
แบบ ผ.02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดท่ี 1. การขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้าน โครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างรางระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายแยกหอประชุม -
 ห้วยทรายขาว) บ้าน
จูน หมู่ 4

เพ่ือแก้ไขปัญหาน ้าท่วมขังให้แก่
ราษฎรในพื นท่ี

รางระบายน ้า ยาว 150 เมตร กว้าง 0.40
 เมตร ลึก 0.60 เมตร

500,000           ยาว 150 เมตร ป้องกันน ้าไหลเข้าท่วม
ขังบ้านเรือนของ
ประชาชนได้

กองช่าง  
อบต.ป่ากลาง

2 ปรับปรุงผิวจราจร
ลูกรังเป็นคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยศาล
เจ้าท่ีหมู่บ้าน - บ้าน
นายกรวิทย์  อภิวัฒน
ธัญสิริ บ้านตาหลวง 
หมู่ 5

เพ่ือเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคมสัญจรแก้ปัญหา
ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อสร้างความ
สะดวกแก่ประชาชน

เทผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พื นท่ีไม่
น้อยกว่า 750 ตารางเมตร หนา 0.15 
เมตร

           500,000 พื นท่ีไม่น้อย
กว่า 750 
ตารางเมตร

ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

กองช่าง อบต.
ป่ากลาง

3 ปรับปรุงผิวจราจร
ลูกรังเป็นคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายต้นป๋อ
 บ้านตาหลวง หมู่ 5

เพ่ือเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคมสัญจรแก้ปัญหา
ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อสร้างความ
สะดวกแก่ประชาชน

กว้าง 5 เมตร ยาว 245 เมตร            900,000 ยาว 245 เมตร ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

กองช่าง อบต.
ป่ากลาง

รายการท่ีขอเพ่ิมเติม แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ครั งท่ี 3/2564

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3/2564

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง อ าเภอปัว จังหวัดน่าน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ
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แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

4 ปรับปรุงผิวจราจร
ลูกรังเป็นคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้าน
นายพิภพ - บ้านนาย
สมพร บ้านสวนทราย 
หมู่ 6

เพ่ือเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคมสัญจรแก้ปัญหา
ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อสร้างความ
สะดวกแก่ประชาชน

กว้าง 5 เมตร ยาว 245 เมตร พร้อมไหล่
ทาง 50 เซนติเมตร

           920,000 ยาว 245 เมตร ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

กองช่าง อบต.
ป่ากลาง

5 ปรับปรุงผิวจราจร
ลูกรังเป็นคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ้าน
นายมงคล ทราย
แหลมทอง บ้านสวน
ทราย หมู่ 6

เพ่ือเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วใน
การคมนาคมสัญจรแก้ปัญหา
ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อสร้างความ
สะดวกแก่ประชาชน

กว้าง 5 เมตร ยาว 331 เมตร พร้อมไหล่
ทาง 30 เซนติเมตร

         1,250,000 ยาว 331 เมตร ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

กองช่าง อบต.
ป่ากลาง

6 ขยายไหล่ทาง ออก
ก้าลังกาย ถนนสายป่า
กลาง-นานิคม

เพ่ือให้ประชาชนให้ออกก้าลัง
อย่างปลอดภัย

กว้าง 1 เมตร ยาว 4,000 เมตร หนา 
0.15 เมตร

         6,000,000 ยาว 4,000 
เมตร

ประชาชนมีสถานท่ี
ออกก้าลังกาย

กองช่าง อบต.
ป่ากลาง

7 ขยายถนนสาย นน.ถ.
57-002 สายป่ากลาง
 (มิตรภาพ)

เพ่ือขยายถนนให้กว้างขึ นลดการ
เกิดอุบัติเหตุบนถนนสามารถ
สัญจรได้สะดวก

เทคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร 
พื นท่ีไม่น้อยกว่า 784.00 ตารางเมตร

         1,254,000 พื นท่ีไม่น้อย
กว่า 784.00
 ตารางเมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้ถนน

กองช่าง อบต.
ป่ากลาง

8 ก่อสร้างซุ้มประตู
ทางเข้าต้าบลป่ากลาง

เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ต้าบลป่ากลางให้กับนักท่องเท่ียว

ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าต้าบลป่ากลาง            700,000 1 แห่ง มีซุ้มประตูกลางท่ี
สวยงามและแสดง
ขอบเขตต้าบลป่า

กองช่าง อบต.
ป่ากลาง

9 ก่อสร้างป้ายหมู่บ้าน เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
หมู่บ้านต้าบลป่ากลาง

ก่อสร้างป้ายหมู่บ้าน หมู่ 1-7            630,000 7 ป้าย มีป้ายหมู่บ้านท่ีสวยงาม กองช่าง อบต.
ป่ากลาง

10 ก่อสร้างถนนรอบอ่าง
นิวซีแลนด์พร้อมราง
ระบายน ้า

เพ่ือป้องกันน ้าเสียไหลลงอ่าง
น ้านิวซีแลนด์เพราะใช้แหล่งน ้า
ผลิตน ้าประปาหมู่บ้าน

ก่อสร้างถนนรอบอ่างนิวซีแลนด์พร้อมราง
ระบายน ้า

       30,000,000 ยาว 2,000 
เมตร

มีถนนรอบอ่างเป็น
สถานท่ีท่องเท่ียวและ
สามารให้ประชาชน
ออกก้าลังกายได้

กองช่าง อบต.
ป่ากลาง
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แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

11 ปรับปรุงทางเข้า
โรงเรียนมัธยมป่ากลาง

เพ่ือให้นักเรียนและประชาชน
ท่ัวไปใช้สัญจรได้สะดวกลดการ
เกิดอุบัติเหตุได้

เทผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก มีพื นท่ีไม่
น้อยกว่า 43 ตารางเมตร

             40,000 พื นท่ีไม่น้อย
กว่า 43 
ตารางเมตร

มีถนนเช่ือมทางเข้าโรง
รียนมัธยมป่ากลางได้
มาตรฐาน

กองช่าง อบต.
ป่ากลาง

12 ปรับปรุงผิวจราจร
ลูกรังเป็นคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนสาย
บ้านฟ้าใหม่ ซอย 1 
(ด้าเนินการนอกเขต 
บ้านฟ้าใหม่)

เพ่ือแก้ไขปัญหาถนนเป็นหลุม
เป็นบ่อประชาชนสามารถใช้
สัญจรได้สะดวกขึ น

เทผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5.00
 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร้อมขยายปากทางกว้าง จ้านวน 1 
ตารางเมตร

500,000           ยาว 100 เมตร ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้ถนน

กองช่าง อบต.
ป่ากลาง

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดท่ี 1. การขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้าน การส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจ

2.2 แผนงานการเกษตร
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แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

13 โครงการเพ่ิมศักยภาพ
ชุมชนด้านการเกษตร

ปฏิบัติงาน จัดท้าแผนพัฒนา
ด้านการเกษตร บริการ
เกษตรกร.ตามภารกิจถ่ายโอน 
 2  ด้าน 10 ภารกิจ
1. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตถ่าย
โอน 9 ภารกิจ
1. เพ่ือส้ารวจข้อมูลพื นฐาน
ด้านการเกษตร
2. เพ่ือรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล
ชุมชน จัดท้าแผนพัฒนา
การเกษตร
3. เพ่ือบริการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้าน
การเกษตร
4. เพ่ือรวบรวมส่งเสริมพัฒนา
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
5. การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ธรรมชาติ
6. เพ่ือส้ารวจช่วยเหลือ ป้องกัน
 ก้าจัดโรค, แมลงศัตรูพืช
7. เพ่ือฝึกอบรมอาชีพ
เกษตรกรด้านสัตว์เลี ยง, ประมง
8. เพ่ือส่งเสริมการรวมกลุ่ม
พัฒนากลุ่มร่วมวางแผนด้าน
การผลิต การลงทุนพาณิชย์
9. เพ่ือกระจายพันธ์ุพืช, พันธ์ุ
สัตว์เลี ยง, พันธ์ุสัตว์น ้า ให้
ชุมชนรวมถึงการอนุรักษ์พันธ์ุพืช
2. ด้านส่งเสริมการลงทุน  1 

เกษตรกร หมู่ 1 – 7 จ้านวน 1,400
ครัวเรือน
  กิจกรรม
1. สนับสนุนงบประมาณ
2. ส่งเสริมอาชีพฝึกอบรมถ่ายทอด
เทคโนโลยี
3. สนับสนุนงบประมาณ ค่าตอบแทน 
จัดเก็บข้อมูลพื นฐานการเกษตร การส้ารวจ
ตรวจสอบข้อมูลสาธารณภัย
4. สนับสนุนงบประมาณสร้างศูนย์บริหาร
จัดการศัตรูพืชชุมชน จัดท้าแปลงพยากรณ์
การระบาดของโรค แมลงศัตรูพืชสร้าง
เครือข่ายครบทุกหมู่บ้าน
5. สนับสนุนงบประมาณ จัดซื อเมล็ดพันธ์ุดี,
 พืชพันธ์ุดี พันธ์ุสัตว์เลี ยง, พันธ์ุสัตว์น ้า  
วัสดุอุปกรณ์เครืองมือใช้ในการเกษตร
6. แต่งตั งคณะกรรมการศูนย์บริการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ้าต้าบล
 อาสาสมัครเกษตร  ด้าเนินงานพัฒนาการ
เกษตรประจ้าต้าบล บูรนาการองค์กรภาคี
เครือข่ายงานทุกภาคส่วนโดยมีเกษตร
ประจ้าต้าบลเป็นท่ีปรึกษา

90,000             1,400 
ครัวเรือน

1.กษตรกรได้รับบริการ
และสนับสนุน ส่งเสริม
อาชีพการเกษตร ตาม
ความต้องการของ
ชุมชน และสนองต่อ
นโยบายและการ
ช่วยเหลือภาครัฐ
2. ผู้ประสบภัได้รับการ
ช่วยเหลือเยียวยา
เหมาะสมและเป็นธรรม

ส้านักงาน
เกษตรอ้าเภอ
อบต.ป่ากลาง
ศูนย์บริการ
และถ่ายทอดฯ
หน่วยงาน
กระทรวง
เกษตรและ
สหกรณ์
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แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

14 โครงการส่งเสริมระบบ
การผลิตพืชแบบแปลง
ใหญ่

1. สนับสนุนให้เกษตรกร
รวมกลุ่มการผลิต มีการบริหาร
การจัดการร่วมกัน  เกิดการ
รวมกันผลิต รวมกันจ้าหน่าย 
โดยมีตลาดรองรับท่ีแน่นอน
2. สร้างศูนย์เรียนรู้เพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
การเกษตรประจ้าต้าบล
ให้ความรู้เกษตรกร พัฒนา
ขบวนการผลิตเพ่ือ
 - เพ่ิมผลผลิต
-  ลดต้นทุนการผลิต
 -แปรรูปเพ่ิมมูลค่าผลผลิต
-พัฒนาเกษตรกร น้านวัตกรรม
ใหม่ใช้ในขบวนการผลิต สู่ยุค 
4.๐
3.เพ่ือบูรณาการหน่วยงานใน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และองค์กรภาคี เครือข่ายร่วม
ปฎิบัติงานให้การสนับสนุน 
งบประมาณตามภารกิจของแต่
ละหน่วยงาน
4.ส่งเสริมการผลิตผลิตพืชผัก
ปลอดภัยเกษตรกร ลด ละ เลิก 
 การใช้สารเคมี ทางการเกษตร
 .พัฒนาคุณภาพสินค้า สู่
มาตรฐาน  gap  พัฒนาสู่
เกษตรอินทรีย์
5.สร้างตลาดกลางจ้าหน่าย

เกษตรกร ม.1-7 จ้านวน 90ราย
.รวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืช เศรษฐกิจ
สร้างรายได้ เช่น  ล้าไย  ยางพารา ข้าว  
พืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้นและกลุ่ม
เกษตรกรรมอ่ืนฯ
2.สร้างศูนย์เรียนรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตและใช้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้  
โดยคัดเลือกเกษตรกรผู้น้าท่ีประสบ
ผลส้าเร็จ ภายในกลุ่ม เป็นเกษตรกร
ต้นแบบและใช้เป็นแปลงเรียนรู้และ
ถ่ายทอดเทคโนโลย่ีฯ
3. สร้างศูนย์บริหารจัดการศัตรูพืชชุมชน 
จัดท้าแปลงพยากรณ์การระบาดของโรค 
แมลงศัตรูพืช สร้างเครือข่ายครบทุกหมู่บ้าน

180,000           90 ราย 1.กลุ่มมีความเข็มแข็ง
มีอ้านาจต่อรอง
2. ต้นทุนการผลิตลดลง
3. ผลผลิตเพ่ิมขึ น 
คุณภาพเป็นท่ีพอใจ
ผู้บริโภค
4. รายได้เพ่ิมขึ น
5. ได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุนและ บริการ
ตามนโยบายภาครัฐ

หน่วยงาน
กระทรวง
เกษตรและ
สหกรณ์ 
องค์กร ภาคี
เครือข่าย 
-ส้านักงาน
เกษตรอ้าเภอ
-ศูนย์บริการ
และถ่ายทอดฯ
-อบต.ป่ากลาง
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แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

15 โครงการอนุรักษ์พันธ์ุ
พืชในพระด้าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ส่งเสริมการผลิตตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
(พืช-ผัก สวนครัว รั ว
กินได้ )

ส่งเสริมการผลิตพืชผักของ
ท้องถ่ิน
พัฒนาสร้างความหลากหลาย
พันธ์ุพืชสร้างความม่ันคงด้าน
อาหาร
- ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต

เกษตรกร ม.1-7 จ้านวน 90 ครัวเรือน
1. ปลูกพืชผักสวนครัวรั วกินได้จัดการ
ระบบการผลิตตามแนวพระราชด้าริ

45,000             90 ครัวเรือน เกษตรกรได้รับองค์
ความรู้และสามารถน้า
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในชีวิต
สร้างอาชีพหลักหรือ
อาชีพเสริมได้

อปท
-ส้านักงาน
เกษตรอ้าเภอ
-ศูนย์ส่งเสริม
พืชสวนน่าน
- ศูนย์บริการ
และ
ถ่ายทอดฯ
-อบต.ป่ากลาง

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดท่ี 5. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
16 โครงการเตรียมความ

พร้อมก่อนเข้าสู่วัย
ผู้สูงอายุ

เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความรู้
เก่ียวกับบทบาท ความส้าคัญ
ของผู้สูงอายุ กฎหมายและสิทธิ
ประโยชน์ของผู้สูงอายุ การ
เตรียมความพร้อมด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณและสังคม

อบรมผู้สูงอายุ จ้านวน 70 คน              20,000 70 คน ผู้สูงอายุรู้จักบทบาท
หน้าท่ีและสิทธิ
ประโยชน์ท่ีจะได้รับ มี
ร่างกายและจิตใจท่ีเข็ม
แข็ง

ส้านักปลัด

17 ก่อสร้างห้องประชุม
ศูนย์ประสานงาน
ผู้สูงอายุต้าบลป่ากลาง

เพ่ือให้มีสถานท่ีจัดประชุมและ
ท้ากิจกรรมนัทนาการต่างๆ 
ของชมรมผู้สูงอายุต้าบลป่ากลาง

ก่อสร้างห้องประชุม ขนาดกว้าง 10 เมตร 
ยาว 16 เมตร

         1,500,000 1 หลัง ชมรมผู้สูงอายุมีสถานท่ี
จัดกิจกรรมต่าง

กองช่าง อบต.
ป่ากลาง

18 โครงการจัดงานวัด
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดาพัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชินี

เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงานและ
พสกนิกรทุกหมู่เหล่าให้มีความ
ยึดม่ันในความจงรักภักดีต่อชาติ
 ศาสนา พระมหากษัตริย์

ร่วมพิธีถวายพระพร และถวายพวงมาลา 
อ้าเภอปัว

               5,000 1 ครั ง ข้าราชการ พนักงาน
และพสกนิกรทุกหมู่
เหล่า ได้ร่วมกันแสดง
ความจงรักภักดี และ
ส้านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ

กองการศึกษา
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แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

3.2 แผนงานการศึกษา
19 รื อถอนอาคารเรียน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพ่ือให้มีห้องเรียนท่ีกว้างขึ น
สามารถมีพื นท่ีใช้สอยส้าหรับ
ท้ากิจกรรมของเด็กเล็กได้
สะดวกขึ น

รื อถอนอาคารเรียน พร้อมถมดิน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต้าบลป่ากลาง 1

500,000           1 แห่ง มีห้องเรียนกว้างขึ นใช้
ท้ากิจกรรมต่างๆ ได้
สะดวกขึ น

กองการศึกษา
และกองช่าง

20 ปรับปรุง ต่อเติม 
อาคารเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เพ่ือแก้ไขอาคารเรียนเก่าช้ารุด
ทรุดโทรม

ปรับปรุง ต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต้าบลป่ากลาง 1 และ 2

         1,000,000 2 ศูนย์ มีอาคารเรียนท่ีได้
มาตรฐานเหมาะสมกับ
การเรียนการสอน

กองการศึกษา
และกองช่าง

21 ก่อสร้างโรงอาหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือปรับปรุงโรงอาหารให้
กว้างขวางมีพื นท่ีเพียงพอ 
สะอาด ถูกสุขลักษณะ

ก่อสร้างโรงอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต้าบลป่ากลาง 1

700,000           1 แห่ง มีโรงอาหารท่ีสะอาด 
ถูกสุขลักษณะได้
มาตรฐาน

กองการศึกษา
และกองช่าง

3.3 แผนงานสาธารณสุข
22 โครงการรณรงค์

ป้องกันแก้ไขปัญหายา
เสพติดและโครงการ
รณรงค์ป้องกันโรค
ไข้เลือดออกต้าบลป่า
กลาง

เพ่ือให้ประชาชนตระหนักถึง
โทษของยาเสพติด เพ่ือสนองน
โยลายของรัฐบาลในการรณงค์
ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด
และเพ่ือรณรงค์ให้ประชาชน
ตระหนักถึงอันตรายจาดโรค
ไข้เลือดออก และเพ่ือป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก

ประชาชนร่วมกันเดินรณรงค์ จ้านวน 150
 คน

             20,000 150 คน ประชาชนและกลุ่ม
เยาวชนสามารถเป็น
แกนน้าในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด และเกิดความ
ตระหนักของการ
ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก

ส้านักปลัด

23 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ

เพ่ือป้องกันและควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรคติดต่อ

จัดซื อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกัน และยาฆ่า
เชื อโรคติดต่อ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ

500,000           7 หมู่บ้าน ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากโรคติดต่อ
ระบาด

ส้านักปลัด

3.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
24 ก่อสร้างสนามฟุตซอล เพ่ือให้เยาวชนและประชาชนมี

สถานท่ีออกก้าลังกายท้าให้
ห่างไกลยาเสพติด

ก่อสร้างสนามฟุตซอล 2 แห่ง          1,500,000 2 แห่ง ประชาชนมีสถานท่ี
ออกก้าลังกาย

กองการศึกษา
และกองช่าง
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แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

25 งานสืบสานวิธีชนเผ่า เพ่ืออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมชน
เผ่า ม้ง เม่ียน ลัวะ ให้คงอยู่
ตลอดไป

งานสืบสานวิธีชนเผ่า 70,000             1 ปี เยาวชนสามารถสืบ
ทอดวัฒนธรรมของ
ตนเองให้คงอยู่ตลอดไป

กองการศึกษา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร
6.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ
          6.3   แผนงานการรักษาความสงบภายใน
26 โครงการฝึกอบรม

ทบทวนชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ้าองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลป่ากลาง

เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและ
ความเข้มแข็งให้แก่องค์การ
บริหารส่วนต้าบลให้มีบุคลากร
ท่ีสามารถปฏิบัติหน้าท่ีช่วยเหลือ
เจ้าพนักงานในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ผู้เข้าอบรม จ้านวน 50 คน      100,000            100,000 50 คน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถปฏิบัติหน้าท่ี
ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน
ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยใน
พื นท่ีเกิดเหตุได้อย่าง
ถูกต้องรวดเร็ว เป็น
ระบบ และมีมาตรฐาน
เดียวกัน

ส้านักปลัด 
อบต.ป่ากลาง

27 โครงการพัฒนาเพ่ิมพูน
ให้ความรู้ 
ความสามารถ และ
ทักษะของหน่วย
ปฏิบัติการกู้ชีพ กู้ภัย

เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้
ทางด้านทฤษฎีการใช้อุปกรณ์
ต่างๆ ให้ปลอดภัย สามารถลด
ความเสียหาหรือลดอาการ
บาดเจ็บ

ผู้ปฏิบัติงานกู้ชีพ-กู้ภัย จ้านวน 10 คน 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จ้านวน
 10 คน รวม 20 คน

20,000       20,000             20 คน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
น้าความรู้ท่ีได้ไป
ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการแพทย์
 ลดความเสียหายหรือ
ลดอาการบาดเจ็บ

ส้านักปลัด 
อบต.ป่ากลาง
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แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชีวัด
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

28 โครงการอบรมซ้อม
แผนอพยพหนีไฟและ
ป้องกันระงับอัคคีภัย
เบื องต้น

1. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการป้องกัน  รักษาตนเอง
และช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย
2. เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้
และทราบถึงวิธีปฏิบัติตนเม่ือ
เกิดอัคคีภัย  
3. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
เรียนรู้และตระหนักถึงวิธีการ
ป้องกัน  ผลเสียหายท่ีเกิดจาก
อัคคีภัย 

ประชาชนท่ีอาศัยในต้าบลป่ากลาง และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ากลาง ๑ และ ๒

25,000       25,000             300 คน ประชาชนและบุคลากร
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ฯ เรียนรู้และตระหนัก
ถึงวิธีการป้องกัน  ผล
เสียหายท่ีเกิดจาก
อัคคีภัยและ เตรียม
ความพร้อมในด้าน
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
ด้าเนินการป้องกัน  
แก้ปัญหาอัคคีภัยใน
พื นท่ี 

ส้านักปลัด 
อบต.ป่ากลาง
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