรับปรุง ซํอมแซมห๎องน้้า 3. ตํอ
เติมอํางล๎างมือ 4. ปรับปรุงอาคาร
เรียน 5. ติดต้ังรางริน ฯลฯ

     300,000     300,000 1 แหํง มีอาคารเรียนท่ีได๎
มาตรฐานเหมาะสมกับ
การเรียนการสอน

กองชําง

225 โครงการห๎องสํงเสริม
พัฒนาการเด็ก

เพื่อให๎เด็กมีพัฒนาการท่ีดีมี
ห๎องส้าหรับให๎เด็กได๎เลํนเรียนร๎ู
เสริมพัฒนาการด๎านรํางกาย 
และสติปัญญา

ปรับปรุงห๎อง และจัดซ้ืออุปกรณ์เคร่ือง
เลํนตํางๆ จ้านวน 2 ห๎อง  ศูนย์ละ 1
 ห๎อง

300,000     300,000     2 ห๎อง เด็กมีพัฒนาการด๎าน
รํางกายและสติปัญญา
ท่ีดีขึ้น

กอง
การศึกษา

อบต.ปุากลาง

226 จัดกิจกรรมวันเด็กแหํงชาติ
 ประจ้าปี

เพื่อสํงเสริมกิจกรรมวันเด็ก
สํงเสริมให๎เด็กมีความ
สนุกสนานมีความร่ืนเริง กล๎า
คิดกล๎าแสดง ออกเพิ่ม
ศักยภาพของเด็กและเยาวชน
อนาคตของชาติได๎

จัดกิจกรรมวันเด็ก รํวมกับศูนย์พัฒนา
เด็กและโรงเรียนในพื้นท่ีจ้านวน 3  
โรงเรียน

        20,000        20,000        20,000       20,000       20,000 1 คร้ัง เด็กและเยาวชนมี
ความสนุกสนานตาม
วัยกล๎าคิดกล๎า
แสดงออก สํงเสริม
พัฒนาการของอนาคต
ของชาติได๎

กอง
การศึกษา

อบต.ปุากลาง

227 จัดกิจกรรมวันแมํแหํงชาติ
 ประจ้าปี

เพื่อสํงเสริมกิจกรรมวันแมํ
สํงเสริมให๎เด็กมีความรักความ
กตัญญูตํอแมํผ๎ูให๎ก้าเนิดสร๎าง
ความรักความผูกพันใน
ครอบครัว

จัดกิจกรรมวันแมํแหํงชาติ รํวมกับ
ศูนย์พัฒนาเด็กท้ัง 2 ศูนย์

        10,000        10,000        10,000       10,000       10,000 1 คร้ัง เด็กมีความรักความ
กตัญญูตํอแมํผ๎ูให๎
ก้าเนิดสร๎างความรัก
ความผูกพันใน
ครอบครัว

กอง
การศึกษา

อบต.ปุากลาง

228 โครงการจัดนิทรรศการ
ผลงานเด็กปฐมวัยและ
มอบประกาศนียบัตร

เพื่อสํงเสริมให๎เด็กและ
ผ๎ูปกครองมีความร๎ูสึกภาคภูมิใจ
 ในการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กให๎มีความมุํงมั่นตํอ
การศึกษาในอนาคต

โครงการจัดนิทรรศการผลงานเด็ก
ปฐมวัยและมอบประกาศนียบัตรตอน
จบเทอมแกํเด็กท่ีจะจบไปตํอระดับ
อนุบาล 1 คร้ัง

        15,000        15,000        15,000       15,000       15,000 1 คร้ัง เด็กและผ๎ูปกครองมี
ความร๎ูสึกภาคภูมิใจ 
ในการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กให๎
มีความมุํงมั่นตํอ
การศึกษาในอนาคตได๎

กองการศึกษา
 อบต.ปุากลาง
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เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
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งบประมาณ
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์โครงการที่

229 ปฐมวัยเกมส์ เพื่อพัฒนาความพร๎อมของเด็ก
ท้ัง 4 ด๎าน เพื่อสร๎าง
ความสัมพันธ์อันดีระหวํางศูนย์
เด็กกับผ๎ูปกครอง

แขํงขันกีฬาเด็กเล็ก จ้านวน 270 คน           5,000          5,000          5,000         5,000         5,000 270 คน เด็กในศูนย์มีความ
พร๎อมพัฒนาการทุก
ด๎านผ๎ูปกครองมีความ
พึงพอใจในการจัด
กิจกรรม

กองการศึกษา
 อบต.ปุากลาง

230 สํงเสริมสุขภาพทันต
สาธารณสุขเคลือบ
ฟลูออไรด์

เพื่อให๎เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ๎านปุากลางมีสุขภาพฟันท่ี
แข็งแรง

เด็กเล็ก จ้านวน 170 คน       30,000       30,000 170 คน เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ๎านปุากลางมี
สุขภาพฟันท่ีแข็งแรง

กองการศึกษา
 อบต.ปุากลาง

231 อบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการส้าหรับครูผ๎ูดูแล
เด็ก

เพื่อให๎ครูผ๎ูดูแลเด็กได๎มีความร๎ู
ในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กให๎มีความเจริญก๎าวหน๎าใน
ด๎านตํางๆ

บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก         10,000        10,000        10,000       10,000       10,000 15 คน ครูผ๎ูดูแลเด็กได๎มีความร๎ู
ในการพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให๎มี
ความเจริญก๎าวหน๎าใน
ด๎านตํางๆ

กองการศึกษา
 อบต.ปุากลาง

232 โครงการศึกษาเรียนร๎ูนอก
สถานท่ี

เพื่อให๎เด็กเกิดการเรียนร๎ูอยําง
มีความสุขจากสถานท่ีจริงเพื่อ
สนองตํอนโยบายของรัฐบาลใน
การเรียนร๎ูของเด็ก

จัดกิจกรรมศึกษาเรียนร๎ูนอกสถานท่ี
โดยมีผ๎ูปกครอง เด็กครูผ๎ูดูแลเด็กไป
ทัศนศึกษาแหลํงเรียนร๎ูในจังหวัดนําน

      20,000       20,000 100 คน เด็กได๎เรียนร๎ูจาก
สถานท่ีจริงอยําง
สนุกสนานเกิดทักษณะ
การเรียนร๎ูอยํางรวดเร็ว

กองการศึกษา
  อบต.ปุา

กลาง

233 โครงการพัฒนาบุคลากร 
ทางการศึกษาและศึกษาดู
งาน

เพื่อสร๎างความตระหนักถึง
ภาระหน๎าท่ีอันส้าคัญยิ่งของครู
ผ๎ูดูแลเด็กในการสร๎างและ
รับผิดชอบดูแล อบรมเยาวชน
ของชาติให๎เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของชาติ

บุคลากรทางการศึกษา จ้านวน 15 คน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 15 คน ครูผ๎ูดูแลเด็กทุกคน 
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ในการจัดกระบวนการ
เรียนร๎ู ครูผ๎ูดูแลเด็ก
ทุกคนพัฒนาตนเองให๎
มีคุณภาพสํูครูมืออาชีพ

กองการศึกษา
  อบต.ปุา

กลาง
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234 โครงการเรียนร๎ูภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น

เพื่อให๎เด็กได๎เกิดการเรียนร๎ู
ขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมท๎องถิ่นของตนเอง

เด็กเล็กจ้านวน 300 คน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ เด็ก 300 คน เด็กได๎เรียนร๎ูเกี่ยวกับ
ภูมิปัญญาท๎องถิ่นใน
ต้าบลปุากลางผําน
ประสบการณ์จริงอยําง
สนุกสนานและเกิด
ทักษะการเรียนร๎ูอยําง
รวดเร็ว

กองการศึกษา
  อบต.ปุา

กลาง

235 โครงการสนับสนุน
คําใช๎จํายการบริหาร
สถานศึกษา

เพื่อให๎เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
ได๎รับประทานอาหารกลางวัน 
ครบหลัก 5 หมูํและมีอาหาร
กลาง วันทานทุกวันสามารถ
สร๎างความเจริญเติบโตและมี
ก้าลังสมองในการพัฒนา การ
เรียนร๎ูตามวัยอันสมควรแกํ
การศึกษาเลําเรียน

สํงเสริมอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กจ้านวน  2  ศูนย์  จ้านวน  
นักเรียน  330  คน ๆ ละ 20 บาท 
จ้านวน 245 วัน

   1,617,000   1,617,000   1,617,000  1,617,000  1,617,000 330 คน เด็กนักเรียนได๎รับ
ประทานอาหาร
กลางวัน ครบหลัก 5 
หมูํ และมีอาหาร
กลางวันทานทุกวัน
สามารถสร๎างความ
เจริญเติบโตและมี
ก้าลังสมองในการ
พัฒนา การเรียนร๎ูตาม
วัยอันสมควรแกํ
การศึกษาเลําเรียน

กอง
การศึกษา

อบต.ปุากลาง
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์โครงการที่

236 อุดหนุนสํงเสริมโครงการ
อาหารกลางวัน  โรงเรียน
ประถมในพื้นท่ี จ้านวน 2 
โรงเรียน

เพื่อให๎เด็กนักเรียนได๎รับ
ประทานอาหารกลางวัน ครบ
หลัก 5 หมูํ และมีอาหาร
กลางวันทานทุกวันสามารถ
สร๎างความเจริญเติบโตและมี
ก้าลังสมองในการพัฒนา การ
เรียนร๎ูตามวัยอันสมควรแกํ
การศึกษาเลําเรียน

สํงเสริมอาหารกลางวันโรงเรียนเขต
พื้นท่ีการศึกษา ในพื้นท่ีจ้านวน  2 
โรงเรียน  จ้านวน  นักเรียน   590  
คน ๆ ละ 20 บาท จ้านวน 200 วัน

   2,360,000   2,360,000   2,360,000  2,360,000  2,360,000 590 คน เด็กนักเรียนได๎รับ
ประทานอาหาร
กลางวัน ครบหลัก 5 
หมูํ และมีอาหาร
กลางวันทานทุกวัน
สามารถสร๎างความ
เจริญเติบ โตและมี
ก้าลังสมองในการ
พัฒนา การเรียนร๎ูตาม
วัยอันสมควรแกํ
การศึกษาเลําเรียน

โรงเรียนปุา
กลาง

มิตรภาพท่ี 
166 และ
โรงเรียนส

หราษฎร์บ้ารุง

237 สํงเสริมอาหารเสริม (นม)
โรงเรียน  ประถมในพื้นท่ี 
จ้านวน  2 โรงเรียน

เพื่อให๎เด็กนักเรียนต้ังแตํระดับ
กํอนวัยเรียนจนถึงระดับช้ัน
ประถมศึกษา  ได๎ด่ืมนมทุกวัน

จัดซ้ืออาหารเสริมนมส้าหรับเด็ก
นักเรียนกํอนประถม ถึงระดับ จ้านวน
   2  โรงเรียน คนละ 7.82 บาท 
จ้านวน 590 คน จ้านวน 260 วัน

   1,200,000   1,200,000   1,200,000  1,200,000  1,200,000 590 คน เด็กนักเรียนต้ังแตํ
ระดับกํอนวัยเรียน
จนถึงระดับชั้น
ประถมศึกษา  ได๎ด่ืม
นมทุกวันและมีสุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรงขึ้น

กอง
การศึกษา

อบต.ปุากลาง

238 สํงเสริมอาหารเสริม (นม) 
ศูนย์พัฒนาเด็กในพื้นท่ี
รับผิดชอบ จ้านวน  2 ศูนย์

เพื่อให๎เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กได๎
ด่ืมนมทุกวันมีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรงสามารถพัฒนาการได๎
ตามวัย

จัดซ้ืออาหารเสริมนมส้าหรับเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก  จ้านวน   2  ศูนย์ 
จ้านวน 7.82 บาท จ้านวน 330 คน
 จ้านวน 260 วัน

     680,000      680,000      680,000     680,000     680,000 330 คน เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
ได๎ด่ืมนมทุกวันมี
สุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรงสามารถ
พัฒนาการได๎ตามวัย

กอง
การศึกษา

อบต.ปุากลาง
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์โครงการที่

239 สํงเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ

เพื่อให๎นักเรียนได๎ใช๎ความร๎ู  
ทักษะ ประสบการณ์จากการ
เรียน สร๎างช่ือเสียงให๎กับตนเอง
และโรงเรียน     และเพื่อให๎
นักเรียน ได๎มีโอกาสได๎รับ
ประสบการณ์และการเรียนร๎ู
จากการแขํงขันทักษะทาง
วิชาการ

นักเรียนระดับประถมศึกษา จ้านวน 
150 คน

        15,000        15,000        15,000       15,000       15,000 150 คน นักเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานท่ีก้าหนด 
เป็นคนดี มีปัญญา มี
ความสุข มีศักยภาพใน
การศึกษาตํอ มีความ
สมบูรณ์ท้ังด๎าน
รํางกายและจิตใจ มี
ความร๎ูทักษะท่ีจ้าเป็น
ส้าหรับการด้ารงชีวิต 
ตามมาตรฐาน

กอง
การศึกษา

อบต.ปุากลาง
รํวมกับ

โรงเรียนปุา
กลาง

มิตรภาพท่ี 
166

240 โครงการคุณธรรม 
จริยธรรม (คํายคุณธรรม)

เพื่อสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนมีวินัยใน
ตนเอง ปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาท่ีตนนับถือ มี
คุณธรรม จริยธรรม คํานิยมอัน
พึงประสงค์

นักเรียนช้ัน ป.6 จ้านวน 30 คน         30,000        30,000        30,000       30,000       30,000 30 คน นักเรียนมีวินัยในตนเอง
 ปฏิบัติ ตนตาม
หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา

กอง
การศึกษา

อบต.ปุากลาง
รํวมกับ

โรงเรียนปุา
กลาง

มิตรภาพท่ี 
166

241 โครงการสํงเสริมพัฒนาสุข
ภาวะและสุนทรียภาพ

เพื่อให๎นักเรียนมีความสนใจ มี
ใจรักด๎านดนตรี-นาฎศิลป(์ฟูอน
ร้า) ได๎ศึกษาเรียนร๎ูและปฏิบัติ
ให๎เกิดทักษะในด๎านดนตรีและ
การฟูอนร้าได๎เป็นอยํางดี

เยาวชนต้าบลปุากลาง จ้านวน 100 
คน

10,000        10,000       10,000       10,000      10,000      100 คน นักเรียนกล๎าแสดงออก
ตามความสามารถตาม
ถนัดและความสนใจ

กอง
การศึกษา

อบต.ปุากลาง
รํวมกับ

โรงเรียนปุา
กลาง

มิตรภาพท่ี 
166
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์โครงการที่

242 โครงการพัฒนาทักษะชีวิต
และสํงเสริมทักษะการ
ท้างานของเด็กนักเรียน
และเยาวชน

นักเรียนในระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 ถึง 6  
ได๎รับการพัฒนาทักษะชีวิต มี
ความตระหนักร๎ูและเห็นคุณคํา
ในตนเองและผ๎ูอื่น ร๎ูจักคิด
วิเคราะห์ ตัดสินใจและ
แก๎ปัญหาอยํางสร๎างสรรค์ และ
มีทักษะพื้นฐานในการประกอบ
อาชีพ

นักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
4 ถึง 6 จ้านวน 117 คน

15,000        15,000       15,000       15,000      15,000      117 คน นักเรียนได๎รับการ
พัฒนาทักษะชีวิตและ
ทักษะการท้างาน มี
ความตระหนักร๎ูและ
เห็นคุณคําในตนเอง
และผ๎ูอื่น

กอง
การศึกษา

อบต.ปุากลาง
รํวมกับ

โรงเรียนปุา
กลาง

มิตรภาพท่ี 
166

243 การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนช้ัน ป1.-ป.6 
ให๎สูงขึ้น ร๎อยละ 5 ใน 4 กลํุม
สาระการเรียนร๎ูหลัก

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6  
จ้านวน 160 คน

        20,000        20,000        20,000       20,000       20,000 เยาวชน 
จ้านวน 150 

คน

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 
นักเรียนเกิด
กระบวนการเรียนร๎ู
อยํางรวดเร็ว สํงผลให๎
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น

กอง
การศึกษา

อบต.ปุากลาง
 รํวมกับ

โรงเรียนส
หราษฎร์บ้ารุง

244 โครงการคํายคุณธรรม น้า
ความร๎ู (คํายต๎นกล๎าความดี
 วีถีคุณธรรม ตํอต๎านยา
เสพติด)

เพื่อให๎นักเรียนมีสมาธิในการ
เรียนและการท้ากิจกรรม 
สามารถควบคุมอารมณ์และ
จิตใจของตนเองได๎

นักเรียนช้ัน ป.1-ป.6 และคณะครู
และบุคลากรทางการศึกษา จ้านวน 
50 คน

        25,000        25,000        25,000       25,000       25,000 100 คน นักเรียนมีสมาธิในการ
เรียนและการท้า
กิจกรรม สามารถ
ควบคุมอารมณ์และ
จิตใจของตนเองได๎

กอง
การศึกษา

อบต.ปุากลาง
 รํวมกับ

โรงเรียนส
หราษฎร์บ้ารุง
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์โครงการที่

245 สํงเสริมทักษะอาชีพเสริม
รายได๎

เพื่อให๎นักเรียนร๎ูจักการ
วางแผนแบํงความรับผิดชอบใน
การท้างาน อยํางเป็นขั้นตอนมี
ทักษะในการจัดการและท้างาน
ให๎ส้าเร็จได๎ นักเรียนได๎พัฒนา
ทักษะ ความร๎ู ด๎านทักษะอาชีพ
 ตามศักยภาพและสามารถ
ด้ารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมี
ความสุข และสํงเสริมการสร๎าง
รายได๎ระหวํางเรียนและเป็น
อาชีพทางเลือกในการประกอบ
อาชีพสุจริต

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 
จ้านวน 160 คน

       20,000        20,000       20,000       20,000 ผ๎ูเข๎ารํวม 
160 คน

นักเรียนได๎พัฒนา
ทักษะ ความร๎ู ด๎าน
ทักษะอาชีพ ตาม
ศักยภาพและสามารถ
ด้ารงชีวิตอยูํในสังคม
ได๎อยํางมีความสุข

กองการศึกษา
 อบต.ปุา

กลาง รํวมกับ
 โรงเรียนส
หราษฎร์

246 บูรณาอาชีพอิงถิ่นฐานมุํงสํู
การมีงานท้าของเยาวชน
ต้าบลปุากลาง

เพื่อให๎เยาวชนต้าบลปุากลางร๎ู
อาชีพในท๎องถิ่นท่ีสามารถ
น้ามาตํอยอดสร๎างผลิตภัณฑ์
และมาเสนอขายในเชิงธุรกิจท้า
เป็นอาชีพเสริมได๎และมี
จิตส้านึกรักถิ่นฐานบ๎านเกิดโดย
ผํานกระบวนการทักษะทาง
อาชีพ มีคุณธรรม ด้าเนินชีวิต
ตามเศรษฐกิจพอเพียง

เยาวชนต้าบลปุากลาง จ้านวน 95 คน 30,000        30,000       40,000      40,000      เยาวชน 
จ้านวน 160 

คน

เยาวชนต้าบลปุากลาง
ร๎ูอาชีพในท๎องถิ่นท่ี
สามารถน้ามาตํอยอด
สร๎างผลิตภัณฑ์และมา
เสนอขายในเชิงธุรกิจ
ท้าเป็นอาชีพเสริมได๎
และมีจิตส้านึกรักถิ่น
ฐานบ๎านเกิดโดยผําน
กระบวนการทักษะ
ทางอาชีพ มีคุณธรรม 
ด้าเนินชีวิตตาม
เศรษฐกิจพอเพียง

กองการศึกษา
 รํวมกับ 
โรงเรียน
มัธยมปุากลาง
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์โครงการที่

247 คํายพัฒนาทักษะนาฎย
ดนตรีเส๎นสีลายศิลป์ 
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ท๎องถิ่น

เพื่อสํงเสริมและพัฒนาทักษะ
ด๎านทัศนศิลป์ ดนตรีนาฎศิลป์
ให๎กับนักเรียนโรงเรียนมัธยมปุา
กลาง

เยาวชนต้าบลปุากลาง จ้านวน 120 
คน

30,000        30,000       30,000       30,000      30,000      เยาวชน 
จ้านวน 120 

คน

เยาวชนต้าบลปุากลาง
มีผลงานทางด๎าน
ทัศนศิลป์ ดนตรีและ
นาฎศิลป์ น้าความร๎ูสํู
กิจกรรมของชุมชน 
และสังคม

กองการศึกษา
 รํวมกับ 
โรงเรียน
มัธยมปุากลาง

248 โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม นักเรียน

เพื่ออบรมและพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมให๎กับนักเรียนด๎วย
กระบวนการของคํายพุทธบุตร
ตระหนักและเห็นความส้าคัญ
ของการเป็นผ๎ูมีคุณธรรม
จริยธรรมหลังจากคํายพุทธบุตร

เยาวชนต้าบลปุากลาง จ้านวน 150
คน

       40,000        40,000       40,000       40,000 เยาวชน 
จ้านวน 150 

คน

เยาวชนต้าบลปุากลาง
เป็นแบบอยํางด๎านการ
มีคุณธรรมจริยธรรม 
และรํวมสร๎างสังคม
คุณธรรมในท๎องถิ่น

อบต.ปุากลาง
รํวมกับ
โรงเรียน

มัธยมปุากลาง

249 คํายเรียนร๎ูวิทยาศาสตร์สํู
การมีอาชีพท่ียั่งยืนด๎วยผัก
ไฮโดรโปนิกส์

เพื่ออบรมและพัฒนาทักษะ
วิทยาศาสตร์เพื่อการปลูกผัก
ไฮโดรโปนิกส์

เยาวชนต้าบลปุากลาง จ้านวน 150 
คน

10,000       เยาวชน 
จ้านวน 150 

คน

เยาวชนต้าบลปุากลาง
น้าความร๎ูทาง
วิทยาศาสตร์มา
ประยุกต์ใช๎ในการปลู
ผักไฮโดรโปนิกส์เพื่อ
อาชีพท่ียั่งยืน

กองการศึกษา
 รํวมกับ 
โรงเรียน
มัธยมปุากลาง

136



 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์โครงการที่

250 คํายภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน เพื่อสํงเสริมความสามารถใน
การส่ือสารท้ังภาษาจีน และ
ภาษาอังกฤษให๎นักเรียนสร๎าง
เจตคติท่ีดีตํอการเรียนภาษาจีน
และภาษาอังกฤษและสร๎าง
ประโยชน์ในเชิงธุรกิจให๎กับ
ชุมชน

เยาวชนต้าบลปุากลาง จ้านวน 100 
คน

      27,000       27,000 เยาวชน 
จ้านวน 100 
คน

เยาวชนต้าบลปุากลาง
มีความสามารถในการ
ส่ือสารท้ังภาษาจีน 
และภาษาอังกฤษมี
เจตคติท่ีดีตํอการเรียน
ด๎านภาษาจีนและ
ภาษาอังกฤษและ
ชุมชนได๎รับประโยชน์
จากการมีทักษะด๎าน
ภาษา

กอง
การศึกษา
และโรงเรียน
มัธยมปุากลาง

251 มัคคุเทศก์น๎อย 4 ภาษา 
(Junior guide)

เพื่อให๎ผ๎ูเรียนสามารถพูดและ
เขียนส้าหรับการน้าเท่ียวใน
สถานท่ีทํองเท่ียวท๎องถิ่นได๎
อยํางคลํองแคลํว และถูกต๎อง
เพื่อสร๎างมัคคุเทศก์น๎อย 4 
ภาษา (คือ ภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีน ภาษาไทย และภาษา
กลํุมชนของตนเอง ให๎กับชุมชน

เยาวชนต้าบลปุากลาง จ้านวน 50 คน 19,000       19,000       19,000      19,000      เยาวชน 
จ้านวน 50 คน

เยาวชนต้าบลปุากลาง
สามารถเป็นมัคคุเทศก์
ประจ้าท๎องถิ่น
สามารถพูดเผยแพรํ
วัฒนธรรมท๎องถิ่น 
และพูด แนะน้า
สถานท่ีทํองเท่ียว ได๎ใช๎
เวลาวํางให๎เป็น
ประโยชน์ หํางไกลจาก
ยาเสพติดมี
ประสบการณ์ และ
กล๎าแสดงออก ในทาง
สร๎างสรรค์มีจิตส้านึก
รักท๎องถิ่น อนุรักษ์
วัฒนธรรมของท๎องถิ่น
ของตน

กอง
การศึกษา
และโรงเรียน
มัธยมปุากลาง
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์โครงการที่

252 คํายเสริมสร๎างความเป็น
เลิศทางวิชาการ

เพื่อเตรียมความพร๎อมให๎กับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6
 ในด๎านความร๎ูตามเนื้อหา 
เทคนิคการท้าข๎อสอบของการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
O-Net และการสอบเพื่อ
คัดเลือกนักเรียนเข๎าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา

เยาวชนต้าบลปุากลาง จ้านวน 78 
คน (สายวิทย-์สายศิลป)์

40,000       40,000       40,000      40,000      นักเรียน 
จ้านวน 78 คน

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 
มีความพร๎อมในการ
ทดสอบของการ
ทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐาน O-Net และ
การสอบเพื่อคัดเลือก
นักเรียนเข๎าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา 
นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
สามารถเข๎าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาท่ี
เพิ่มขึ้นมากกวําปี
การศึกษา 2559

กอง
การศึกษา
และโรงเรียน
มัธยมปุากลาง

253 โครงการสํงเสริมพัฒนา
ทักษะชีวิตเยาวชนต้าบล
ปุากลาง ด๎วยกระบวนการ
ลูกเสือสํูความเป็นเลิศ

เพื่อให๎เยาวชนมีความร๎ูความ
เข๎าใจและทักษะในการด้าเนิน
ชีวิตอยูํรํวมกันอยํางมีคุณธรรม 
จริยธรรม โดยการชัก
กระบวนการลูกเสือ ซ่ึงจะ
กํอให๎เกิดทักษะและเทคนิค ใน
การน้าไปใช๎ในชีวิตประจ้าวัน

เยาวชนจ้านวน 60 คน 76,800      76,800       เยาวชน 
จ้านวน 60 คน

เยาวชนต้าบลปุากลาง
 มีความร๎ูความเข๎าใจ 
และทักษะในการ
ด้าเนินชีวิตอยูํรํวมกัน
อยํางมีคุณธรรม 
จริยธรรม และเกิด
ความภูมิใจใน
วัฒนธรรมอันดีงาม
รวมท้ังในการน้าไปใช๎
ในชีวิตประจ้าวัน

กอง
การศึกษา
และโรงเรียน
มัธยมปุากลาง
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์โครงการที่

254 พัฒนาทักษะเยาวชนเลํน
ดนตรีโยธวาทิต

เพื่อฝึกทักษะดนตรีให๎กับ
เยาวชนต้าบลปุากลางเพื่อให๎
เยาวชนใช๎เวลาในการท้า
กิจกรรมท่ีสร๎างสรรค์หํางไกล
จากยาเสพติด

เยาวชนต้าบลปุากลาง จ้านวน 100 
คน พัฒนาทักษะดนตรีและได๎ใช๎เวลา
ในการท้ากิจกรรมท่ีสร๎างสรรค์ 
หํางไกลจากยาเสพติด

       30,000       30,000       30,000 100 คน เยาวชนต้าบลปุากลาง
มีทักษะดนตรี ได๎ใช๎
เวลาในการท้า
กิจกรรมท่ีสร๎างสรรค์ 
หํางไกลจากยาเสพติด

กอง
การศึกษา

อบต.ปุากลาง
รํวมกับ
โรงเรียน

มัธยมปุากลาง

255 คําใช๎จํายในการจัด
การศึกษาส้าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อสนับสนุนคําใช๎จํายในการ
จัดการศึกษาส้าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กดังนี้ 1. คําเคร่ืองแบบ
นักเรียน 2. คําหนังสือเรียน 3.
 คําอุปกรณ์การเรียน 4. คํา
กิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน

สนับสนุนคําใช๎จํายในการจัด
การศึกษาส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดังนี้ 1. คําเคร่ืองแบบนักเรียน 2. คํา
หนังสือเรียน 3. คําอุปกรณ์การเรียน 
4. คํากิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน

398,890     398,890    398,890    398,890    เด็กเล็กได๎รับการดูแล
การเรียนการสอน
อยํางมีประสิทธิภาพ
และแบํงเบาภาระ
คําใช๎จํายของผ๎ูปกครอง

กองการศึกษา
 อบต.ปุากลาง

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 5. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาดา้นสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
          3.3   แผนงานสาธารณสุข
256 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูํบ๎าน บ๎านน้้าเปิน 
โครงการวัยรํุนสมัยใหมํ ไร๎
เหล๎า ปลอดบุหร่ี 
(ทูลกระหมํอมหญิงอุบล
รัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี)

เพื่อให๎วัยรํุนหันมาใสํใจสุขภาพ
ของตนเอง และตระหนักถึง
โทษของการด่ืมสุราและสูบบุหร่ี
 และท้าให๎วัยรํุนท่ีติดยาเสพติด
มีจ้านวนลดลง

กลํุมเยาวชน จ้านวน 60 คน 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 เยาวชน 
จ้านวน 60  
คน

เยาวชนบ๎านน้้าเปิน 
ได๎รับความร๎ูและความ
เข๎าใจโทษของการด่ืม
สุราและบุหร่ีจากการ
อบรม

ส้านักงานปลัด
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์โครงการที่

257 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูํบ๎าน บ๎านน้้าเปิน 
โครงการเครือขํายเพื่อน
เตือนเพื่อน (ทูลกระหมํอม
หญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี)

เพื่อให๎วัยรํุน เยาวชนได๎มี
โอกาสชํวยเหลือเพื่อน โดย
ผํานทางเพื่อนและเตือนให๎
หํางไกลจากยาเสพติด และได๎
ท้ากิจกรรมรํวมกันและมีความ
ผูกพันท่ีดีตํอกัน

กลํุมเยาวชน จ้านวน 60 คน 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 เยาวชน 
จ้านวน 60  
คน

เยาวชนบ๎าน
น้้าเปิน หํางไกลจากยา
เสพติด และท้า
กิจกรรมเพื่อสังคม

ส้านักงานปลัด

258 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูํบ๎าน บ๎านน้้าเปิน 
โครงการ To be number
 one แอโรบิคแดนซ์
ส้าหรับวัยรํุน  
(ทูลกระหมํอมหญิงอุบล
รัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี)

เพื่อสํงเสริมสนับสนุนการจัด
กิจกรรมของวัยรํุนและให๎
ความร๎ูเร่ืองสุขภาพของวัยรํุน
เกิดการรวมกลํุมและจัดท้า
กิจกรรมนันทนาการ

กลํุมเยาวชน จ้านวน 50 คน 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 เยาวชน 
จ้านวน 50 คน

เยาวชนบ๎านน้้าเปิน มี
สุขภาพดีไมํยุํงเกี่ยวกับ
ยาเสพติด

ส้านักงานปลัด

259 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูํบ๎าน บ๎านห๎วยสะนาว 
โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีน (สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ๎า กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ๎าฟูามหา
จักรีสิรินธร)

เพื่อควบคุมปูองกันและแก๎ไข
ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน

ประชาชน จ้านวน 80 คน 8,300 8,300 8,300 8,300 8,300 ประชาชน 
จ้านวน 80 คน

ประชาชนบ๎านห๎วยสะ
นาว มีสุขภาพอนามัย
แข็งแรงได๎รับสาร
ไอโอดีนท่ีครบถ๎วน

ส้านักงานปลัด
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์โครงการที่

260 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูํบ๎าน บ๎านห๎วยสะนาว 
โครงการเฝูาระวังโรคมะเร็ง
เต๎านม (สืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จยํา)

เพื่อกระต๎ุนให๎ผ๎ูหญิงอายุ 35 ปี
ขึ้นไป ท้าการตรวจมะเร็งเต๎า
นมด๎วยตนเอง สํงเสริมความร๎ู 
ทักษะ การตรวจมะเร็งเต๎านม
ด๎วยตนเอง

กลํุมสตรี จ้านวน 50 คน 6,050 6,050 6,050 6,050 6,050 สตรี อายุ 35
 ปีขึ้นไป 
จ้านวน 50  
คน

กลํุมสตรีบ๎านห๎วยสะ
นาว มีความร๎ู ทักษะ 
การตรวจมะเร็งเต๎านม
ด๎วยตนเอง

ส้านักงานปลัด

261 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูํบ๎าน บ๎านห๎วยสะนาว 
โครงการสํงเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมํและเด็ก 
(สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ๎า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ๎าฟูามหา
จักรีสิรินธร)

เพื่อสํงเสริมให๎ทุกครัวเรือนจัด
อาหารและสภาพแวดล๎อม
สุขอนามัยท่ีเหมาะสมกับหญิง
ต้ังครรภ์และหลังคลอด แมํและ
เด็ก

กลํุมหญิงต้ังครรภ์และหลังคลอด 
จ้านวน 40 คน

5,650 5,650 5,650 5,650 5,650 หญิงต้ังครรภ์
และหลังคลอด
 จ้านวน 40 
คน

แมํและเด็กบ๎านห๎วย
สะนาว หลังคลอด  มี
สุขภาพ อนามัยท่ีดี

ส้านักงานปลัด

262 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูํบ๎าน บ๎านค๎างฮํอ 
โครงการสํงเสริม
โภชนาการและสุขภาพอน
มัยแมํและเด็ก (สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ๎า กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ๎าฟูามหา
จักรีสิรินธร)

สํงเสริมให๎ความร๎ูกับหญิง
ต้ังครรภ์และหลังคลอด แมํและ
เด็กเร่ืองอาหารการกิน
พัฒนาการด๎านรํางกาย จิตใจ 
สมองสติปัญญา กับเด็กแรก
เกิดถึง 3 ปี

กลํุมหญิงต้ังครรภ์และหลังคลอด 
จ้านวน 40 คน

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 หญิงต้ังครรภ์
และหลังคลอด
 จ้านวน 40 
คน

แมํและเด็ก หลังคลอด
 บ๎านค๎างฮํอ มีสุขภาพ
 อนามัยท่ีดี

ส้านักงานปลัด
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์โครงการที่

263 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูํบ๎าน บ๎านค๎างฮํอ 
โครงการสํงเสริมกีฬา
เยาวชนหํางไกลยาเสพติด 
 ของทูลกระหมํอมหญิง
อุบลรัตน์ราชกัญญาสิริ
วัฒนาพรรณวดี

เพื่อสํงเสริมให๎เยาวชนสนใจ
ออกก้าลังกาย ท้าให๎สุขภาพ
แข็งแรง หํางไกลยาเสพติด และ
ใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์

กลํุมเยาวชน จ้านวน160 คน 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 เยาวชน 
จ้านวน 160 
คน

เยาวชนค๎างฮํอ มี
สุขภาพดี ไมํยุํง
เกี่ยวกับยาเสพติดใช๎
เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน์

ส้านักงานปลัด

264 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูํบ๎าน บ๎านค๎างฮํอ 
โครงการเฝูาระวังโรคมะเร็ง
เต๎านม (สืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จยํา)

เพื่อกระต๎ุนให๎ผ๎ูหญิงอายุ 35 ปี
ขึ้นไป ท้าการตรวจมะเร็งเต๎า
นมด๎วยตนเอง สํงเสริมความร๎ู 
ทักษะ การตรวจมะเร็งเต๎านม
ด๎วยตนเอง

กลํุมสตรี จ้านวน 60 คน 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 สตรี อายุ 35
 ปีขึ้นไป 
จ้านวน 60 คน

กลํุมสตรีบ๎านค๎างฮํอ มี
ความร๎ู ทักษะ การ
ตรวจมะเร็งเต๎านมด๎วย
ตนเอง

ส้านักงานปลัด

265 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูํบ๎าน บ๎านจูน โครงการ
ความร๎ูเร่ืองอาหาร
ปลอดภัย  (การควบคุม
โรคหนอนพยาธิ ของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ๎า
 กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ๎าฟูามหา
จักรีสิรินธร)

เพื่อสํงเสริมการเรียนร๎ูและ
ตระหนักถึงความปลอดภัยใน
การผลิตและบริโภคอาหาร 
สร๎างความตระหนักให๎ทุก
ครัวเรือนปูองกันตนเองจากโรค
หนอนพยาธิ

ประชาชน จ้านวน  72 คน 7,100 7,100 7,100 7,100 7,100 ประชาชน 
จ้านวน 72 คน

ประชาชนบ๎านจูน 
ตระหนักถึงความ
ปลอดภัยในการผลิต
และบริโภคอาหาร 
และร๎ูจักปูองกันตนเอง
จากโรคหนอนพยาธิ

ส้านักงานปลัด
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์โครงการที่

266 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูํบ๎าน บ๎านจูน โครงการ
วัยรํุนยุคใหมํ ไร๎เหล๎า 
ปลอดบุหร่ี  
(ทูลกระหมํอมหญิงอุบล
รัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี)

เพื่อสํงเสริมให๎เด็กเยาวชนมี
ความร๎ูความเข๎าใจเกี่ยวกับยา
เสพติดและร๎ูจักวิธีการ
หลีกเล่ียงจากยาเสพติด

กลํุมเยาวชน จ้านวน     50 คน 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 เยาวชน 
จ้านวน 50 คน

เยาวชนบ๎านจูน มี
ความร๎ูความเข๎าใจ
เกี่ยวกับยาเสพติดและ
ร๎ูจักวิธีการหลีกเล่ียง
จากยาเสพติด

ส้านักงานปลัด

267 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูํบ๎าน บ๎านจูน โครงการ
เฝูาระวังโรคมะเร็งเต๎านม 
(สืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จยํา)

เพื่อกระต๎ุนให๎ผ๎ูหญิงอายุ 35 ปี
ขึ้นไป ท้าการตรวจมะเร็งเต๎า
นมด๎วยตนเอง สํงเสริมความร๎ู 
ทักษะ การตรวจมะเร็งเต๎านม
ด๎วยตนเอง

กลํุมสตรี จ้านวน 60 คน 6,200 6,200 6,200 6,200 6,200 สตรี อายุ 35
 ปีขึ้นไป 
จ้านวน 60  
คน

กลํุมสตรีบ๎านจูน มี
ความร๎ู ทักษะ การ
ตรวจมะเร็งเต๎านมด๎วย
ตนเอง

ส้านักงานปลัด

268 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูํบ๎าน บ๎านตาหลวง 
โครงการเฝูาระวังโรคมะเร็ง
เต๎านม (สืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จยํา)

เพื่อกระต๎ุนให๎ผ๎ูหญิงอายุ 35 ปี
ขึ้นไป ท้าการตรวจมะเร็งเต๎า
นมด๎วยตนเอง สํงเสริมความร๎ู 
ทักษะ การตรวจมะเร็งเต๎านม
ด๎วยตนเอง

กลํุมสตรี จ้านวน 50 คน 7,050 7,050 7,050 7,050 7,050 สตรี อายุ 35
 ปีขึ้นไป 
จ้านวน 50 คน

กลํุมสตรีบ๎านตาหลวง 
มีความร๎ู ทักษะ การ
ตรวจมะเร็งเต๎านมด๎วย
ตนเอง

ส้านักงานปลัด

269 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูํบ๎าน บ๎านตาหลวง 
โครงการสํงเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมํและเด็ก 
(สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ๎า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ๎าฟูามหา
จักรีสิรินธร)

เพื่อสํงเสริมให๎ทุกครัวเรือนจัด
อาหารและสภาพแวดล๎อม
สุขอนามัยท่ีเหมาะสมกับหญิง
ต้ังครรภ์และหลังคลอด แมํและ
เด็ก

กลํุมหญิงต้ังครรภ์และหลังคลอด 
จ้านวน 40 คน

6,150 6,150 6,150 6,150 6,150 หญิงต้ังครรภ์
และหลังคลอด
 จ้านวน 40 
คน

แมํและเด็ก หลังคลอด
 บ๎านตาหลวง มี
สุขภาพ อนามัยท่ีดี

ส้านักงานปลัด
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์โครงการที่

270 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูํบ๎าน บ๎านตาหลวง 
โครงการความร๎ูเร่ืองโรค
หนอนพยาธิและการ
ปูองกัน (การควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ๎า กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ๎าฟูามหา
จักรีสิรินธร)

เพื่อสร๎างความตระหนักให๎ทุก
ครัวเรือนปูองกันตนเองจากโรค
หนอนพยาธิ

ประชาชน จ้านวน 60 คน 6,800 6,800 6,800 6,800 6,800 ประชาชน 
จ้านวน50 คน

ประชาชนบ๎านตาหลวง
 ร๎ูจักปูองกันตนเองจาก
โรคหนอนพยาธิ

ส้านักงานปลัด

271 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูํบ๎าน บ๎านสวนทราย 
โครงการความร๎ูเร่ืองโรค
หนอนพยาธิและการ
ปูองกัน (การควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ๎า กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ๎าฟูามหา
จักรีสิรินธร)

เพื่อสร๎างความตระหนักให๎ทุก
ครัวเรือนปูองกันตนเองจากโรค
หนอนพยาธิ

ประชาชน จ้านวน 60 คน 6,800 6,800 6,800 6,800 6,800 ประชาชน 
จ้านวน 60 คน

ประชาชนบ๎านสวน
ทราย ร๎ูจักปูองกัน
ตนเองจากโรค
หนอนพยาธิ

ส้านักงานปลัด
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์โครงการที่

272 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูํบ๎าน บ๎านสวนทราย 
โครงการดูแลสุขภาพเด็ก
แรกเกิดถึง 3 ปี (การ
สํงเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนมัยแมํและเด็ก 
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ๎า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา เจ๎า
ฟูามหาจักรีสิรินธร)

สํงเสริมให๎ความร๎ูกับหญิง
ต้ังครรภ์และหลังคลอด แมํและ
เด็กเร่ืองอาหารการกิน
พัฒนาการด๎านรํางกาย จิตใจ 
สมองสติปัญญา กับเด็กแรก
เกิดถึง 3 ปี

กลํุมหญิงต้ังครรภ์และหลังคลอด 
จ้านวน 40 คน

6,100 6,100 6,100 6,100 6,100 หญิงต้ังครรภ์
และหลังคลอด
 จ้านวน 40  
คน

แมํและเด็ก หลังคลอด
 บ๎านสวนทราย มี
สุขภาพ อนามัยท่ีดี

ส้านักงานปลัด

273 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูํบ๎าน บ๎านสวนทราย 
โครงการเฝูาระวังโรคมะเร็ง
เต๎านม (สืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จยํา)

เพื่อกระต๎ุนให๎ผ๎ูหญิงอายุ 35 ปี
ขึ้นไป ท้าการตรวจมะเร็งเต๎า
นมด๎วยตนเอง สํงเสริมความร๎ู 
ทักษะ การตรวจมะเร็งเต๎านม
ด๎วยตนเอง

กลํุมสตรี จ้านวน 50 คน 7,100 7,100 7,100 7,100 7,100 สตรี อายุ 35
 ปีขึ้นไป 
จ้านวน 50 คน

กลํุมสตรีบ๎านสวนทราย
 มีความร๎ู ทักษะ การ
ตรวจมะเร็งเต๎านมด๎วย
ตนเอง

ส้านักงานปลัด

274 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูํบ๎าน บ๎านปุากลาง 
โครงการความร๎ูเร่ืองโรค
หนอนพยาธิและการ
ปูองกัน (การควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ๎า กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ๎าฟูามหา
จักรีสิรินธร)

เพื่อสร๎างความตระหนักให๎ทุก
ครัวเรือนปูองกันตนเองจากโรค
หนอนพยาธิ

ประชาชน จ้านวน  72 คน 7,100 7,100 7,100 7,100 7,100 ประชาชน 
จ้านวน 72 คน

ประชาชนบ๎านปุากลาง
 ร๎ูจักปูองกันตนเองจาก
โรคหนอนพยาธิ

ส้านักงานปลัด
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์โครงการที่

275 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูํบ๎าน บ๎านปุากลาง 
โครงการให๎ความร๎ูเร่ือง
การต้ังครรภ์ การสํงเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมํและเด็ก 
(สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ๎า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ๎าฟูามหา
จักรีสิรินธร)

เพื่อสร๎างสร๎างความร๎ูเร่ืองการ
ปฏิบัติตนเตรียมต้ังครรภ์ 
ระหวํางต้ังครรภ์ การคลอด 
การต้ังครรภ์กํอนวัยอันควร

หญิงต้ังครรภ์และหลังคลอด จ้านวน 
50 คน

6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 หญิงต้ังครรภ์
และหลังคลอด
 จ้านวน 50 
คน

หญิงต้ังครรภ์บ๎านปุา
กลาง มีสุขภาพอนามัย
แข็งแรง สามารถ
ปฏิบัติตนได๎ถูกต๎อง

ส้านักงานปลัด

276 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูํบ๎าน บ๎านปุากลาง 
โครงการเฝูาระวังโรคมะเร็ง
เต๎านม (สืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จยํา)

เพื่อกระต๎ุนให๎ผ๎ูหญิงอายุ 35 ปี
ขึ้นไป ท้าการตรวจมะเร็งเต๎า
นมด๎วยตนเอง สํงเสริมความร๎ู 
ทักษะ การตรวจมะเร็งเต๎านม
ด๎วยตนเอง

กลํุมสตรี จ้านวน 60 คน 6,200 6,200 6,200 6,200 6,200 สตรี อายุ 35
 ปีขึ้นไป 
จ้านวน 60  
คน

กลํุมสตรีบ๎านปุากลาง 
มีความร๎ู ทักษะ การ
ตรวจมะเร็งเต๎านมด๎วย
ตนเอง

ส้านักงานปลัด

277 โครงการสํงเสริมภาวะ
โภชนาการเด็กน้้าหนักต้่า
กวําเกณฑ์

เพื่อให๎เด็กท่ีมีภาวะโภชนาการ
น้้าหนักต้่ากวําเกณฑ์ได๎รับการ
ดูแลอยํางถูกสุขลักษณะ

เด็กน้้าหนักต้่ากวําเกณฑ์ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ๎านปุากลาง

        30,000        30,000       30,000       30,000 10 คน เด็กมีภาวะโภชนาการ
ตามเกณฑ์

อบต.ปุากลาง

278 โครงการผ๎ูสูงวัยใสํใจสุขภาพ เพื่อจัดกิจกรรมการดูแล
สุขภาพผ๎ูสูงอายุให๎สามารถดูแล
สุขภาพตนเองเบื้องต๎นได๎และ
ท้าให๎ร๎ูสึกมีคุณคําในตนเอง

ผ๎ูสูงอายุ จ้านวน 68 คน 15,000        15,000       15,000       15,000      15,000      ผ๎ูสูงอายุ 
จ้านวน 68 คน

ผ๎ูสูงอายุมีสุขภาพกาย 
จิตใจท่ีดี สามารถดูแล
สุขภาพเบื้องต๎นได๎

ส้านักงานปลัด
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์โครงการที่

279 คําส้ารวจข๎อมูลสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ๎า

เพื่อจํายคําส้ารวจข๎อมูลสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ๎า

ส้ารวจปีละ 2 คร้ัง 20,000        20,000       20,000       20,000      20,000      2 คร้ัง สัตว์ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ๎า

ส้านักงานปลัด

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 5. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม


ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

3.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาดา้นสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
          3.4  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
280 ปรับปรุงสนามกีฬาหน๎า 

อบต.ปุากลาง
เพื่อให๎มีสนามกีฬาท่ีได๎
มาตรฐานและประชาชน
สามารถใช๎ออกก้าลังกายได๎
เป็นประจ้าทุกวัน

ปรับปรุงสนามหญ๎า พื้นท่ีไมํน๎อยกวํา 
2,578 ตร.ม. พร๎อมขอบสนาม ค.ส.ล.

200,000     1 แหํง ประชาชนได๎มีโอกาส
ในการเลํนกีฬารํวมกัน
เสริมสร๎างความสามัคคี
ในชุมชนประชาชนได๎มี
โอกาสในการออก
ก้าลังกายสามารถผํอน
คลายจากการท้างาน
หนักและประชาชนแตํ
ละหมูํบ๎านได๎มีโอกาส
พบปะสร๎าง
ความค๎ุนเคยกันได๎

กองการศึกษา
 อบต.ปุากลาง
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์โครงการที่

281 โครงการการแขํงขันกีฬา
ต๎านยาเสพติด

เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชน และ
เยาวชนได๎มีโอกาสในเลํนกีฬา
รํวมกันสร๎างเสริมความสามัคคี
ในชุมชนประชาชนได๎ออกก้าลัง
กายเสริมสร๎างสุขภาพดี 
หํางไกลยาเสพติด

จัดการแขํงขันกีฬาต๎านยาเสพติด ปีละ
 1  คร้ัง

        50,000        50,000        50,000       50,000       50,000 1 คร้ัง ประชาชนได๎มีโอกาส
ในการเลํนกีฬารํวมกัน
เสริมสร๎างความสามัคคี
ในชุมชนประชาชนได๎มี
โอกาสในการออก
ก้าลังกายหํางไกลยา
เสพติด

กองการศึกษา
 อบต.ปุากลาง

282 สํงเสริมสนับสนุนการ
แขํงขันกีฬานอกสถานท่ี

เพื่อสํงเสริมให๎เยาวชนนักกีฬา
ได๎มีโอกาสเพิ่มทักษะในการ
แขํงขันรํวมกับนักกีฬาจากท่ี
อื่นๆเชํนกีฬาสัมพันธ์ตํางๆหรือ
การแขํงขันกีฬาระดับอ้าเภอ 
หรือจังหวัดเป็นต๎นเป็นการ
สํงเสริมการเลํนกีฬาในตัวด๎วย

สํงเสริมให๎นักกีฬาเยาวชนได๎มีโอกาส
เข๎าแขํงขันกีฬาในระดับตํางๆ ตลอดปี
 ท่ีมีการแขํงขัน

        30,000        30,000        30,000       30,000       30,000 1 คร้ัง เยาวชนนักกีฬามี
โอกาสเพิ่มทักษะการ
เลํนกีฬาและสามารถ
รํวมแขํงขันในกีฬา
ระดับตํางๆได๎

กองการศึกษา
 อบต.ปุากลาง

283 สํงเสริมสนับสนุนการ
แขํงขันกีฬาอิ้วเมี่ยนสัมพันธ์

เพื่อให๎กลํุมชนชาวเขาเผําเมี่ยน
 หรือเย๎าได๎มีโอกาสในการ
แขํงขันกีฬาแลออกก้าลังกาย
รวมถึงการสร๎างความสามัคคีใน
กลํุมชน ได๎และให๎กีฬาเป็นสํวน
หนึ่งของการรํวมต๎านยาเสพติด
ได๎

สํงเสริมการแขํงขันกีฬาอิ้วเมี่ยน
สัมพันธ์ ปีละ 1 คร้ัง

        20,000        20,000        20,000       20,000       20,000 1 คร้ัง มีการแขํงขันกีฬาอิ้
วเมี่ยน สัมพันธ์ทุกปี 
สร๎างความสัม พันธ์ใน
กลํุมชนชาวเมี่ยนทุกปี
สํงเสริมการเลํนกีฬาให๎
เยาวชนหํางไกลยาเสพ
ติดได๎

กองการศึกษา
 อบต.ปุากลาง
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์โครงการที่

284 กํอสร๎างสวนสุขภาพ และ
จัดซ้ือเคร่ืองออกก้าลังกาย

เพื่อสํงเสริมให๎มีสถานท่ีเลํนกีฬา
ใกล๎บ๎านสามารถสํงเสริมให๎
ประชาชนเลํนกีฬาได๎สะดวกขึ้น
สามารถสร๎างสุขภาพด๎วยการ
เลํนกีฬา  ประชาชนท่ี เลํน 
กีฬา มีสุขภาพดีถ๎วนหน๎า

กํอสร๎างสวนสุขภาพ และจัดซ้ือเคร่ือง
ออกก้าลังกาย

     300,000     300,000     300,000 1 แหํง มีสถานท่ีเลํนกีฬาใกล๎
บ๎านสามารถสํงเสริม
ให๎ประชาชนเลํนกีฬา
ได๎สะดวกขึ้นสามารถ
สร๎างสุขภาพด๎วยการ
เลํนกีฬา  ประชาชนท่ี 
เลํน กีฬา มีสุขภาพดี
ถ๎วนหน๎าได๎

กองชําง   
อบต.ปุากลาง

285 โครงการฝึกสอนการเลํน
กีฬา

เพื่อให๎เด็กเยาวชน และ
ประชาชนสามารถเพิ่มทักษะใน
การเลํนกีฬาตํางๆให๎เกํงขึ้น
สามารถไปแขํงขันในระดับ
อ้าเภอและจังหวัดได๎

ฝึกสอนการการเลํนกีฬาตํางๆ แกํเด็ก
เยาวชน และประชาชน จ้านวน 30 
คน

        30,000        30,000        30,000       30,000       30,000 30 คน เด็กเยาวชนและ
ประชาชนมีสุขภาพ 
พลานามัยแข็งแรง 
และหํางไกลยาเสพติด

กอง
การศึกษา
อบต.ปุากลาง

286 โครงการแขํงขันกีฬาชุมชน
สัมพันธ์ชนเผําลัวะต๎านยา
เสพติด

เพื่อสํงเสริมกีฬาแกํเยาวชน
และประชาชนท้ังสองหมูํบ๎าน 
ให๎เกิดความสามัคคี และ
ประชาชนให๎ความสนใจการ
ออกก้าลังกายเลํนกีฬา และมี
สุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณ์
แข็งแรง เป็นการใช๎เวลาวํางให๎
เกิดประโยชน์ และหํางไกลยา
เสพติด

จัดการแขํงขันกีฬา หมูํ 4 บ๎านจูน 
และหมูํ 5 บ๎าตาหลวง ปีละ 1  คร้ัง

        30,000        30,000        30,000       30,000       30,000 1 คร้ัง ประชาชนในหมูํท่ี 4 
บ๎านจูน และหมูํท่ี 5 
บ๎านตาหลวง และ
ชุมชนได๎เข๎ารํวม
กิจกรรมการแขํงข๎น
กีฬา มีความสามัคคี 
และหํางไกลยาเสพติด

กองการศึกษา
 อบต.ปุากลาง

287 โครงการแขํงขันกีฬา
ผ๎ูสูงอายุ

เพื่อให๎ ผ๎ูสูงอายุใช๎เวลาวํางใน
การออกก้าลังกายให๎รํางกาย
แข็งแรงสมบูรณ์หํางไกลโรคภัย
ไข๎เจ็บ

 ผ๎ูสูงอายุ จ้านวน 50 คน        50,000       50,000       50,000 50 คน  ผ๎ูสูงอายุมีรํางกาย
แข็งแรงสมบูรณ์ขึ้น

กองการศึกษา
 อบต.ปุากลาง
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์โครงการที่

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 5. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม


ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณแีละสืบสารภมูิปญัญาท้องถ่ิน
4.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาดา้น ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณ ีภมูิปญัญาท้องถ่ิน และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
          4.1    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
288 สํงเสริมประชาสัมพันธ์การ

ทํองเท่ียวด๎านประเพณี
และวัฒนธรรมท๎องถิ่น
ต้าบลปุากลาง

เพื่อประชาสัมพันธ์สํงเสริม
สนับสนุนการทํองเท่ียว
ประเพณีและวัฒนธรรมท๎องถิ่น
อันเป็นเอกลักษณ์ของต้าบลปุา
กลางให๎แพรํหลาย

สํงเสริมสนับสนุนประเพณี วัฒนธรรม
ของกลํุมชาติพันธุ์ ม๎ง เมี่ยน ลัวะ 
และประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม 
และเทศกาลตํางๆ

        20,000        20,000        20,000       20,000       20,000 1 คร้ัง สามารถอนุรักษ์
ศิลปะวัฒนธรรมของ
กลํุมชาติพันธุ์ให๎คงอยูํ
ตลอดไป และเป็นการ
สํงเสริมการทํองเท่ียว
ของต้าบลปุากลางให๎
เป็นท่ีร๎ูจักมากขึ้น

กอง
การศึกษา
อบต. ปุา
กลางและ
อบจ.นําน

289 สํงเสริมการจัดงาน
เทศกาลปีใหมํม๎ง

เพื่อสํงเสริมให๎มีการแสดงทาง
วัฒนธรรมและสืบทอด
ประเพณีอันดีงามของชน 
ชาวม๎ง ให๎ยั่งยืนและ เป็นการ
รักษาวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น ให๎คงอยูํตลอดไป

สํงเสริมการจัดงานเทศกาลปีใหมํม๎ง 
ปีละ 1 คร้ัง

     200,000      200,000      200,000     200,000     200,000 1 คร้ัง สามารถอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม
ของชนเผําม๎งให๎มีการ
สืบทอดและคงอยูํ
ตลอดไปได๎

กอง
การศึกษา

อบต.ปุากลาง
และอบจ.นําน

290 สํงเสริมการจัดงาน
เทศกาลปีใหมํเมี่ยน

เพื่อสํงเสริมให๎มีการอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมปีใหมํเมี่ยน 
ให๎คงอยูํตํอไปและมีการรักษา
วัฒนธรรมภูมิปัญญาท๎องถิ่น
ของชนเผําเมี่ยนให๎ คงอยูํสืบไป

สํงเสริมการจัดงานเทศกาลปีใหมํเมี่ยน
  ปีละ 1 คร้ัง

        30,000        30,000        30,000       30,000       30,000 1 คร้ัง สามารถอนุรักษ์และ
สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นของชนเผํา
เมี่ยน ให๎คงอยูํตํอไป

กอง
การศึกษา

อบต.ปุากลาง
และอบจ.นําน
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์โครงการที่

291 โครงการฝึกอบรมสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมกินสะ
โหลดตีพิ

เพื่อสํงเสริมและการอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญา
การกินสะโหลดตีพิของชนเผํา
ล๊ัวะให๎มีการสืบทอดคงอยูํตํอไป

ฝึกอบรมสืบสานประเพณีการกินสะ
โหลดตีพิ ของชนเผําล๊ัวะ  ปีละ 1 คร้ัง

        20,000        20,000        20,000       20,000       20,000 1 คร้ัง สามารถอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาการกินสะโหลด
ตีพิให๎คงอยูํสืบไปได๎

กอง
การศึกษา

อบต.ปุากลาง

292 โครงการฝึกอบรมสืบสาน
ประเพณีเนื่องในวัน
ผ๎ูสูงอายุและวันสงกรานต์

เพื่อฝึกอบรมประเพณี
วัฒนธรรมการเคารพนพนอบ
ตํอผ๎ูใหญํผ๎ูสูงอายุผ๎ูเป็นอุปการะ
 คุณตํอคนรํุนหลัง และสํงเสริม
ประชาชนได๎เรียนร๎ูถึงประเพณี
อันเป็นสากลได๎

ฝึกอบรมสืบสานประเพณีวันสงกา
รนต์ผ๎ูสูงอายุในต้าบลปุากลางท้ังใน
ระดับหมูํบ๎านและระดับต้าบล  ปีละ 
1 คร้ัง

        60,000        60,000        60,000       60,000       60,000 1 คร้ัง สามารถสํงเสริม
ประเพณีรดน้้าด้าหัว
ผ๎ูสูงอายุในชํวง
เทศกาลสงกานต์ให๎สืบ
ตํอไปสํูคนรํุนหลังได๎

กอง
การศึกษา

อบต.ปุากลาง

293 สํงเสริมการจัดงาน
ประเพณีวัฒนธรรมและ
งานรัฐพิธี อ้าเภอ ปัว และ
จังหวัดนําน

เพื่อสํงเสริมการจัดงาน
ประเพณีและวัฒนธรรมและ
งานรัฐพิธีในระดับอ้าเภอ ปัว 
และ จังหวัด นํานได๎

สํงเสริมการจัดงานทางวัฒนธรรม 
และงานรัฐพิธีระดับ อ้าเภอ และ
ระดับจังหวัด ทุกๆปี

        80,000        80,000        80,000       80,000       80,000 1 ปี มีการจัดงานทาง
วัฒนธรรมและงานรัฐ
พิธีโดยภาพรวมระดับ 
อ้าเภอ และระดับ
จังหวัด ทุกๆปี

กอง
การศึกษา

อบต.ปุากลาง

294 ฝึกอบรมสืบสานประเพณี
ดงเซ๎ง

เพื่อให๎มีการฝึกอบรมสืบสาน
ประเพณีดงเซ๎ง เพื่อให๎เกิด
ความสงบสุขรํมเย็นและความ
สบายใจของประชาชนในต้าบล
ปุากลางในการได๎บวงสรวงเจ๎าท่ี
เสริมความเป็นสิริมงคลในสังคม
ได๎

ฝึกอบรมสืบสานประเพณีดงเซ๎งต้าบล
ปุากลาง ปีละ 1 คร้ัง

        20,000        20,000        20,000       20,000       20,000 1 คร้ัง มีการจัดบวงสรวงเจ๎าท่ี
 ประ จ้า ต้าบล ปุา
กลางเพื่อความสงบสุข
รํมเย็นและความสบาย
ใจของประชาชนใน
ต้าบลปุากลางในการ
ได๎บวงสรวงเจ๎าท่ีเสริม
ความเป็นสิริมงคลใน 
สังคมได๎

กอง
การศึกษา

อบต.ปุากลาง
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์โครงการที่

295 การจัดกิจกรรมวันส้าคัญ
ทางศาสนา

เพื่อสํงเสริมให๎พุทธศาสนิกชน
ได๎มีความร๎ูความเป็นมาของวัน
ส้าคัญตํางๆเชํนวันมาฆบูชา /
วันวิสาขบูชา / วัน
อาสาฬหบูชาและวันเข๎าพรรษา

จัดกิจกรรมวันส้าคัญทาง
พระพุทธศาสนา จ้านวน 3 – 5 คร้ัง 
ตํอปี

        25,000        25,000        25,000       25,000       25,000 3 คร้ัง พุทธศาสนิกชน
สามารถรับร๎ูความ
เป็นมาของพระพุทธ 
ศาสนาได๎และร๎ูถึง
ความส้าคัญของแตํละ
วันได๎

กอง
การศึกษา

อบต.ปุากลาง

296 โครงการศูนย์การเรียนร๎ู
พุทธศาสนา สํงเสริมพุทธ
ศาสนา

เพื่อให๎ประชาชนท่ีสนใจเรียนร๎ู
พุทธศาสนามากขึ้น

ศูนย์การเรียนร๎ูพุทธศาสนา สํงเสริม
พุทธศาสนา

        30,000        30,000        30,000       30,000       30,000 30 คน มีประชาชนเข๎าใจใน
พระพุทธศาสนามากขึ้น

กอง
การศึกษา

อบต.ปุากลาง
รํวมกับ

อาศรมต้าบล
ปุากลาง

297 ฝึกอบรมสืบสานวัน
คริสต์มาส

เพื่อสนับสนุนสํงเสริมให๎
ประชาชนคริสตศาสนิกชนมี
โอกาสรํวมกิจกรรมวันส้าคัญ
ของศาสนาคริสต์ร๎ูความเป็นมา
และรํวมเฉลิมฉลองในวัน
ดังกลําวด๎วย

ฝึกอบรมสืบสานวันคริสต์มาส ปีละ  1
  คร้ัง

        30,000        30,000        30,000       30,000       30,000 1 คร้ัง ประชาชน
คริสตศาสนิกชนมี
โอกาสรํวมกิจกรรมวัน
ส้าคัญของศาสนา
คริสต์ร๎ูความเป็นมา
และรํวมเฉลิมฉลองใน
วันดังกลําวด๎วย

กอง
การศึกษา

อบต.ปุากลาง

298 สํงเสริมการจัดงานกาชาด
ประจ้าปี ของจังหวัด นําน 
 (สํงเสริมการประกวดธิดา
ดอย)

เพื่อสํงเสริมให๎มีการประกวด
สาวงามระดับชนเผํา โดยสํง
สาวงาม สามชนเผําเข๎ารํวม
ประกวด

สํงสาวงามของต้าบล ปุากลาง  เผําม๎ง
 , เผําเมี่ยน ,และเผําล๊ัวะ  เผําละ  1 
 คน

        30,000        30,000        30,000       30,000       30,000 1 คน งานกาชาดประจ้าปี
ของจังหวัดนําน   มี
การประกวดสาวงาม
ธิดาดอยทุกปี สามารถ
สํงเสริมงานการ
ทํองเท่ียวของจังหวัดได๎

กอง
การศึกษา

อบต.ปุากลาง
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์โครงการที่

299 สํงเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น ชนเผํา ม๎ง 
เมี่ยน ลัวะ

เพื่อให๎เด็กและเยาวชนเห็น
ความส้าคัญของวัฒนธรรม
ท๎องถิ่นและมีสํวนรํวมในการ
อนุรักษ์ วัฒนธรรมชนเผํา ม๎ง 
เมี่ยน ลัวะ

สํงเสริมให๎เยาวชนต้าบลปุากลาง 
อนุรัษณ์ศิลปวัฒนธรรมของตนเอง   
จ้านวน 100 คน จัดกิจกรรมอนุรักษ์
วัฒนธรรม ชนเผํา ม๎ง เมี่ยน ลัวะ

        60,000        60,000        60,000       60,000       60,000 100 คน เยาวชนมีการอนุรักษ์
วัฒนธรรมท๎องถิ่น
อยํางตํอเนื่อง

กองการศึกษา
 อบต.ปุากลาง

300 โครงการฝึกอบรม
วัฒนธรรมชาติพันธุ์

เพื่อให๎มีการฝึกสอนวัฒนธรรม
ชนเผํา ม๎ง เมี่ยน ลัวะ เพื่อให๎มี
การสืบทอดประเพณีวัฒนธรรม
ตํางๆให๎คงอยูํตลอดไปสามารถ
รักษาประเพณีวัฒนธรรมท่ีสืบ
ทอดมานานให๎อยูํตํอไปได๎

จ๎างวิทยากรสอนเกี่ยวกับประเพณี
วัฒนธรรมตํางๆ ,เชํนผ๎ูน้าพิธีการ
แตํงงาน,การเล้ียงผีสํงผี,การเปุาแคลน,
เพลงม๎งด้ังเดิม, การเรียกขวัญ ,การสํู
ขวัญ, การกลําวสอนประเพณี
วัฒนธรรมตํางๆ ภาษา ชุดประจ้าเผํา
 ฯลฯ จ้านวน 60 คน

        50,000        50,000        50,000       50,000       50,000 60 คน มีการสืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมตํางๆให๎คง
อยูํตลอดไปสามารถ
รักษาประเพณี
วัฒนธรรมท่ีสืบทอดมา
นานให๎อยูํตํอไปได๎

กอง
การศึกษา

อบต.ปุากลาง

301 จัดท้าหนังสือประวัติต้าบล
ปุากลาง วีดิทัศน์ ปูาย
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
สํงเสริมการทํองเท่ียว

เพื่อเป็นการเผยแพรํ
ประชาสัมพันธ์ประวัติความ
เป็นมาของวิถีชีวิต ศิลปะ 
วัฒนธรรมของชาติพันธุ์ ม๎ง 
เมี่ยน ลัวะ ต้ังแตํอดีตจนถึง
ปัจจุบันให๎ผ๎ูสนใจรับร๎ู

จัดท้าหนังสือประวัติต้าบลปุากลาง วี
ดีทัศน์ ปูายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
สํงเสริมการทํองเท่ียว

    200,000 1 คร้ัง มีการเรียนการสอนการ
ให๎ความร๎ูเกี่ยวกับ
ประเพณีเมี่ยน ให๎มี
การสืบทอดทาง
ประเพณีวัฒนธรรมให๎
มีการอนุรักษ์สืบทอด
ตํอไป

กองการศึกษา
 อบต.ปุากลาง

302 โครงการอบรมเชิงปฏบัติ
การฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรม
 ชุดประจ้ากลํุมชาติพันธุ์
ถิ่นลัวะต้าบลปุากลาง

เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สํงเสริม 
และปูลกฝังคํานิยมแกํคนรํุนใหมํ

ฝึกอบรมเชิงปฏบัติการฟื้นฟูศิลปะ 
วัฒนธรรม ชุดประจ้ากลํุมชาติพันธุ์
ถิ่นลัวะต้าบลปุากลาง จ้านวน 100 
คน

        15,300        15,300        15,300       15,300       15,300 100 คน ผ๎ูเข๎าอบรมทุกคน
ตระหนักถึง
ความส้าคัญของ
ศิลปะวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะการมีชุด
ประจ้าเผําถิ่นลัวะ

กอง
การศึกษา

อบต.ปุากลาง
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เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์โครงการที่

303 จัดซ้ือเคร่ืองดนตรี เพื่อสํงเสริมอุปกรณ์ในการ
ประกอบประเพณีวัฒนธรรม 
เพลงชนเผําม๎ง

จัดซ้ือเคร่ืองดนตรีชนเผํา   ฯลฯ         50,000        50,000        50,000 1 คร้ัง มีการอนุรักษ์ประเพณี
การเลํนดนตรีในงาน
พิธีกรรมตํางๆ

กอง
การศึกษา

อบต.ปุากลาง

304 โครงการบรรพชาสามเณร
ภาคฤดูร๎อน

เพื่อให๎เด็กและเยาวชนใช๎เวลา
วํางให๎เป็นประโยชน์ชํวงปิด
เทอมและเพื่อให๎เด็กเป็นคนดี
ของพํอแมํและสังคมโดยใช๎
ธรรมกลํอมเกลาจิตใจ

เด็กนักเรียนชายช้ัน ประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา จ้านวน 100 คน

        30,000 จ้านวน 100 
คน

เด็กเติบโตเป็นคนดีใน
สังคม

อาศรมธรรม
จาริกต้าบล
ปุากลาง 

รํวมกับ กอง
การศึกษา 

อบต.ปุากลาง

305 โครงการสอน
พระพุทธศาสนาวันเสาร์-
อาทิตย์

เพื่อให๎เด็กและเยาวชนใช๎เวลา
วํางให๎เป็นประโยชน์ชํวงปิด
เทอมและเพื่อให๎เด็กเป็นคนดี
ของพํอแมํและสังคมโดยใช๎
ธรรมกลํอมเกลาจิตใจ

เด็กนักเรียนช้ัน ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา จ้านวน 100 คน

        20,000        20,000        20,000       20,000       20,000 จ้านวน 100 
คน

เด็กเติบโตเป็นคนดีใน
สังคม

อาศรมธรรม
จาริกต้าบล
ปุากลาง 

รํวมกับ กอง
การศึกษา 

อบต.ปุากลาง

306 โครงการงานมหกรรม
ชุมชนนุมยุวพุทธธรรม
จาริกและแกนน้าบนพื้นท่ี
สูง

เพื่อให๎เด็กท่ีเป็นแกนน้าได๎
พบปะเพื่อนและได๎แลกเปล่ียน
ความร๎ูซ่ึงกันและกัน

เด็กแกนน้าจ้านวน 10 คน         10,000        10,000 จ้านวน 10 คน เด็กเติบโตเป็นคนดีใน
สังคม

อาศรมธรรม
จาริกต้าบล
ปุากลาง 

รํวมกับ กอง
การศึกษา 

อบต.ปุากลาง
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์โครงการที่

307 โครงการจัดกิจกรรม
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
 จังหวัดนําน

เพื่อเป็นการสํงเสริมการ
ทํองเท่ียวในพื้นท่ีและสํงเสริม
การสร๎างรายได๎แกํชุมชน เพื่อ
เป็นการสํงเสริมให๎ให๎ประชาชน
ในท๎องถิ่นได๎มีกิจกรรมรํวมกัน
อันจะน้าไปสํู ความสามัคคีใน
หมูํคณะ

อุดหนุนท่ีท้าการปกครองอ้าเภอปัว         10,000        10,000        10,000       10,000       10,000 1 คร้ัง ประชาชนได๎ตระหนัก
และแสดงออกถึงการท่ี
ได๎อนุรักษ์รักษา
วัฒนธรรม ประเพณี
ท๎องถิ่นให๎คงอยูํตํอไป 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีพื้นบ๎านและ
สินค๎า OTOP ของ
อ้าเภอปัวเป็นท่ีร๎ูจัก
อยํางกว๎างขวางยิ่งขึ้น

จังหวัดนําน

308 โครงการจัดงานบวงสรวง
เจ๎าพระญาภูคา

เพื่อเป็นการเผยแพรํและ
สนับสนุนสํงเสริมการทํองเท่ียว
ในอ้าเภอปัว เพื่อแสดงออกซ่ึง
ความกตัญญูกตเวทีตํอ เจ๎า
เมืองวรนครในอดีต เพื่อ
เผยแพรํประชาสัมพันธ์และ
สํงเสริมให๎เกิดการมีสํวนรํวมใน
การอนุรักษ์และฟื้นฟู

อุดหนุนท่ีท้าการปกครองอ้าเภอปัว           5,000          5,000          5,000         5,000         5,000 1 คร้ัง เด็ก เยาวชน 
ประชาชนท่ัวไป ได๎รับ
ความร๎ูใน
ประวัติศาสตร์
ประเพณีวัฒนธรรม
ของอ้าเภอปัว และ
แหลํงทํองเท่ียวท้ังทาง
ศิลปวัฒนธรรมและ
ทางธรรมชาติ 
โดยเฉพาะต๎นชมพูภู

อ้าเภอปัว
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์โครงการที่

309 โครงการจัดงานบวงสรวง
พญาผานอง (การะวะพญา
ผานอง)

เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีและ
อนุภาพของพญาผานอง และ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอัน
เกําแกํ ท่ีสืบทอดกันมาเป็น
เวลาช๎านาน และเพื่อสํงเสริม
การทํองเท่ียวของจังหวัดนําน 
โดยเฉพาะอยํางยิ่งอ้าเภอปัว

อุดหนุนท่ีท้าการปกครองอ้าเภอปัว           5,000          5,000          5,000         5,000         5,000 1 คร้ัง อนุชนรํุนหลังได๎
ตระหนักถึงความ
กตัญญูกตเวทีตํอผ๎ูมี
พระคุณ และเป็นการ
สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอันเกําแกํให๎
ด้ารงอยูํตลอดไป

อ้าเภอปัว

310 โครงการสํงเสริมการ
ทํองเท่ียวแบบบูรณาการ
ระดับอ้าเภอ

เพื่อเป็นการสํงเสริมการ
ทํองเท่ียวในพื้นท่ีและสํงเสริม
การสร๎างรายได๎แกํชุมชน เพื่อ
เป็นการสํงเสริมให๎ให๎ประชาชน
ในท๎องถิ่นได๎มีกิจกรรมรํวมกัน
อันจะน้าไปสํู ความสามัคคีใน
หมูํคณะ

อุดหนุนท่ีท้าการปกครองอ้าเภอปัว        20,000        20,000       20,000       20,000 1 คร้ัง ประชาชนได๎ตระหนัก
และแสดงออกถึงการท่ี
ได๎อนุรักษ์รักษา
วัฒนธรรม ประเพณี
ท๎องถิ่นให๎คงอยูํตํอไป 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีพื้นบ๎านและ
สินค๎า OTOP ของ
อ้าเภอปัวเป็นท่ีร๎ูจัก
อยํางกว๎างขวางยิ่งขึ้น

เทศบาล
ต้าบลปัว

311 ปรับปรุงศูนย์ผลิตภัณฑ์
และจ้าหนํายหัตถกรรม
พื้นบ๎านระดับต้าบล

เพื่อปรับปรุงตํอเติมให๎ดีขึ้นและ
ให๎ประโยชน์ในการจัดกิจกรรม
ตํางๆ

ปรับปรุงอาคารฯ และห๎องน้้า 
(บริเวณตลาดนัดวันศุกร์)

  1,000,000 1 แหํง มีสถานท่ีส้าหรับให๎
ประชาชนขายสินค๎า 
และเป็นท่ีทํองเท่ียว

กองชําง 
อบต.ปุากลาง

312 กํอสร๎างห๎องน้้าสาธารณะ
บริการนักทํองเท่ียว

เพื่อให๎มีห๎องน้้าสาธารณะ
บริการนักทํองเท่ียว และ
ประชาชนท่ัวไปได๎รับความ
สะดวกขึ้น

กํอสร๎างห๎องน้้า กว๎าง 8 เมตร ยาว 
13 เมตร

     780,000 1 แหํง นักทํองเท่ียวและ
ประชาชนสามารถใช๎
ห๎องน้้าได๎สะดวกขึ้น

กองชําง 
อบต.ปุากลาง
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เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์โครงการที่

313 กํอสร๎างศูนย์แสดง
ศิลปวัฒนธรรมสามชนเผํา

เพื่อให๎ประชาชนและ
นักทํองเท่ียวได๎เข๎าชมศูนย์
แสดงศิลปวัฒนธรรมแหลํง
เรียนร๎ูทางวัฒนธรรมท้ังสามชน
เผํา และเป็นแหลํงทํองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม

กํอสร๎างอาคารศูนย์แสดง
ศิลปวัฒนธรรมสามชนเผํา          
จ้านวน  1  หลัง

    600,000 1 แหํง มีศูนย์วัฒนธรรมแหลํง
เรียนร๎ูทางวัฒนธรรม
ให๎มรท่ีเรียนร๎ู
วัฒนธรรมท้ังสามชนเผํา

กองชําง อบต.

314 กํอสร๎างพิพิธภัณฑ์ชนเผํา
ต้าบลปุากลาง

เพื่อเป็นแหลํงเรียนร๎ูวัฒนธรรม
ชาติพันธุ์ของต้าบลปุากลางและ
เป็นแหลํงทํองเท่ียวต้าบลปุา
กลาง

กํอสร๎างพิพิธภัณฑ์ บ๎านจ้าลอง ชนเผํา
 วัสดุของใช๎ของวัฒนธรรมชาติพันธุ์ 
จ้านวน 4 หลัง

    600,000 4 หลัง มีแหลํงเรียนร๎ู
วัฒนธรรมชาติพันธุ์
ของต้าบลปุากลางและ
เป็นแหลํงทํองเท่ียว
ต้าบลปุากลาง

กองชําง อบต.

315 ปรับภูมิทัศน์เพื่อการ
ทํองเท่ียว

เพื่อรองรับหมูํบ๎านทํองเท่ียว 
OTOP และสํงเสริมการ
ทํองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมต้าบล
ปุากลาง

ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการทํองเท่ียว
บ๎านน้้าเปิน

500,000    ปรับภูมิทัศน์ 
1 หมูํบ๎าน

เป็นหมูํบ๎านท่ีมีภูมิ
ทัศน์สวยงามเป็น
ระเบียบเรียบร๎อย เพื่อ
ให๎บริการนักทํองเท่ียว

กองชําง 
อบต.ปุากลาง

316 กํอสร๎างพนังกั้นดิน เพื่อให๎มีสถานท่ีขายสินค๎าและ
บริการแกํนักทํองเท่ียว

กํอสร๎างพนังกั้นดินพร๎อมจัดภูมิทัศน์ 
ยาว 60 เมตร สูง 6 เมตร บริเวณ
(ตลาดนัดวันศุกร์)

    500,000 1 แหํง มีสถานท่ีส้าหรับให๎
ประชาชนขายสินค๎า 
และเป็นท่ีทํองเท่ียว

กองชําง 
อบต.ปุากลาง

317 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูก
ต๎นไม๎ ดอกไม๎

เพื่อให๎มีต๎นไม๎และดอกไม๎
สวยงามสวยงาม และสํงเสริม
ทํองเท่ียวของต้าบลปุากลาง

ปรับภูมิทัศน์ ปลูกต๎นไม๎ ดอกไม๎เพื่อ
สํงเสริมการทํองเท่ียว

    100,000 1 คร้ัง มีสถานท่ีสวยงามและ
สํงเสริมการทํองเท่ียว
ต้าบลปุากลาง

กองชําง 
อบต.ปุากลาง

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
          5.1    แผนงานเคหะและชุมชน
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์โครงการที่

318 การก้าจัดขยะ เพื่อจัดเก็บขยะและก้าจัดขยะ
ท้ัง 7 หมูํบ๎าน อยํางถูกวิธีและ
ท้าให๎ต้าบลปุากลางสะอาด

จัดเก็บขยะและก้าจัดขยะ 7 หมูํบ๎าน    1,400,000   1,400,000      700,000     700,000     700,000 7 หมูํบ๎าน มีการจัดเก็บขยะอยําง
มีประสิทธิภาพและ
ก้าจัดขยะอยํางถูกวิธี
ท้าให๎หมูํบ๎านชุมชน
สะอาด

อบต.ปุากลาง

319 อบรมการเสริมสร๎าง
ความร๎ูความเข๎าใจในการ
คัดแยกขยะ

ให๎ร๎ูจักการใช๎ประโยชน์ของ
ขยะและสามารถก้าจัดขยะได๎
อยํางถูกต๎อง

ฝึกอบรม ประชาชนทุกหมูํบ๎าน ทุก
ร๎านค๎า ทุกโรงเรียน และทุกหนํวย
ราชการในพื้นท่ี

        50,000        50,000        50,000       50,000       50,000 7 หมูํบ๎าน ประชาชนทุกหมูํบ๎าน 
ทุกร๎านค๎า ทุกโรงเรียน
 และทุกหนํวยราชการ
ในพื้นท่ีร๎ูประโยชน์ของ
ขยะและก้าจัดได๎
ถูกต๎องไมํเป็นพิษตํอ
ส่ิงแวดล๎อมและ
สุขภาพในระยะยาวได๎
อยํางยั่งยืน

อบต.ปุากลาง
รพ.สต.ปุา
กลางผ๎ูน้า

ชุมชน
โรงเรียนใน

ต้าบล

320 การผลิตปุ๋ยหมัก เพื่อให๎ประชาชนร๎ูจักก้าจัดขยะ
จากเศษอาหาร ผัก ผลไม๎ ซาก
สัตว์ น้ามาท้าปุ๋ยหมัก

 - ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการรายหมูํบ๎าน 
    - สนับสนุนครัวเรือนต๎นแบบ
โรงเรียนต๎นแบบ                         
            - ศูนย์เรียนร๎ู/สาธิตการ
ผลิตปุ๋ยหมัก น้้าหมัก และแก๏สชีวภาพ

      30,000       30,000 7 หมูํบ๎าน ประชาชนร๎ูจักการ
ผลิดปุ๋ยหมัก น้้าหมัก 
และแก๏สชีวภาพใช๎เอง
 สามารถลดปริมาณ
ขยะของต้าบลปุากลาง
ได๎อยํางยั่งยืน

อบต.ปุากลาง
รพ.สต.ปุา
กลางผ๎ูน้า

ชุมชน
โรงเรียนใน

ต้าบล
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์โครงการที่

321 ธนาคารขยะในชุมชนและ
โรงเรียน

เพื่อให๎ประชาชนและนักเรียน
สามารถน้าขยะรีไซเคลมาขาย
สร๎างรายได๎

จัดต้ังตลาดนัดขยะหรือธนาคารขยะ
ในชุมชนและโรงเรียน และท้าจุดรับ
บริจาคขยะ

      70,000       70,000 7 หมูํบ๎าน ประชาชนทุกหมูํบ๎าน 
ทุกร๎านค๎า ทุกโรงเรียน
 และทุกหนํวยราชการ
ในพื้นท่ี มีรายได๎เสริม
และร๎ูประโยชน์ของ
ขยะและก้าจัดได๎
ถูกต๎องไมํเป็นพิษตํอ
ส่ิงแวดล๎อมและ
สุขภาพในระยะยาวได๎
อยํางยั่งยืน

อบต.ปุากลาง
รพ.สต.ปุา
กลางผ๎ูน้า

ชุมชน
โรงเรียนใน

ต้าบล

322 โครงการส่ิงประดิษฐ์จาก
ขยะ

เพื่อให๎ประชาชนร๎ูจักน้าขยะ
สามารถน้าไปใช๎ประโยชน์

อบรมประชาชน จ้านวน 7 หมูํบ๎าน       20,000       20,000 7 หมูํบ๎าน ประชาชนสามารถท้า
ประโยชน์จากขยะ
เหลือให๎และสร๎าง
รายได๎อีกทางหนึ่ง

อบต.ปุากลาง
รพ.สต.ปุา
กลางผ๎ูน้า

ชุมชน
โรงเรียนใน

ต้าบล

323 การจัดการขยะอันตราย เพื่อจ้ากัดขยะอันตรายอยํางถูก
วิธี

น้าขยะอัตรายท่ีรวบรวมจากชุมชนไป
ก้าจัดอยํางถูกต๎อง

        50,000        50,000        50,000       50,000       50,000 7 หมูํบ๎าน ก้าจัดขยะอันตราย
ระดับต้าบล

อบต.ปุากลาง
รพ.สต.ปุา

กลาง
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์โครงการที่

324 โครงการ 1 อปท. 1 ถนน
ท๎องถิ่นใสํใจส่ิงแวดล๎อม

เพื่อด้าเนินตามแนวทางการ
ด้าเนินโครงการของขวัญปีใหมํ
ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อ
มอบให๎ประชาชน ประจ้าปี 
2562 ปรับปรุงทิวทัศน์ 2 
ข๎างทางให๎สะท๎อนวัฒนธรรม 
วิถีชุมชน หรือเอกลักษณ์ของ
ชุมชน ด๎วยการรักษาความ
สะอาดบริเวณถนนให๎เป็น
ระเบียบเรียบร๎อย ดูแล
ส่ิงแวดล๎อม ปลูกดอกไม๎ ไม๎
ประดับ หรือไม๎ยืนต๎นประจ้า
ท๎องถิ่น

ปรับปรุงทิวทัศน์ 2 ข๎างปลูกดอกไม๎ 
ไม๎ประดับ หรือไม๎ยืนต๎นประจ้า
ท๎องถิ่น ความยาวไมํน๎อยกวํา 500 
เมตร

100,000     ความยาวไมํ
น๎อยกวํา 500

 เมตร

อปท.มีถนนสวย
สะท๎อนวัฒนธรรม วิถี
ชุมชน หรือเอกลักษณ์
ของชุมชน

กองชําง 
อบต.ปุากลาง

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
          5.2    แผนงานการเกษตร
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์โครงการที่

325 ฝึกอบรมเกษตรอินทรีย์กับ
การฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล๎อม

เพื่อสํงเสริมการท้าปุ๋ยหมัก
อินทรีย์สํงเสริมการฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล๎อมสามารถท้าให๎
เกษตรกรลดการใช๎ปุ๋ยเคมีและ
เพิ่มปริมาณการผลิตและใช๎ปุ๋ย
หมักอินทรีย์มากขึ้นได๎

ฝึกอบรมเกษตรกรเกี่ยวกับเกษตร
อินทรีย์กับการพื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม 
จ้านวน 60 คน

      50,000 60 คน สามารถสํงเสริมการ
ท้าปุ๋ยหมักอินทรีย์
สํงเสริมการฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล๎อม
สามารถท้าให๎
เกษตรกรลดการใช๎
ปุ๋ยเคมีและเพิ่ม
ปริมาณการผลิตและ
ใช๎ปุ๋ยหมักอินทรีย์มาก
ขึ้นได๎

ส้านักงาน
ปลัด  อบต.
ปุากลาง

326 โครงการจัดท้าแนวกันไฟ
และควบคุมไฟปุา

เพื่อปูองกันการลุกลามของไฟ
ปุา และแก๎ไขปัญหาไฟปุา

จัดท้าแนวกันไฟ จ้านวน 7 หมูํบ๎าน       35,000 7 หมูํบ๎าน มีเขตปูองกันไฟปุา ส้านักงาน
ปลัดอบต.ปุา
กลาง

327 สํงเสริมการปลูกหญ๎าแฝก
เพื่อการอนุรักษ์ดินและ
แก๎ปัญหาการชะล๎างหน๎า
ดินตามแนวพระราชด้าริ

เพื่อสํงเสริมให๎เกษตรกรปลูก
หญ๎าแฝกเพื่อแก๎ปัญหาดิน
สามารถแก๎ปัญหาดินและการ
ซะล๎างหน๎าดินตามแนว
พระราชด้าริได๎

สํงเสริมเกษตรกร ปลูกหญ๎าแฝกใน
พื้นท่ี ทุกหมูํบ๎าน หมูํท่ี 1 – 7

      20,000 7 หมูํบ๎าน เกษตรกรปลูกหญ๎า
แฝกเพื่อแก๎ปัญหาดิน
สามารถแก๎ปัญหาดิน
และการซะล๎างหน๎าดิน
ตามแนวพระราชด้าริได๎

ส้านักงาน
ปลัด อบต.
ปุากลาง
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์โครงการที่

328 สํงเสริมการท้าฝายกั้นน้้า 
ฝายน้้าล๎น/ฝายแม๎ว เพื่อ
การอนุรักษ์น้้า/ ฝายต๎นน้้า
ตามพระราชด้าริ

เพื่อให๎มีการกักการชะลอการ
ไหลของน้้าสามารถกั้นน้้าไว๎ใช๎
เพื่อการเกษตรได๎และสามารถ
ท้าให๎มีน้้าหลํอเล้ียงบํอน้้ากินน้้า
ใช๎ไมํให๎แห๎งขอดได๎

สํงเสริมการท้าฝายกั้นน้้า ฝายน้้าล๎น 
ฝายแม๎ว ในพื้นท่ีต้าบล ปุากลาง ท้ัง 7
 หมูํบ๎าน

      50,000 7 หมูํบ๎าน สามารถ ท้าให๎การ
ชะลอการไหลของน้้า
สามารถกั้นน้้าไว๎ใช๎
เพื่อการเกษตรได๎และ
สามารถท้าให๎มีน้้าหลํอ
เล้ียงบํอน้้ากินน้้าใช๎
ไมํให๎แห๎งขอดได๎

   กองชําง 
อบต.ปุากลาง

329 โครงการปูองกันและแก๎ไข
ปัญหาการเผา พื้นท่ีต้าบล
ปุากลาง

เพื่อให๎ประชาชนในพื้นท่ีต้าบล
ปุากลาง มีความร๎ูความเข๎าใจ
เกี่ยวกับผลกระทบจากการเผา
 น้าเศษวัสดุเหลือใช๎ทาง
การเกษตรมาใช๎ให๎เกิดประโยชน์

ประชาชนพื้นท่ีต้าบลปุากลาง จ้านวน
 50 คน

       50,000       50,000 ประชาชน 50
 คน

ประชาชนมีความ
เข๎าใจถึงผลกระทบ
ของการเผาพื้นท่ี
การเกษตร

เกษตร
อ้าเภอปัว 
รํวมกับ 

อบต.ปุากลาง

330 สํงเสริมการปลูกปุาและ
อนุรักษ์ปุาชุมชน

เชิญชวนให๎เด็กและเยาวชน
ตระหนักถึงคุณคําของต๎นไม๎
และรํวมกันปลูกปุาภายในต้าบล

อนุรักษ์ปุาชุมชนและปลูกปุาเพิ่ม       20,000 7 หมูํบ๎าน ต้าบลปุากลางมีพื้นท่ีสี
เขียวเพิ่มขึ้น

อบต.ปุากลาง
โรงเรียนใน

ต้าบล
หนํวยงาน

ราชการและ
หมูํบ๎าน
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์โครงการที่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการและการบริการ
6.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการและการบริการ
       6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
331 สํงเสริมการจัดกิจกรรมวัน

สตรีสากล
เพื่อสํงเสริมให๎สตรีได๎มีการ
พัฒนาศักยภาพของตนเองและ
แสดงพลังความเข๎มแข็งของ
สตรีรํวมกัน

สตรีทุกหมูํบ๎านในต้าบลปุากลาง รวม
 120 คน

        10,000        10,000        10,000       10,000       10,000 120 คน สตรีได๎มีการพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง
และแสดงพลังความ
เข๎มแข็งของสตรีรํวมกัน

กอง
การศึกษา

อบต.ปุากลาง
 รํวมกับ 

พัฒนาชุมชน

332 จัดท้าปูายพระบรมฉายา
ลักษณ์ เทอดพระเกียรติ
ชํวงวันมหามงคลเฉลิมพระ
เกียรติในกรณีตํางๆ

เพื่อให๎ประชาชนได๎ส้านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณตํอสถาบัน
พระมหากษัตริย์ไทยและ
รํวมกันปกปูองเทอดทูนตํอ
สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย

จัดท้าปูายพระบรมฉายาลักษณ์         30,000        30,000        30,000       30,000       30,000 1 ปี ประชาชนได๎ส้านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ
ตํอสถาบัน
พระมหากษัตริย์ไทย
และรํวมกันปกปูอง
เทอดทูนตํอสถาบัน
พระมหากษัตริย์ไทย

กอง
การศึกษา

อบต.ปุากลาง

333 โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ๎าสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ อ้าเภอ
ปัว จังหวัดนําน

เพื่อให๎ข๎าราชการ พนักงาน 
และพสกนิกรทุกหมูํเหลําให๎มี
ความยึดมั่นในความจงรักภักดี
ตํอชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ เพื่อเป็นการ
ท้าความดีถวายแมํของแผํนดิน

ข๎าราชการ พนักงาน และพสกนิกร
ทุกหมูํเหลําในพื้นท่ีอ้าเภอปัว

          5,000          5,000          5,000         5,000         5,000 1 คร้ัง ข๎าราชการ พนักงาน 
และพสกนิกรทุกหมูํ
เหลํา ได๎รํวมกันแสดง
ความจงรักภักดี และ
ส้านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของสมเด็จ
พระนางเจ๎าสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ

กองการศึกษา
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์โครงการที่

334 โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลงกรณ
 บดินทรเทพยวรางกูร 
อ้าเภอปัว จังหวัดนําน

เพื่อให๎ข๎าราชการ พนักงาน 
และพสกนิกรทุกหมูํเหลําให๎มี
ความยึดมั่นในความจงรักภักดี
ตํอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ข๎าราชการ พนักงาน และพสกนิกร
ทุกหมูํเหลําในพื้นท่ีอ้าเภอปัว

        10,000        10,000        10,000       10,000       10,000 1 คร้ัง ข๎าราชการ พนักงาน 
และพสกนิกรทุกหมูํ
เหลําให๎มีความยึดมั่น
ในความจงรักภักดีตํอ
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์

กองการศึกษา

335 คําพวงมาลัย ชํอดอกไม๎ 
กระเช๎าดอกไม๎ และพวง
มาลา

เพื่อจัดซ้ือคําพวงมาลัย ชํอ
ดอกไม๎ กระเช๎าดอกไม๎ และ
พวงมาลา ในการจัดกิจกรรม
ตํางๆ

จัดซ้ือคําพวงมาลัย ชํอดอกไม๎ 
กระเช๎าดอกไม๎ และพวงมาลา ในการ
จัดกิจกรรม ตํางๆ

        10,000        10,000        10,000       10,000       10,000 1 ปี มีพวงมาลัย ชํอดอกไม๎
 กระเช๎าดอกไม๎ และ
พวงมาลา ในการจัด
กิจกรรม ตํางๆ

กองการศึกษา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการและการบริการ
6.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการและการบริการ
          6.2  แผนงานวางแผนสถิตแิละวิชาการ
336 ประชาคมระดับหมูํบ๎าน

และต้าบลเพื่อจัดท้า
แผนพัฒนาท๎องถิ่น

เพื่อให๎ได๎ปัญหาและความ
ต๎องการของประชาชนท่ีเกิด
จากเวทีประชาคม มาจัดท้า
เป็นแผนพัฒนาองค์การบริหาร
สํวนต้าบลโดยน้าแผชุมชนมาพิ
จาณและท้าแผน

จัดเวทีประชาคม 7 หมูํบ๎าน จ้านวน 
 7  คร้ัง และจัดเวทีประชาคมระดับ
ต้าบล  1  คร้ัง

        10,000        10,000        10,000       10,000       10,000 7 หมูํบ๎าน มีแผนพัฒนาองค์การ
บริหารสํวนต้าบล /
แผนพัฒนาท๎องถิ่นท่ี
สอดคล๎องกับปัญหา
และความต๎องการของ
ประชาชน

ส้านักงาน
ปลัดอบต.ปุา

กลาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการและการบริการ
6.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการและการบริการ
          6.3   แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์โครงการที่

337 ฝึกอบรมทบทวน อปพร. เพื่อเป็นการทบทวนการ
ปฏิบัติงาน และความพร๎อมของ
รํางกาย ของอปพร.ให๎สามารถ
ปฏิบัติหน๎าท่ีได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ

จัดฝึกอบรมทบทวน อปพร. จ้านวน 
20 คน

        30,000        30,000       30,000 20 คน อปพร. สามารถ
ปฏิบัติงานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

ส้านักงาน
ปลัด อบต.
ปุากลาง

338 ฝึกอบรบปูองกันไฟปุา เพื่อปูองกันและแก๎ไขปัญหาไฟุ
ปุาและเตรียมความพร๎อมของ 
อปพร.ให๎สามารถปฏิบัติหน๎าท่ี
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ

จัดฝึกอบรบและปูองกันไฟปุา จ้านวน
 60 คน

          30,000 60 คน ต้าบลปุากลางมีการ
ปูองกันและเฝูาระวัง
การเกิดไฟปุา และ
เตรียมความพร๎อมของ
 อปพร. สามารถ
ปฏิบัติงานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

ส้านักงาน
ปลัด อบต.
ปุากลาง

339 โครงการอบรมพัฒนา
เพิ่มพูนความร๎ู 
ความสามารถและทักษะ
ของหนํวยปฏิบัติการกู๎ชีพ -
 กู๎ภัย ของอบต.ปุากลาง

เพื่อเป็นการทบทวนการ
ปฏิบัติงาน และความพร๎อมของ
รํางกาย ของอปพร.ให๎สามารถ
ปฏิบัติหน๎าท่ีได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ

โครงการอบรมพัฒนาเพิ่มพูนความร๎ู 
ความสามารถและทักษะของหนํวย
ปฏิบัติการกู๎ชีพ - กู๎ภัย ของอบต.ปุา
กลาง จ้านวน 10 คน

        30,000        30,000        30,000       30,000       30,000 10 คน หนํวย OTOS 
สามารถปฏิบัติงานได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

ส้านักงาน
ปลัด อบต.
ปุากลาง

340 โครงการพัฒนาสํงเสริม
กิจกรรมสมาชิก อปพร.

เพื่อเป็นการพัฒนาสํงเสริมเพิ่ม
ศักยภาพของสมาชิก อปพร. ท่ี
มีความพร๎อมในการท้างานมี
ความอดทน เสียสละและเป็น
แบบอยํางท่ีดีของสังคม

จัดกิจกรรมตํางๆ ท่ีเกี่ยวข๎องกับ 
สมาชิก อปพร.

        25,000        25,000 20 คน สมาชิก อปพร. มี
ความภาคภูมิใจในการ
ปฏิบัติงานและสามซิก
 อปพร.มีความรัก 
สามัคคีและมีโอกาส
แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและ
ประสบการณ์ในการ
ท้างาน

ส้านักงาน
ปลัด อบต.
ปุากลาง
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตวัชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์โครงการที่

341 ฝึกอบรมซ๎อมแผนหนีไฟ
และระงับอัคคีภัยเบื้องต๎น

เพื่อซ๎อมแผนหนีไฟและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต๎นให๎กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และสถาน
ประกอบการขายน้้ามันและ
แก๏สหุงต๎ม ในพื้นท่ีรับผิดชอบ
ต้าบลปุากลาง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์ และ
สถานประกอบการขายน้้ามันและ
แก๏สหุงต๎ม

       25,000       25,000       25,000 100 คน สามารถปูองกันไฟไหม
และมีแผนหนีไฟ
เบื้องต๎น

ส้านักงาน
ปลัด อบต.
ปุากลาง

342 โครงการ 7 วันอันตราย เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท๎อง
ถนนในชํวงเทศกาลตํางๆ

จัดต้ังดํานตรวจในชํวงเทศกาลตํางๆ         25,000        25,000 2 คร้ัง ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช๎รถ
บนท๎องถนนมากขึ้น

ส้านักงาน
ปลัด อบต.
ปุากลาง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการและการบริการ
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการและการบริการ
          6.4   แผนงานบริหารงานทั่วไป
343 โครงการแผนท่ีภาษี เพื่อจํายเป็นคําเบี้ยเล้ียง คํา

พาหนะ คําถํายเอกสาร 
คําใช๎จํายตํางๆ ฯลฯ ในการ
จัดท้าแผนท่ีภาษี

จัดท้าแผนท่ีภาษีให๎ครบทุกหมูํบ๎าน 
ทุกพื้นท่ีในต้าบลปุากลาง

        30,000        30,000        30,000       30,000       30,000 1 ปี สามารถจัดท้าแผนท่ี
ภาษีได๎ครบถ๎วนท้ัง
ต้าบลปุากลางและ
สามารถจัดเก็บข๎อมูล
ให๎สํวนกลางน้าไปใช๎
ประโยชน์ได๎

กองชําง
รํวมกับกอง

คลัง

344 ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
องค์การบริหารสํวนต้าบล

เพื่อให๎มีการศึกษาดูงานและน้า
ประสบการณ์ท่ีได๎มาปรับใช๎ใน
การบริหารจัดการสามารถ
พัฒนาอบต.และชุมชนได๎

จัดโครงการทัศนะศึกษาดูงาน  
จ้านวน  1  คร้ัง

     100,000 1 คร้ัง การศึกษาดูงานและ
น้าประสบการณ์ท่ี
ได๎มาปรับใช๎ในการ
บริหารจัดการสามารถ
พัฒนาอบต.และชุมชน
ได๎

ส้านักงาน
ปลัด อบต.
ปุากลาง
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345 ส้ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนในการให๎บริการ
ของ อบต.ปุากลาง

เพื่อให๎มีการด้าเนินการส้ารวจ
ความพึงพอใจในบริการของ
องค์การบริหารสํวนต้าบลตาม
หลักเกณฑ์มาตรฐานของกรม
สํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น

ด้าเนินการจ๎างท่ีปรึกษาส้าหรับ
ส้ารวจความพึงพอใจของประชาชน
ในการรับบริการปีละ 1 คร้ัง

        20,000        20,000        20,000       20,000       20,000 1 ปี มีการด้าเนินการ
ส้ารวจความพึงพอใจ
ในบริการขององค์การ
บริหารสํวนต้าบลตาม
หลักเกณฑ์มาตรฐาน
ของกรมสํงเสริมการ

ส้านักงาน
ปลัดอบต.ปุา

กลาง

346 คําใช๎จํายส้าหรับการ
เลือกต้ัง

เพื่อเป็นคําใช๎จํายตํางๆ ส้าหรับ
การเลือกต้ัง

จัดการเลือกต้ังในกรณี ต้าแหนํงวําง 
และครบวาระ

     350,000     350,000     350,000 1 ปี สามารถจัดการเลือกต้ัง
ในกรณีต้าแหนํงวําง
และครบวาระ

อบต.ปุากลาง

36,756,400 22,600,300 41,014,190 48,017,990 43,727,990 รวมท้ังส้ิน
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