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ส่วนที่  1 
บทน ำ 

บทน ำ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548   ก าหนดให้ องค์การปกครองส่วน 

ท้องถิ่นจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสามปีและแผนด าเนินงาน  ส าหรับแผนด าเนินงานนั้น  มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน /โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น   ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น   ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน /โครงการ ใน
แผนด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย 

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ( หมวด 5 ข้อ 26 )  ได้ก าหนดให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนด าเนินงานโดยมีขั้นตอน  ดังนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง                 
       ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องการด าเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดท าร่างแผนด าเนินงาน  โดยพิจารณา  แผนงาน/โครงการ  จากแผนงาน/

โครงการ  ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่าง ๆ 

3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  น าร่างแผนด าเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

4. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบ 

5.  เมื่อผู้บริหารท้องถิ่น ให้ความเห็นชอบร่างแผนด าเนินงานแล้ว  ให้ประกาศเป็นแผนด าเนินงานแล้ว  โดยให้ปิดประกาศแผนด าเนินงานภายในสิบ ห้าวันนับแต่
วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
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ระยะเวลำในกำรจัดท ำแผนด ำเนินงำน 
แผนด าเนินงานต้องจัดท าให้เสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้นๆหรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่อนุมัติให้เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้
ด าเนินโครงการในปีงบประมาณนั้น 

ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจขยายเวลาการจัดท าแผนด าเนินงานตามวรรคหนึ่ง  ส าหรับเทศบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอ านาจให้นายอ าเภอ 
ได้เมื่อมีการขยายเวลาให้แจ้งให้จังหวัดทราบ 

ในกรณีองค์การบริหารส่วนต าบล    อ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดตามวรรคสอง ให้เป็นอ านาจของนายอ าเภอ 
การแก้ไขแผนด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

แนวทำงในกำรจัดท ำแผนด ำเนินงำน 
แผนด าเนินงานเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังเป็นเคร่ืองมือใน
การติดตามการด าเนินงาน และการประเมินผล  ดังนั้นแผนด าเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดท า ดังนี้  

1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นการด าเนินการ (Action  Plan) 

2. จัดท าหลังจากที่ได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว 

3. แสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการที่ชัดเจน และแสดงถึงการด าเนินงานจริง 

4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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วัตถุประสงค์ของแผนด ำเนินงำน 
1.   เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ 
2. เพื่อให้การตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานมีความชัดเจน 

3. เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของกิจกรรม/โครงการ 

4. เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการด าเนินงานในแต่ละไตรมาส 

5. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานได้ชัดเจน 

ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนด ำเนินงำน 
ขั้นตอนท่ี 1   กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น  เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่มีการด าเนินการจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งจะมีทั้งโครงการ / 
กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นเองและโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอ่ืนจะเข้ามาด าเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงาน
ในพื้นที่และตรวจสอบจากแผนด าเนินงานพัฒนาจังหวัด/อ าเภอหรือกิ่งอ าเภอแบบบูรณาการ 

ขั้นตอนท่ี 2   กำกรจัดท ำร่ำงแผนด ำเนินงำน 
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนด าเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของ  ท้องถิ่น

ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีเค้าโครงแผนด าเนินงาน 2 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1  บทน า 

ส่วนที่ 2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
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ขั้นตอนท่ี 3   กำรประกำศแผนด ำเนินงำน 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน าร่างแผนด าเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อประกาศใช้ การประกาศแผนด าเนินงาน ให้องค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดท าประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เร่ือง  แผนด าเนินงานพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง ประจ าปี 2555 เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้
สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้ 

ประโยชน์ของแผนด ำเนินงำน 
1. การด าเนินงานเป็นไปตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์/แนวทางที่วางไว้ 
2. การด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
3. สามารถตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานได้ชัดเจน 

4. สามารถทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที  
5. ทราบถึงผลการด าเนินงานในแต่ละไตรมาส 

6.   สามารถติดตามและประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าและประหยัด 
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2.1  สรุปหน้ำงบแผนด ำเนินงำน      ส่วนที่  2 
บัญชีสรุปโครงกำร /  กิจกรรม 

แผนด ำเนินงำนประจ ำปี  2555 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ป่ำกลำง 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนนิการ 

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ 
งบประมาณ 

หน่วยงานด าเนินการ 

1.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แนวทางพัฒนา พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 

1.1.1 ก่อสร้างถนน คสล. ในชุมชน  
1.1.2 ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนถมหินกรวดทรายเข้าพ้ืนที่การเกษตร 
1.1.3 ปรับปรุงฟุตบาท/ทางเท้า 

       1.2  แนวทางการพัฒนา ติดตัง้ไฟฟ้าสาธารณะ,ขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึง และ
ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและติดตัง้กระจกนูนตามทางโค้งทางแยก 
               1.2.1   ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
     1.3.  แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง / ต่อเติมโครงสร้างพื้นฐาน 
             1.3.1  ปรับพื้นที่หน้า อบต. ป่ากลาง 
             1.3.2  ก่อสร้างต่อเติมศาลาศูนย์วัฒนธรรม หมู่ที่ 2 บ้านหว้ยสะนาว 
             1.3.3  ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบล 
             1.3.4  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
             1.3.5  ป้ายแสดงอาณาเขตต าบลป่ากลาง 
             1.3.6  ซ่อมแซมหอกระจายข่าว หมู่ที่ 3 บ้านค้างฮ้อ 

 
 
6 
1 
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1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 

3.92 
0.65 
0.65 

 
 

0.65 
 

0.65 
0.65 
0.65 
0.65 
0.65 
0.65 

 
 

1,364,400 
55,000 
53,200 

 
 

200,000 
 

102,132 
140,000 
200,000 
70,000 
60,000 
90,000 

 
 

6.72 
0.27 
0.26 

 
 

0.99 
 

0.50 
0.69 
0.99 
0.34 
0.30 
0.44 

 
 

องค์การบรหิารส่วนต าบล ป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบล ป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบล ป่ากลาง 
 
 
องค์การบรหิารส่วนต าบล ป่ากลาง 
 
องค์การบรหิารส่วนต าบล ป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบล ป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบล ป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบล ป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบล ป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบล ป่ากลาง 

รวม 15 9.80 2,334,732 11.50  
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ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนนิการ 

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ 
งบประมาณ 

หน่วยงานด าเนินการ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
       2.1  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชน 

2.1.1       ส่งเสริมอาชีพการปลูกยางพารา 
2.1.2 อบรมติดตายางพารา 
2.1.3 ดูแลบ ารุงรักษาแปลงเพาะพันธ์ยางพาราของต าบล 
2.1.4 ส่งเสริมอาชีพผ้าปักหัตถกรรม หมู่ที่ 1 บ้านน้ าเปิน 
2.1.5 ส่งเสริมอาชีพการจัดดอกไม้และจัดผ้าริ้วตกแต่งงานพิธี หมู่ 2 
2.1.6       ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสุกร หมู่ที่ 3 บ้านค้างฮ้อ 
2.1.7      ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงกบ และปลาดุก หมู่ที่ 4 บ้านจูน 
2.1.8      ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงกบ และปลาดุก  หมู่ที่ 5  บ้านตาหลวง 
2.1.9       ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสุกร หมู่ที่ 6 บ้านสวนทราย 
2.1.10     ศึกษาดูงานพัฒนากลุ่มอาชีพและการปฏิบัติงาน 

 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 

0.65 
0.65 
0.65 
0.65 
0.65 
0.65 
0.65 
0.65 
0.65 
0.65 

 
 

100,000 
80,000 
20,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
100,000 

 
 

0.49 
0.39 
0.10 
0.15 
0.15 
0.15 
0.15 
0.15 
0.15 
0.49 

 
 

องค์การบรหิารส่วนต าบล ป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบล ป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 

รวม 10 6.54 480,000 2.36  
 3. ยุทธศำสตร์กำรพฒันำด้ำนสังคมและควำมมัน่คงมนษุย์ 
      3.1   แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริมกำรพฒันำด้ำนกำรสงเครำะหป์ระชำชน 
             3.1.1  สร้างและซ่อมแซมบ้านคนจน 
             3.1.2  ส่งเสริมสงเคราะหผ์้าห่มเครื่องกันหนาวแก่ประชาชน 
             3.1.3  ส่งเสริมสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้ตดิเช้ือเอดส์ 
             3.1.4  สงเคราะห์ครอบครัวผู้สูงอายุ/ผู้ด้อยโอกาส 
 

 
 
1 
1 
1 
1 
 

 
 

0.65 
0.65 
0.65 
0.65 

 

 
 

120,000 
90,000 
6,000 
50,000 

 

 
 

0.59 
0.44 
0.03 
0.25 

 

 
 
องค์การบรหิารส่วนต าบล ป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบล ป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
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ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนนิการ 

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ 
งบประมาณ 

หน่วยงานด าเนินการ 

       3.2   แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริมกำรแก้ปัญหำสังคม 
3.2.1  อบรมป้องกันและแก้ปญัหายาเสพติด 
3.2.2  อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้านในการบรหิารจดัการ ออกตรวจ

และเข้าเวรยามเพื่อแก้ปญัหาสังคม  
3.2.3  อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุ ต าบลป่ากลาง 
3.3.4  อบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม เยาวชนและครอบครัว คริสเตยีน 
3.3.5  อบรมต่อต้านยาเสพติดต าบลป่ากลาง (ชมรมม้งแห่งประเทศไทย) 
3.3.6  ค่าวัสดุ / อุปกรณ์ ตรวจสารเสพติด 

 
       3.3   แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมกำรศกึษำ 

3.3.1 ส่งเสริมทนุการด าเนินชีวิตแก่เด็กนักเรียนๆดีแต่ยากจนและเด็ก
ด้อยโอกาส  (ทุนต่อเนื่องระดบัอดุมศึกษา) 

3.3.2 ส่งเสริมทนุการศึกษานักศึกษาเรียนดีแต่ยากจน(ทุนไม่ต่อเนื่อง 
ครั้งเดียว) 

 3.3.3 ส่งเสริมทุนการศึกษานักศกึษาเรียนเก่ง(เรียนในกลุ่มคณะ  
แพทยศาสตร์)ได ้

 3.3.4  ส่งเสริมทุนการศึกษานักศกึษาเรียนเก่ง(เรียนในกลุ่มคณะ
วิศวกรรมศาสตร์)ได ้

 3.3.5 อุดหนุนส่งเสริมโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนประถมศกึษา
ในพื้นทีจ่ านวน 2 โรงเรียน 

 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 

 
0.65 
0.65 

 
0.65 
0.65 
0.65 
0.65 

 
 

0.65 
 

0.65 
 

0.65 
 

0.65 
 

0.65 
 

 
30,000 
20,000 

 
15,000 
20,000 
50,000 
5,000 

 
 

240,000 
 

60,000 
 

20,000 
 

24,000 
 

1,791,400 
 

 
0.15 
0.10 

 
0.07 
0.10 
0.25 
0.02 

 
 

1.18 
 

0.30 
 

0.10 
 

0.12 
 

8.82 
 

 
องค์การบรหิารส่วนต าบล ป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
 
 
องค์การบรหิารส่วนต าบล ป่ากลาง 
 
องค์การบรหิารส่วนต าบล ป่ากลาง 
 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
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ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนนิการ 

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ 
งบประมาณ 

หน่วยงานด าเนินการ 

           3.3.6  ส่งเสริมอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก  2  ศูนย ์
           3.3.7  ส่งเสริมอาหารเสริมนมโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่จ านวน  2  
โรงเรียน 
           3.3.8   ส่งเสริมอาหารเสริมนมศูนย์พัฒนาเด็กจ านวน 2 ศูนย์ 
           3.3.9   ซ้ืออาหารเสริมส าหรับเด็กที่มีน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ 
           3.3.10 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านวิชาการ(โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 
166) 
           3.3.11  พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนนักเรียนทุกช่วงชั้น 
(โรงเรียนสหราษฎรบ์ ารุง) 
           3.3.12  โครงการบัณฑิตนอ้ย 
           3.3.13  จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจ าป ี
           
    3.4   แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสรมิกิจกำรด้ำนสำธำรณสุข 
           3.4.1   สนับสนุนการท าลายลูกน้ ายุงลาย 
           3.4.2   ส่งเสริมการฉีดพ่นหมอกควันฆ่ายุงลาย  
           3.4.3   ส่งเสริมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขับ้า  
           3.4.4   เงินอุดหนุนส าหรับพัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐาน 
           3.4.5   เงินสมทบโครงการหลักประกันสุขภาพ 
           3.4.6   จัดซื้อสารเคมีฉีดพน่ฆ่าเช้ือไขห้วัดนก 
           3.4.7    เงินอุดหนนุโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 

1 
1 
 
1 
1 
1 
 
1 
 
1 
1 
 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

0.65 
0.65 

 
0.65 
0.65 
0.65 

 
0.65 

 
0.65 
0.65 

 
 

0.65 
0.65 
0.65 
0.65 
0.65 
0.65 
0.65 

891,800 
1,253,980 

 
480,200 
30,000 
20,000 

 
15,000 

 
15,000 
30,000 

 
 

30,000 
60,000 
10,000 
72,000 
90,000 
5,000 
30,000 

4.39 
6.18 

 
2.37 
0.15 
0.10 

 
0.07 

 
0.07 
0.15 

 
 

0.15 
0.30 
0.05 
0.35 
0.44 
0.02 
0.15 

องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
 
 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
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ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนนิการ 

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ 
งบประมาณ 

หน่วยงานด าเนินการ 

  3.5  แนวทำงกำรพฒันำ ส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรรมเยำวชนและประชำชน   
3.5.1    อบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
            (โรงเรียนมัธยมป่ากลาง) 
3.5.2 ค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
            (โรงเรียน ป่ากลางมิตรภาพ ที่ 166) 
3.5.3 ส่งเสริมการฝึกอบรมระเบียบวินยัเยาวชนลูกเสือด้วยกระบวนการ

ลูกเสือ โรงเรียนมัธยมป่ากลางอบรมส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ชนเผ่า 

 
3.6 แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสรมิกำรเลน่กีฬำ,กำรออกก ำลังกำยและกำร

นันทนำกำร 
3.6.1 จัดการแข่งขันกีฬาประชาชนต าบลป่ากลาง 
3.6.2 ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬานออกสถานที่ 
3.6.3 ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาอ้ิวเมี่ยนสัมพันธ์ 
3.6.4   ส่งเสริมการเล่นกีฬา(ฝึกสอนกีฬาระดับต าบล) 
3.6.5   ส่งนักกีฬาแอโรบิคต าบลป่ากลางเข้าร่วมแข่งขันในระดับตา่งๆ 
 
 
 

 
1 
 
1 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
1 
1 
1 
1 

 
0.65 

 
0.65 

 
0.65 

 
 
 
 
 

0.65 
0.65 
0.65 
0.65 
0.65 

 

 
30,000 

 
30,000 

 
25,000 

 
 
 
 
 

150,000 
120,000 
200,000 
30,000 
30,000 

 

 
0.15 

 
0.15 

 
0.15 

 
 
 
 
 

0.74 
0.59 
0.99 
0.15 
0.15 

องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
 
 
 
 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 

รวม 39 25.49 6,189,380 30.49  
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ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนนิการ 

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ 
งบประมาณ 

หน่วยงานด าเนินการ 

4. ยุทธศำสตร์กำรพฒันำด้ำนศิลปวัฒนธรรม จำรีต ประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น      
      4.1  แนวทำงกำรพฒันำ ส่งเสริมกำรจัดงำนตำมประเพณีและสง่เสริมกิจกรรม
วันส ำคัญทำงศำสนำ 

      4.1.1  ส่งเสริมการจัดงานเทศกาลปีใหม่ม้ง 
     4.1.2   ส่งเสริมการจัดงานเทศการปีใหม่เมี่ยน   
     4.1.3   ส่งเสริมการจัดงานประเพณีกินสะโหลด-ตีพ ิ  
     4.1.4   ส่งเสริมการจัดงานรดน้ าด าหัวผู้สูงอาย ุ 
     4.1.5   ส่งเสริมการจัดงานประเพณีวัฒนธรรม อ าเภอปัว 
     4.1.6   จัดการบวงสรวงเจ้าที่ประจ าต าบลป่ากลาง 
     4.1.7   สนับสนุนส่งเสริมการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ บ้านจนู หมู ่4 
     4.1.8   จัดกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
     4.1.9 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส 
     4.1.10 อุดหนุนในการจดังานคารวะพญาผานอง 
     4.1.11 จัดงานเทศกาลดอกชมพูภูคาบาน 
     4.1.12 จัดงานเทศกาลโลกของกว่าง 
     4.1.13 จัดงานคารวะพญาผานอง 
     4.1.14 อุดหนุนกลุ่มแม่บ้านต าบลป่ากลาง วันสตรีสากลประจ าป ี
 
 
 

 
 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
 
 

 
 
 

0.65 
0.65 
0.65 
0.65 
0.65 
0.65 
0.65 
0.65 
0.65 
0.65 
0.65 
0.65 
0.65 
0.65 

 
 
 

 
 
 

100,000 
20,000 
20,000 
30,000 
25,000 
15,000 
20,000 
10,000 
20,000 
19,000 
18,000 
18,000 
20,000 
10,000 

 
 
 

 
 
 

0.49 
0.10 
0.10 
0.15 
0.12 
0.07 
0.10 
0.05 
0.10 
0.09 
0.09 
0.09 
0.10 
0.05 

 
 
 

 
 
 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบล ป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
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ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนนิการ 

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ 
งบประมาณ 

หน่วยงานด าเนินการ 

    4.2  แนวทำงกำรพัฒนำ ฝึกสอนอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับประเพณี 
4.2.1 โครงการสืบสานวัฒนธรรมสามเผ่าต าบลป่ากลาง 
4.2.2 โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่โรงเรียนมัธยม
ป่ากลาง 
4.2.3 โครงการฝึกอบรมผู้น าทางพิธีกรรมการแต่งงาน บ้านสวนทราย   
หมู่ที่ 6 

 
1 
1 
 
1 

 
0.65 
0.65 

 
0.65 

 
60,000 
30,000 

 
30,000 

 
0.30 
0.15 

 
0.15 

องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 

 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 

รวม 17 11.11 465,000 2.29  
5.  ยุทธสำสตร์ กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดกำร ทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม  
       5.1 แนวทำงกำรพฒันำ บริหำรจัดกำรขยะและสิ่งปฏิกูล 
           5.1.1 งบประมาณสมทบการจัดเก็บขยะชุมชน 
           5.1.2  เช่าที่ฝังกลบขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
           5.1.3 จ้างเหมาขุด  เกลี่ยแต่ง บ่อขยะ  และฝังกลบขยะ 
           5.1.4 จ้างเหมาบริการจัดเกบ็กวาดขยะ ตัดหญ้า รดน้ าต้นไม้ ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของ อบต. 
          5.1.5 จ้างเหมาบริการตัดแต่งต้นไม้ ภายในเขตรบัผิดชอบของ อบต. 
          5.1.5  จัดซื้อถังขยะ 
 
 
 
 

 
 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 
 
 
 
 

 
 

0.65 
0.65 
0.65 
0.65 

 
0.65 
0.65 

 
 
 
 

 
 

220,000 
18,000 
40,000 
84,000 

 
32,000 
30,000 

 
 
 
 

 
 

1.08 
0.09 
0.20 
0.41 

 
0.16 
0.15 

 
 
 
 

 
 

องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 

 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
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ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนนิการ 

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ 
งบประมาณ 

หน่วยงานด าเนินการ 

   5.2  แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสรมิและพัฒนำกำรจัดระบบน้ ำเสีย            
5.2.1.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู หมู่ 3 
5.2.2   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู หมู่ 1 
(ซอยที่ 4 ) บ้านท่าน ส.อบต.ดุษติ 

          5.2.3   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  คอนกรีตเสริมเหล็ก  
รูปตัวยู หมู่ 6 บ้านนายทองด ี

 

 
1 
1 
 
1 
 

 
0.65 
0.65 

 
0.65 

 
431,600 
118,000 

 
188,000 

 
2.13 
0.58 

 
0.93 

 

 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 

 
องค์การบรหิารส่วนต าบล ป่ากลาง 

 

รวม 9 5.88 1,161,600 5.72  
6.   ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำด้ำน กำรบริหำรจัดกำรและกำรบริกำร 
6.1  แนวทำงกำรสนับสนนุส่งเสรมิกำรพฒันำร่วมบูรณำกำร องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นร่วมกับชมุชน 
      6.1.1  จัดท าเวทีประชาคมระดับหมูบ่้านและต าบลเพื่อจดัท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
     6.1.2  ส่งเสริมการจัดเก็บข้อมลูความจ าเปน็พื้นฐาน(จปฐ.) 
     6.1.3  อบต.สัญจร เพื่อร่วมรับฟังปัญหาชุมชน 
     6.1.4  ป้ายพระบรมฉายาลักษณ์   
6.2  แนวทำงกำรพัฒนำ สนับสนนุส่งเสริมงำนปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภัยให้
มีประสิทธิภำพ 
     6.2.1 จัดซื้อรถกู้ชีพกู้ภัย 
     6.2.2 น้ ายาเคมีส าหรบัเติมถงัดบัเพลิง 

 
 
 
1 
 
1 
1 
1 
 
 
1 
1 

 
 
 

0.65 
 

0.65 
0.65 
0.65 

 
 

0.65 
0.65 

 
 
 

5,000 
 

11,000 
15,000 
30,000 

 
 

700,000 
5,000 

 
 
 

0.02 
 

0.05 
0.07 
0.15 

 
 

3.45 
0.02 

 
 
 

องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
 

องค์การบรหิารส่วนต าบล ป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบล ป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบล ป่ากลาง 

 
 

องค์การบรหิารส่วนต าบล ป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบล ป่ากลาง 
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ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนนิการ 

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ 
งบประมาณ 

หน่วยงานด าเนินการ 

      6.2.3 จัดซื้อสายส่งน้ าประจ ารถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์พร้อมหัวฉีดดับเพลิง
พร้อมหัวฉีด 
6.3  แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริกำรเพิ่มประสิทธภิำพในกำรบรหิำรจัดกำรตำม
หลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
   6.3.1  เงินเดือน,พนักงานส่วนต าบล,พนักงานจ้างขององค์การบรหิารส่วนต าบล 
   6.3.2  เงินเดือน/ค่าตอบแทนผู้บริหาร,สมาชิกสภาท้องถิ่น 
   6.3.3  เงินค่าตอบแทนพิเศษ(โบนัส)พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้าง 
   6.3.4   เงินค่าครองชีพช่ัวคราวพนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้าง 
   6.3.5   เงินเพิ่มต่างๆ 
   6.3.6   เงินค่าเบี้ยเลี้ยงประชุมสภาท้องถิ่น 
   6.3.7 งบประมาณเลี้ยงรับรองการประชุมสภาท้องถิ่น/การตรวจเยี่ยม/ศึกษาดูงาน 
   6.3.8  ค่าเลี้ยงตอนรบับคุคลหรอืคณะบคุคล  
   6.3.9  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิหน้าที่อันเป็นประโยชน์ แก่ อบต. 
   6.3.10 ส่งเสริมการด าเนินงานของศูนยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบลป่ากลาง 
   6.3.11 งบประมาณส าหรับบริหารกิจการในอ านาจหน้าทีข่อง อบต. 
        6.3.11.1   ค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องกับการเดนิทางไปราชการ 
        6.3.11.2   ค่าพัฒนาผู้ดูแลเดก็ 
        6.3.11.3   ค่าไปรษณีย์อันด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ของ อบต. 
        6.3.11.4   จ่ายค่าไฟฟ้า ที่ท าการ อบต. 

1 
 
 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
 
1 
1 
1 
1 

0.65 
 
 
 

0.65 
0.65 
0.65 
0.65 
0.65 
0.65 
0.65 
0.65 
0.65 
0.65 

 
 

0.65 
0.65 
0.65 
0.65 

50,000 
 
 
 

2,470,740 
1,879,920 
220,000 
263,520 
207,160 
20,000 
30,000 
15,000 
40,000 
20,000 

 
 

180,000 
39,000 
15,000 
100,000 

0.25 
 
 
 

14.01 
9.26 
1.08 
1.82 
0.50 
0.10 
0.15 
0.07 
0.20 
0.10 

 
 

0.89 
0.19 
0.07 
0.49 

องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
 
 
 

องค์การบรหิารส่วนต าบล ป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบล ป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 

 
 

องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบล ป่ากลาง 
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ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนนิการ 

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ 
งบประมาณ 

หน่วยงานด าเนินการ 

        6.3.11.5   ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม 
        6.3.11.6   ค่าประกันภัยรถยนต์/รถจักรยานยนตร ์
        6.3.11.7   ค่าจ้างเหมาบริการเข้าปกเยบ็เล่มแผนพัฒนา/ข้อบัญญัติ 
        6.3.11.8   ค่าตอบแทนการปฏิบัตินอกเวลาราชการ 
        6.3.11.9   ช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหาร/พนักงานส่วนต าบล 
        6.3.11.10 ส่งเสริมทนุการศกึษาระดับปริญญาตรี ผูบ้ริหาร / สมาชิกสภา
ท้องถิ่น และพนักงานส่วนท้องถิน่  
        6.3.11.11  ส่งเสริมทนุการศกึษาระดับปริญญาโท  ผูบ้ริหาร / สมาชิกสภา
ท้องถิ่น และพนักงานส่วนท้องถิน่  
        6.3.11.12  ส่งเสริมทนุการศกึษาปริญญาตรีสาขาปฐมวัย แก่ผูดู้แลเด็ก 
        6.3.11.13  งบประมาณส ารองจ่ายส าหรับใชจ้่ายในสาธารณภัยฉุกเฉินต่างๆ 
        6.3.11.14  สมทบงบประมาณกองทุนบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
        6.3.11.15  สมทบประกันสังคมของพนักงานจ้าง 
        6.3.11.16  ค่าบอกรบัวารสารหรือหนังสือพิมพ์ 
   6.3.12   งบประมาณอุดหนุนส่วนราชการ/กลุ่มองค์กรที่ท าประโยชน์เพื่อสังคม 
        6.3.12.1  อุดหนนุทีท่ าการอ าเภอปัว ค่าใช้จ่ายในการดูแลบ ารุงรักษาศูนย์
ข้อมูลข่าวสารระดับอ าเภอปัว 
  6.3.13  ส่งเสริมสวัสดิการค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนต าบล 
  6.3.14  ส่งเสริมสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแก่พนักงานส่วนต าบลและผู้บรหิาร 
  6.3.15  งบประมาณส่งเสริมการลงทะเบียนเข้ารับการอบรมของผูบ้ริหาร/ส.อบต.

1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
 
1 
1 
1 

0.65 
0.65 
0.65 
0.65 
0.65 
0.65 

 
0.65 

 
0.65 
0.65 
0.65 
0.65 
0.65 

 
0.65 

 
0.65 
0.65 
0.65 

90,000 
8,000 
10,000 

  45,000 
87,000 
118,000 

 
120,000 

 
40,000 
400,000 
110,000 
93,000 
51,240 

 
10,000 

 
216,000 
160,000 
260,000 

0.44 
0.04 
0.05 
0.22 
0.43 
0.58 

 
0.59 

 
0.20 
1.97 
0.54 
0.46 
0.25 

 
0.05 

 
1.06 
0.79 
1.28 

องค์การบรหิารส่วนต าบล ป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 

 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 

 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 

 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 

 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
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ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนนิการ 

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ 
งบประมาณ 

หน่วยงานด าเนินการ 

และพนักงาน/พนักงานจ้าง ของ อบต.  
  6.3.16 ค่าจ้างเหมาและบริการ 
  6.3.17 รายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  
  6.3.18 ค่าเบี้ยเลี้ยงการปฏิบตัิหนา้ที่ของสมาชิก อปพร. 
  6.3.19 ค่าจ้างส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 
6.4    แนวทำงกำรพฒันำ จัดหำ/จัดซื้อ/ซ่อมแซมวัสดุครุภณัฑแ์ละเครื่องจักกลที่
จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัตงิำนและพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรจดักำรบรกิำร
สำธำรณะต่ำงๆ 
       6.4.1  จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
       6.4.2  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
       6.4.3  จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
                  6.4.3.1  จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
                  6.4.3.2  จัดซื้อวัสดุน้ าดื่ม 
       6.4.4  จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน 
                 6.4.4.1  จัดซื้อโต๊ะท างานระดับ 3-6 จ านวน 4 ตัว 
                 6.4.4.2  จัดซื้อเก้าอ้ีท างานระดบั 3-6  จ านวน 9 ตัว   
                 6.4.4.3  โต๊ะท างานระดับ 1-2 พร้อมเก้าอ้ี 2 ชุด  
                 6.4.4.4  จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 4  ลิ้นชัก 
                 6.4.4.5  จัดซื้อเก้าอ้ีคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ตัว 
 

 
1 
1 
1 
1 
 
 
 
1 
1 
 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
 

 
0.65 
0.65 
0.65 
0.65 

 
 
 

0.65 
0.65 

 
0.65 
0.65 

 
0.65 
0.65 
0.65 
0.65 
0.65 

 

 
40,000 
50,000 
50,000 
18,000 

 
 
 

150,000 
90,000 

 
 87,500 
24,000 

 
10,400 
5,220 
4,380 
2,300 
1,200 

 

 
0.20 
0.25 
0.25 
0.09 

 
 
 

0.74 
0.44 

 
0.43 
0.12 

 
0.05 
0.03 
0.02 
0.01 
0.01 

 

 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 

 
 
 

องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 

 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 

 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
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ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนนิการ 

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ 
งบประมาณ 

หน่วยงานด าเนินการ 

 
       6.4.5 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
                 6.4.5.1  จัดซื้อคอมพิวเตอร์(ส านักงานปลัด) 
                 6.4.5.2  จัดซื้อเครื่องพมิพ์เลเซอร ์(ส่วนการคลัง) 
                 6.4.5.3  จัดซื้อเครื่องพมิพ์เลเซอร ์(ส่วนโยธา) 
                 6.4.5.4 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (ส านักงานปลัด, ส่วนการคลัง) 
                 6.4.5.5 จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ (UPS) จ านวน 3 ตัว (ส านักงานปลัด) 
      6.4.6   จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 
      6.4.7   จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
      6.4.8   จัดซื้อวัสดุการเกษตร 
      6.4.9   ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ส านักงานและครุภัณฑ์ในการดูแลของ อบต. 
      6.4.10 ซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง(วัสดุยานพาหนะและขนส่ง) 
      6.4.11 จดัซื้อวัสดุครุภัณฑ์โต๊ะหมู่บูชา 
      6.4.12 จดัซื้อวัสดุกีฬา   
      6.4.13 จดัซื้อครุภัณฑ์ส ารวจ (เทปวัดถนน) 
      6.4.14 จดัซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
      6.4.15 จดัซื้อจัดจ้างวัสดุโฆษณาและเผยแพร่วารสาร อบต.) 

 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

 
 

0.65 
0.65 
0.65 
0.65 
0.65 
0.65 
0.65 
0.65 
0.65 
0.65 
0.65 
0.65 
0.65 
0.65 
0.65 

 

 
 

18,000 
9,000 
5,200 
13,000 
10,500 
45,000 
200,000 
10,000 
70,000 
50,000 
12,000 
80,000 
5,000 
40,000 
50,000 

 

 
 

0.09 
0.04 
0.03 
0.06 
0.05 
0.22 
0.99 
0.05 
0.34 
0.25 
0.06 
0.39 
0.02 
0.20 
0.25 

 

 
 

องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง 

 
รวม 66 43.14 9,669,288 47.63  

รวมทั้งส้ิน 156 101.96 20,300,000 100  
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2.2   บัญชีโครงกำร / กิจกรรม 
แผนด ำเนินงำนประจ ำปี  2555 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ป่ำกลำง 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก,มีเส้นทางล าเลียงผลผลติการเกษตร,มีเส้นทางติดต่อกบต าบลอื่นๆสะดวกในการขนถ่ายพืชเศรษฐกิจต่างๆ 
ล าดับ
ท ี

โครงการกิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  งบ 
ประมาณ 

พื้นที ่ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ลงอ่างห้วยทรายขาว 
หมู่ที่ 5 บ้านตาหลวง 

ขนาดกว้าง 5 เมตร, ยาว 112  
เมตร หนา 0.15  เมตร  

273,000   หมู่ที่ 5  
บ้านตาหลวง 
ต าบลป่ากลาง 

ส่วนโยธา 
 อบต.ป่ากลาง 
 

            

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเชื่อมระหว่าง ต าบลป่า
กลาง-ศิลาแลง/ศิลาเพชร
(กิจการนอกเขต) 

ขนาดกว้าง 5  เมตร, ยาว 20  
เมตร หนา 0.15  เมตร  
 

48,500   ต าบลป่ากลาง-
ศิลาแลง/ศิลา
เพชร(กิจการ
นอกเขต) 

ส่วนโยธา 
 อบต.  ป่ากลาง 
 

      
 

     

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ทางเข้าศาลาพิธีกรรม 
หมู่ที่ 1 บ้านน้ าเปิน 

ขนาดกว้าง 4  เมตร, ยาว 50  
เมตร หนา 0.15  เมตร  

126,600   หมู่ที่ 1  
บ้านน้ าเปิน 
ต าบลป่ากลาง 

ส่วนโยธา 
อบต. ป่ากลาง 
 

      
 

     

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านสวนทราย 
เส้นหน้าบ้านนายสมเดช 
 

ขนาดกว้าง 5  เมตร, ยาว 150  
เมตร หนา 0.15  เมตร   

367,500   หมู่ที่  6   
บ้านสวนทราย 
ต าบลป่ากลาง 

ส่วนโยธา  
อบต. ป่ากลาง 
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ล าดับ
ท ี

โครงการกิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  งบ 
ประมาณ 

พื้นที ่ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เส้นเข้าป่าสุสาน  
หมู่ที่ 4 บ้านจูน 

ขนาดกว้าง 4  เมตร, ยาว 250  
เมตร หนา 0.15  เมตร  

448,800 หมู่ที่ 4  
บ้านจนู 
ต าบลป่ากลาง 

ส่วนโยธา  
อบต. ป่ากลาง 
 

            

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ถนนอกแตก)  หมู่ที่ 5 
บ้านตาหลวง  ต าบลป่ากลาง 

ขนาดกว้าง 1.00  เมตร ยาว 
200  เมตร หนา 0.15  เมตร  
(เปน็ถนนอกแตก ข้างละ 100 
เมตร ยาวรวม 200 เมตร)  

100,000 หมู่ที่ 5  
บ้านตาหลวง 
ต าบลป่ากลาง 

ส่วนโยธา  
อบต.ป่ากลาง 
 

      
 

     

7 ก่อสร้างถนนหินกรวดทราย
สายบ้านสวนทราย – บ้าน
ห้วยสะนาว บ้านหมู่ที่ 6 
บ้านสวนทราย 

ก่อสร้างถนนหินกรวดทราย
สายบ้านสวนทราย – บ้าน
ห้วยสะนาว บ้านหมู่ที่ 6 
บ้านสวนทราย    

55,000 หมู่ที่ 6  
บ้านสวนทราย 
ต าบลป่ากลาง 

ส่วนโยธา  
อบต.ป่ากลาง 
 

      
 

     

8 ปรับปรุงฟุตบาทข้างอ่าง
นิวซีแลนด์พร้อมย้ายป้าย 
 

ปรับปรุงฟุตบาทข้างอ่าง
นิวซีแลนด์พร้อมย้ายป้าย  

53,200 อ่างนิวซีแลนด์
พร้อมย้ายป้าย 
ต าบลป่ากลาง 

ส่วนโยธา 
อบต.ป่ากลาง 
 

       
 

    

1.2 ติดตัง้ไฟฟ้าสาธารณะและขยายเขตไฟฟ้าใหท้ั่วถึง 
9 อุดหนนุการไฟฟ้าส่วน 

ภูมิภาคอ าเภอปัว ตาม
โครงการติดตัง้ไฟฟ้า
สาธารณะ 
 

อุดหนนุการไฟฟ้าส่วน 
ภูมิภาคอ าเภอปัว ตาม
โครงการติดตัง้ไฟฟ้า
สาธารณะ 

200,000 ต าบลป่ากลาง ส่วนโยธา 
อบต.ป่ากลาง 
 

 
           



 19 

1.3  แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง / ต่อเติมโครงสร้างพื้นฐาน 
ล าดับ
ท ี

โครงการกิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  งบ 
ประมาณ 

พื้นที ่ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 ปรับปรุงพื้นที่หน้า  
อบต.ป่ากลาง 
 

ปรับปรุงพื้นที่หน้า อบต.ป่า
กลาง  

102,132 หน้า อบต. 
ป่ากลาง 

ส่วนโยธา  
อบต.ป่ากลาง             

11 ก่อสร้างต่อเติมศาลาศูนย์
วัฒนธรรม หมู่ที่ 2  
บ้านห้วยสะนาว 
 

กว้าง 4 เมตรยาว  8  เมตร  140,000   หมู่ที่ 2  
บ้านห้วยสะนาว 
ต าบลป่ากลาง  

ส่วนโยธา 
อบต.ป่ากลาง 
 

  
 

         

12 ปรับปรุงศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก ปรับปรุงศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก  200,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  
อบต.ป่ากลาง 

ส่วนโยธา 
อบต.ป่ากลาง 
 

            

13 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 2 
ศูนย ์

70,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  
อบต.ป่ากลาง 

ส่วนโยธา 
อบต.ป่ากลาง 
 

            

14 ป้ายแสดงอาณาเขตต าบล 
ป่ากลาง  ตั้งไว้    

ขนาดกว้าง 1.20 เมตร  ยาว 
2.40  เมตร  สูง 1.20 เมตร 
จ านวน 5 ป้าย 

60,000 ต าบลป่ากลาง ส่วนโยธา 
อบต.ป่ากลาง 
 

            

15 ซ่อมแซมหอกระจายข่าว  
หมู่ที่ 3 บ้านค้างฮ่อ   

หอกระจายข่าว  
หมู่ที่ 3  บ้านค้างฮ่อ   
 

90,000 หมู่ที่ 3  
บ้านค้างฮ่อ 
ต าบลป่ากลาง 

ส่วนโยธา 
อบต.ป่ากลาง 
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2. ยุทธศำสตร์กำรพฒันำด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำเศรษฐกิจ 
2.1  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพใหป้ระชาชน 

ล าดับ
ท ี

โครงการกิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  งบ 
ประมาณ 

พื้นที ่ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

16 โครงการอบรมส่งเสริม
อาชีพการกรีดยางพารา 
ระดับต าบล 

ค่าจัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ
การกรีดยางพารา 
ระดับต าบล    
 

100,000 ต าบลป่ากลาง สนง.ปลัด 
อบต.ป่ากลาง 

            

17 โครงการอบรมส่งเสริม
อาชีพการติดตายางพารา 
ระดับต าบล 

ส่งเสริมโครงการอบรม
ส่งเสริมอาชีพการติดตา
ยางพารา ระดับต าบล 

80,000 ต าบลป่ากลาง สนง.ปลัด 
อบต.ป่ากลาง       

 
     

18 โครงการดูแลรักษาบ ารุง
แปลงเพาะพันธ์ุยางพารา 
ของต าบล 

ส่งเสริมโครงการดูแลรักษา
บ ารุงแปลงเพาะพันธุ์
ยางพาราของต าบล 
 

20,000 ต าบลป่ากลาง สนง.ปลัด 
อบต.ป่ากลาง 

        
 

   

19 โครงการส่งเสริมอาชีพผ้าปัก
หัตถกรรม หมู่ที่ 1  
บ้านน้ าเปิน 

ส่งเสริมโครงการส่งเสริม
อาชีพผ้าปักหัตถกรรม  
หมู่ที่ 1 บ้านน้ าเปิน 
 

30,000 หมู่ที่ 1  
บ้านน้ าเปิน 
ต าบลป่ากลาง 

สนง.ปลัด 
อบต.ป่ากลาง 

   
 

        

20 โครงการส่งเสริมอาชีพการ
จัดดอกไม้และจัดผ้าร้ิวตก
แต่งงานพิธีต่างๆ หมูท่ี่ 2 

โครงการส่งเสริมอาชีพการ
จัดดอกไม้และจัดผ้าร้ิวตก
แต่งงานพิธีต่างๆ หมูท่ี่ 2 

30,000 หมู่ที่ 2 
บ้านห้วยสะนาว 
ต าบลป่ากลาง 

สนง.ปลัด 
อบต.ป่ากลาง             
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ล าดับ
ท ี

โครงการกิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  งบ 
ประมาณ 

พื้นที ่ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

21 โครงการส่งเสริมอาชีพการ
เลี้ยงหมู หมูท่ี่ 3 บ้านค้างฮ้อ 

ส่งเสริมโครงการส่งเสริม
อาชีพการเลี้ยงหมู หมู่ที่ 3 
บ้านค้างฮ้อ 
 

30,000 หมู่ที่ 3  
บ้านค้างฮ้อ
ต าบลป่ากลาง 

สนง.ปลัด 
อบต.ป่ากลาง 

            

22 โครงการศึกษาดูงานพัฒนา
กลุ่มอาชีพและการปฏิบัติงาน 

ส่งเสริมโครงการศึกษาดูงาน
พัฒนากลุ่มอาชีพและการ
ปฏิบตัิงาน 
 

100,000 ต าบลป่ากลาง สนง.ปลัด 
อบต.ป่ากลาง 

            

23 โครงการส่งเสริมอาชีพการ
เลี้ยงกบ และปลาดุก หมูท่ี่ 4 
บ้านจนู 

ส่งเสริมโครงการส่งเสริม
อาชีพการเลี้ยงกบ และปลา
ดุก หมู่ที่ 4 บ้านจูน 
 

30,000 หมู่ที่ 4  
บ้านจนู  
ต าบลป่ากลาง 

สนง.ปลัด 
อบต.ป่ากลาง 

   
 

        

24 โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยง
กบ ปลาดุก หมู่ที่ 5 
บ้านตาหลวง 

ส่งเสริมโครงการส่งเสริม
อาชีพเลี้ยงกบ ปลาดุก  
หมู่ที่ 5 บ้านตาหลวง 
 

30,000 หมู่ที่ 5  
บ้านตาหลวง
ต าบลป่ากลาง 

สนง.ปลัด 
อบต.ป่ากลาง 

   
 

        

25 โครงการส่งเสริมอาชีพการ
เลี้ยงหมู หมูท่ี่ 6  
บ้านสวนทราย 
 

ส่งเสริมโครงการส่งเสริม
อาชีพการเลี้ยงหมู หมู่ที่ 6 

30,000 หมู่ที่ 6  
บ้านสวนทราย 
ต าบลป่ากลาง 

สนง.ปลัด 
อบต.ป่ากลาง 
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3. ยุทธศำสตร์กำรพฒันำด้ำนสงัคมและควำมมัน่คงมนษุย์ 
3.1 ส่งเสริมพัฒนาด้านการสงเคราะห์ประชาชน 

ล าดับ
ท ี

โครงการกิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  งบ 
ประมาณ 

พื้นที ่ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

26 โครงการซ่อมแซมบ้านคน
จน 

ซ่อมแซมบ้านคนจน 120,000 ต าบลป่ากลาง สนง.ปลัด 
อบต.ป่ากลาง 

            

27 โครงการสงเคราะหผ์้าห่ม
เครื่องกันหนาวแก่ประชาชน 

สงเคราะหผ์้าห่มเครื่องกนั
หนาวแก่ประชาชน จ านวน 
300 ผืน 

90,000 ต าบลป่ากลาง สนง.ปลัด 
อบต.ป่ากลาง             

28 เบี้ยผู้ตดิเช้ือเอดส์   เงินสงเคราะห์ให้แก่ ผู้ติด 
เชื้อเอดส์ จ านวน  1  คนๆ ละ 
500  บาท / เดือน (12 เดือน) 

6,000 ต าบลป่ากลาง สนง.ปลัด 
อบต.ป่ากลาง             

29 ประเภทเงินสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาสต่าง ๆ 

เงินสงเคราะหใ์ห้แก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม โดย
จ่ายเปน็รายงวด 

50,000 ต าบลป่ากลาง สนง.ปลัด 
อบต.ป่ากลาง             

3.2 ส่งเสริมการแก้ปัญหาสังคม 
30 โครงการอบรมค่ายคุณธรรม 

จริยธรรม เยาวชนและ
ครอบครัว คริสเตียน 

จัดการอบรมค่ายคุณธรรม 
จริยธรรม เยาวชนและ
ครอบครัว คริสเตียน 

20,000 ต าบลป่ากลาง สนง.ปลัด 
อบต.ป่ากลาง    

 
        

31 โครงการป้องกนัและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดระดับต าบล 

ส่งเสริมโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ระดับต าบล 

30,000 ต าบลป่ากลาง สนง.ปลัด 
อบต.ป่ากลาง        
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ล าดับ
ท ี

โครงการกิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  งบ 
ประมาณ 

พื้นที ่ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

32 ค่าวัสดุ / อุปกรณ์ ตรวจสาร
เสพติด 

ค่าจัดซื้อชุดตรวจสารเสพติด
ในร่างกาย ส าหรับสุ่มตรวจ
กลุ่มเสี่ยงติดสารเสพติดใน
ชุมชน 

5,000 ต าบลป่ากลาง สนง.ปลัด 
อบต.ป่ากลาง  

           

33 โครงการฝึกอบรมต่อต้านยา
เสพติดต าบลป่ากลาง 
(ชมรมม้งแห่งประเทศไทย 
และชมรมม้งต าบลป่ากลาง) 

โครงการฝึกอบรมต่อต้านยา
เสพติดต าบลป่ากลาง 
(ชมรมม้งแห่งประเทศไทย 
และชมรมม้งต าบลป่ากลาง) 

50,000 ต าบลป่ากลาง ส่วนการศึกษา 
อบต.ป่ากลาง 

            

34 อุดหนนุ คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ต าบลป่ากลาง 

อุดหนนุคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ต าบลป่ากลาง 

20,000 ต าบลป่ากลาง สนง.ปลัด 
อบต.ป่ากลาง 

            

35 อุดหนนุกลุ่มผู้สูงอายุต าบล
ป่ากลาง 

อุดหนนุกลุ่มผู้สูงอายุต าบล
ป่ากลาง 

15,000 ต าบลป่ากลาง สนง.ปลัด 
อบต.ป่ากลาง 

            

 
3.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการศึกษา 

36 จัดซื้อจดัจ้างอาหารเสริม
(นม) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์ 
นักเรียน 245 คน 280 วัน 

480,200 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 2 ศูนย ์

ส่วนการศึกษา 
อบต.ป่ากลาง 

            

37  โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 
166 นักเรียนชั้นอนุบาล และ
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 จ านวน 
569  คน จ านวนวัน 260 วัน 

1,035,580 โรงเรียน 
ป่ากลาง
มิตรภาพที่ 166 

ส่วนการศึกษา 
อบต.ป่ากลาง 
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ล าดับ
ท ี

โครงการกิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  งบ 
ประมาณ 

พื้นที ่ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

38 จัดซื้อจดัจ้างอาหารเสริม
(นม) 

โรงเรียนสหราษฎร์บ ารงุ 
นักเรียนชั้นอนบุาล และ
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 จ านวน
คน 120 คน จ านวน 260 วัน 

218,400 โรงเรียน 
สหราษฎร์บ ารุง 

ส่วนการศึกษา 
อบต.ป่ากลาง 

 
 

          

39 ค่าใช้จ่ายส าหรับจัดซื้อ
อาหารเสริมส าหรับเด็กที่มี
น้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ ์

ค่าใช้จ่ายส าหรับจัดซื้อ
อาหารเสริมส าหรับเด็กที่มี
น้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ ์

30,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 2 ศูนย ์

ส่วนการศึกษา 
อบต.ป่ากลาง             

40 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลป่า
กลาง 

ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลป่า
กลาง (ศพด.) 230 คนๆละ 
13 บาท/วัน จ านวน 280 วัน 

891,800 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลป่า
กลาง 

ส่วนการศึกษา 
อบต.ป่ากลาง  

           

41 อุดหนนุอาหารกลางวัน
ให้กับนักเรียนช้ันอนบุาล 
และป.1-6 

อุดหนนุอาหารกลางวันให้กบั
นักเรียนชั้นอนบุาล และป.1-6 
จ านวน 569 คนๆละ 13 บาท/
วัน จ านวน 200 วัน  

1,479,400 อุดหนนุ
โรงเรียนป่า
กลางมิตรภาพที่ 
166 

ส่วนการศึกษา 
อบต.ป่ากลาง             

42  อุดหนนุอาหารกลางวันให้กบั
นักเรียนชั้นอนบุาล และ ป.1-
6 จ านวน 120 คนๆละ 13 
บาท/วัน จ านวน 200 วัน 
 

312,000 อุดหนนุ
โรงเรียน 
สหราษฎร์บ ารุง 

ส่วนการศึกษา 
อบต.ป่ากลาง 
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ล าดับ
ท ี

โครงการกิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  งบ 
ประมาณ 

พื้นที ่ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

43 โครงการพัฒนายกระดบั
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการ
สอนนักเรียนทุกช่วงชั้นของ
โรงเรียนสหราษฎร์บ ารงุ 

จัดโครงการพัฒนายกระดบั
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการ
สอนนักเรียนทุกช่วงชั้นของ
โรงเรียนสหราษฎร์บ ารงุ 

15,000 โรงเรียน 
สหราษฎร์บ ารุง 

โรงเรียน 
สหราษฎร์
บ ารุง และ 
ส่วนการศึกษา 
อบต.ป่ากลาง 

            

44 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ทางวิชาการของโรงเรียน 
ป่ากลางมิตรภาพที่ 166 

จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรม
ทางวิชาการของโรงเรียน 
ป่ากลางมิตรภาพที่ 166 

20,000 โรงเรียน 
ป่ากลาง
มิตรภาพที่ 166 

โรงเรียนป่า
กลางมิตรภาพ
ที่ 166 และ 
ส่วนการศึกษา 
อบต.ป่ากลาง 

            

45 ทุนการศึกษาส าหรบัผู้ทีม่ีผล
การเรียนดีเด่นและยากจน 

ทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา
ที่มีผลการเรียนดีเดน่ จ านวน 
20 ทุนๆ ละ 3,000 บาท 
 

60,000 ต าบลป่ากลาง ส่วนการศึกษา 
อบต.ป่ากลาง 

            

46 ทุนการศึกษาส าหรบั
นักเรียนนักศึกษาที่สามารถ
สอบเข้าเรียนแพทยข์องคณะ
แพทยศาสตร์ ใน
มหาวิทยาลัยของรัฐได ้
 

จ าวน  3  ทุน  (ต่อเนื่อง มา 2 
ทุน และปนีี้อีก 1 ทุน) 

20,000 ต าบลป่ากลาง ส่วนการศึกษา 
อบต.ป่ากลาง 
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ล าดับ
ท ี

โครงการกิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  งบ 
ประมาณ 

พื้นที ่ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

47 ทุนการศึกษาส าหรบันักเรียน
นักศึกษาที่สามารถสอบเข้า
เรียนวิศวกรรมศาสตรข์อง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ใน
มหาวิทยาลัยของรัฐได ้

จ านวน  3  ทุน  ๆ ละ 8,000 
บาท (มีที่รบัต่อเนื่องมา 1 
ทุนและปีนี้อีก 2 ทุน) 

24,000 ต าบลป่ากลาง ส่วนการศึกษา 
อบต.ป่ากลาง 

            

48 ทุนการศึกษาส าหรบัผู้ทีม่ีผล
การเรียนดีเด่น และมีฐานะ
ยากจน 

นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น 
และมีฐานะยากจน จ านวน 36 
ทุนๆ ละ 5,000 บาท เป็นทุน
ต่อเนื่องจากปีการศึกษาที่ผ่านมา  
และเริ่มปีการศึกษานี้อีก 12 
ทุนๆละ 5,000 บาท รวมทั้งรุ่น
แรกจากปีงบประมาณ 2549 รวม
ผู้ได้รับทุนทั้งหมด 48 ทุน (ผู้ที่
จะได้รับทุนต้อง เกรดเฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.00 ขึ้นไปและใน
ระดับอุดมศึกษาต้องได้เกรด
เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.30  ขึ้นไปจึงจะ
มีสิทธิ์รับทุนต่อเนื่องได้ และ
ต้องเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐ
เท่านั้น) 
 

240,000 ต าบลป่ากลาง ส่วนการศึกษา 
อบต.ป่ากลาง 
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ล าดับ
ท ี

โครงการกิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  งบ 
ประมาณ 

พื้นที ่ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

49 โครงการบัณฑิตน้อย จัดโครงการบัณฑิตน้อย 15,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลป่า
กลาง  

ส่วนการศึกษา 
อบต.ป่ากลาง             

50 จัดกิจกรรมวันเด็กแหง่ชาติ 
 
 
 
 

จัดกิจกรรมวันเด็กแหง่ชาติ 30,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลป่า
กลาง ร่วมกับ 
โรงเรียนในเขต
พื้นที ่

ส่วนการศึกษา 
อบต.ป่ากลาง 

            

3.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมกิจการด้านสาธารณสุข 
51 ค่าน้ ายาฆ่าเช้ือโรคไข้หวัดนก ค่าน้ ายาค่าเช้ือไขห้วัดนก

ส าหรับฉีดพ่นทุกหมู่บ้าน 
5,000 หมู่ที่ 1-6  

ต าบลป่ากลาง 
สนง.ปลัด 
อบต.ป่ากลาง 

            

52 ค่าสารเคมีก าจัดลูกน้ ายุงลาย ค่าทรายอะเบท ส าหรับ
แจกจ่ายให้แก่ประชาชนทุก
หลังคาเรอืนส าหรับก าจัด
ลูกน้ ายุงลาย  แมลงพาหะน า
โรค ฯลฯ  

30,000 หมู่ที่ 1-6  
ต าบลป่ากลาง 

สนง.ปลัด 
อบต.ป่ากลาง 

       
 

    

53 ค่าวัคซีนป้องกนัโรคพษิ
สุนัขบ้า 

ค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า ส าหรบั
อาสาสมัครปศุสัตว์หมู่บ้าน
ใช้ฉีดป้องกันโรคพษิสุนัขบ้า 

10,000 หมู่ที่ 1-6  
ต าบลป่ากลาง 

สนง.ปลัด 
อบต.ป่ากลาง 

     
 

      



 28 

ล าดับ
ท ี

โครงการกิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  งบ 
ประมาณ 

พื้นที ่ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

54 อุดหนนุโรงพยาบาลสมเดจ็
พระยุพราชปัว 

โครงการจดัซื้อครุภัณฑ์
การแพทย์ของโรงพยาบาล
สมเด็จพยุพราชปัว 

30,000 โรงพยาบาล
สมเด็จพยุพ
ราชปัว 

สนง.ปลัด 
อบต.ป่ากลาง             

55 อุดหนนุกลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

โครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานเขต
เทศบาลและ อบต.เพื่อ
ส าหรับสนับสนุนการพัฒนา
งานสาธารณสุข 
 

72,000 หมู่ที่ 1-6  
ต าบลป่ากลาง 

สนง.ปลัด 
อบต.ป่ากลาง  

           

56 ค่าน้ ายาเคมีส าหรบัเครื่องพ่น
หมอกควัน 

ค่าน้ ายาเคมีส าหรบัเครื่องพ่น
หมอกควัน การก าจัด ยุงลาย  
ยุงก้นปล่อง และแมลงที่เป็น
พาหะน าโรคต่างๆในเขต
พื้นที่เพื่อป้องกันโรคไข ้
เลือดออก และโรคตดิต่ออื่นๆ 
 

60,000 หมู่ที่ 1-6  
ต าบลป่ากลาง 

สนง.ปลัด 
อบต.ป่ากลาง 

       

 

    

57 เงินสมทบกองทนุ
หลักประกันสุขภาพท้องถิน่ 

เงินสมทบกองทนุ
หลักประกันสุขภาพท้องถิน่ 
ส าหรับการส่งเสริม
หลักประกันสุขภาพ 

90,000 ต าบลป่ากลาง รพสต.ป่ากลาง
และ สนง.ปลัด 
อบต.ป่ากลาง 
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3.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรมเยาวชนและประชาชน 
ล าดับ
ท ี

โครงการกิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  งบ 
ประมาณ 

พื้นที ่ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

58 โครงการค่ายพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษา ของโรงเรียน
มัธยมป่ากลาง 

โครงการค่ายพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษา ของโรงเรียน
มัธยมป่ากลาง 

30,000 โรงเรียนมัธยม
ป่ากลาง 

โรงเรียนมัธยม
ป่ากลาง และ 
ส่วนการศึกษา 
อบต.ป่ากลาง 

            

59 โครงการค่ายพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
ของโรงเรียนป่ากลาง
มิตรภาพที่ 166 

โครงการค่ายพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
ของโรงเรียนป่ากลาง
มิตรภาพที่ 166 

30,000 โรงเรียนป่า
กลางมิตรภาพที่ 
166 

โรงเรียนป่า
กลางมิตรภาพ
ที่ 166 และ 
ส่วนการศึกษา 
อบต.ป่ากลาง 

            

60 โครงการส่งเสริมการ
ฝึกอบรมระเบียบวินัย
เยาวชนลูกเสือด้วย
กระบวนการลูกเสือ 
โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 

โครงการส่งเสริมการ
ฝึกอบรมระเบียบวินัย
เยาวชนลูกเสือด้วย
กระบวนการลูกเสือ 
โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 
 

25,000 โรงเรียนมัธยม
ป่ากลาง 

โรงเรียนมัธยม
ป่ากลาง และ 
ส่วนการศึกษา 
อบต.ป่ากลาง 

            

 
3.6 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการเล่นกีฬา การออกก าลังกายและการนันทนาการ 

61 การแข่งขันกีฬาประจ าปี
ต าบลป่ากลาง 

จัดการแข่งขันกีฬาประจ าปี
ต าบลป่ากลางปีละ 1 ครั้ง 

150,000 ต าบลป่ากลาง ส่วนการศึกษา 
อบต.ป่ากลาง 
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ล าดับ
ท ี

โครงการกิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  งบ 
ประมาณ 

พื้นที ่ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

62 จัดฝึกอบรมโครงการ
ฝึกสอนนักกีฬาระดับต าบล 

จัดฝึกอบรมโครงการ
ฝึกสอนนักกีฬาระดับต าบล 

30,000 ต าบลป่ากลาง ส่วนการศึกษา 
อบต.ป่ากลาง 

            

63 การส่งนักกีฬา  กลุ่มสตรี 
หรือเยาวชนไปประกวดหรือ
แข่งขนันอกสถานที ่

การจัดส่งนักกีฬา  กลุ่มสตรี 
หรือเยาวชนไปประกวดหรือ
แข่งขนันอกสถานที ่

120,000 ต าบลป่ากลาง ส่วนการศึกษา 
อบต.ป่ากลาง   

 
         

64 การแข่งขันกีฬาอ้ิวเมี่ยน
ประจ าปีต าบลป่ากลาง 

จัดการแข่งขันกีฬา 
อิ้วเมี่ยนประจ าปีต าบลป่า
กลาง 

200,000 ต าบลป่ากลาง ส่วนการศึกษา 
อบต.ป่ากลาง      

 
      

65 โครงการส่งนักกีฬาแอโรบิค
ต าบลป่ากลางเข้าร่วมแขง่ขนั
ในระดบัต่างๆ 

โครงการส่งนักกีฬาแอโรบิค
ต าบลป่ากลางเข้าร่วมแขง่ขนั
ในระดบัต่างๆ 

30,000 ต าบลป่ากลาง ส่วนการศึกษา 
อบต.ป่ากลาง    

 
        

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.1 ส่งเสริมการจัดงานตามประเพณี 

ล าดับ
ท ี

โครงการกิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  งบ 
ประมาณ 

พื้นที ่ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

66 การจัดกิจกรรมวันส าคัญ 
ทางศาสนา 

จัดกิจกรรมวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา เช่น วัน
มาฆะบูชา, วันวิสาขบูชา ,
วันอาสาฬหบูชา 
 

10,000 ต าบลป่ากลาง ส่วนการศึกษา 
อบต.ป่ากลาง 
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ล าดับ
ท ี

โครงการกิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  งบ 
ประมาณ 

พื้นที ่ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

67 โครงการจดังานคารวะพญา
ผานอง 

อุดหนนุ ในการจัดกจิกรรม
โครงการคารวะพญาผานอง 
ประจ าปี 2555 
 

19,000 อ าเภอปัว อ าเภอปัว 
ส่วนการศึกษา 
อบต.ป่ากลาง 

            

68 โครงการจดังานเทศกาลดอก
ชมพูภูคาบาน 

อุดหนนุในการจดักิจกรรม
โครงการเทศกาลดอกชมพู 
ภูคาบาน 
 

18,000 อ าเภอปัว อ าเภอปัว 
ส่วนการศึกษา 
อบต.ป่ากลาง 

            

69 โครงการจดังานวัฒนธรรม
ประเพณี และการประกอบ
พิธี งานรัฐพิธี อ าเภอ ปัว 

อุดหนนุ ในการจัดกจิกรรม
ต่างๆของอ าเภอปัว เช่น งาน
รัฐพิธีต่างๆ ,งานวันส าคัญ
ทางศาสนา, งานวัน
สงกรานต์ และบวงสรวง
พญาผานอง, การจัดการ
แข่งขนักีฬาบุคลากรสัมพันธ์
ของอ าเภอปัว  ฯลฯ 
 

25,000 อ าเภอปัว อ าเภอปัว 
ส่วนการศึกษา 
อบต.ป่ากลาง 

 

           

70 โครงการจดังานเทศกาลโลก
ของกว่าง 

อุดหนนุในการจดักิจกรรม
โครงการเทศกาลโลกของ
กว่าง ประจ าปี 2555 

18,000 อ าเภอปัว อ าเภอปัว 
ส่วนการศึกษา 
อบต.ป่ากลาง 
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ล าดับ
ท ี

โครงการกิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  งบ 
ประมาณ 

พื้นที ่ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

71 จัดกิจกรรมงานเทศกาล 
ปีใหม่มง้ 

การจัดงานเทศกาลปใีหม่ม้ง 
(บ้านน้ าเปิน หมู่ที ่1, บ้าน
ค้างฮ่อ หมู่ที ่3 และบ้านสวน
ทราย หมู่ที ่6) ต าบลป่ากลาง 

100,000 ต าบลป่ากลาง ส่วนการศึกษา 
อบต.ป่ากลาง 

            

72 จัดกิจกรรมเทศกาล 
ปีใหมเ่มี่ยน 

การจัดงานเทศกาล หรือ
ประเพณี ปีใหม ่เมี่ยน  บ้าน
ห้วยสะนาว หมู่ที ่2  ต าบล
ป่ากลาง 

20,000 หมู่ที ่2   
บ้านห้วยสะนาว  
ต าบลป่ากลาง 

ส่วนการศึกษา 
อบต.ป่ากลาง 

            

73 จัดงานประเพณี กินสโลด
ตีพ ิ

การจัดกิจกรรมส่งเสริม
ประเพณีกินสะโหลดตีพ ิ

20,000 หมู่ที 5 
บ้านตาหลวง  
ต าบลป่ากลาง 

ส่วนการศึกษา 
อบต.ป่ากลาง             

74 โครงการจดักิจกรรมวัน
คริสต์มาส 

โครงการจดักิจกรรมวัน
คริสต์มาส 

20,000 ต าบลป่ากลาง ส่วนการศึกษา 
อบต.ป่ากลาง 

            

75 อุดหนนุกลุ่มแม่บ้านต าบล
ป่ากลาง 

อุดหนนุการด าเนินกจิกรรม
ต่างๆเช่น การเข้าร่วมกิจกรรม
วันสตรีสากลประจ าป ี

10,000 อ าเภอปัว อ าเภอปัว 
ส่วนการศึกษา 
อบต.ป่ากลาง 

            

76 การบวงสรวงเจ้าที่ต าบลป่า
กลางและเจ้าทีข่อง องค์การ
บริหารส่วนต าบล 

ส่ิงของเครื่องเซ่นไหว้และ
บวงสรวง เจ้าที/่เจ้าพ่อพญา
ดงเซ้ง ประจ าต าบลป่ากลาง 
 

15,000 ต าบลป่ากลาง ส่วนการศึกษา 
อบต.ป่ากลาง 
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ล าดับ
ท ี

โครงการกิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  งบ 
ประมาณ 

พื้นที ่ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

77 จัดงานประเพณีสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุต าบลป่า
กลาง 

จัดกิจกรรมและพิธีการรดน้ า
ด าหัวผู้สูงอายุหัวหน้าส่วน
ราชการในต าบล สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล  ผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบล  ผู้น า
หมู่บ้านในต าบลป่ากลาง 

30,000 ต าบลป่ากลาง ส่วนการศึกษา 
อบต.ป่ากลาง 

            

78 จัดงานประเพณีสงกรานต์
บ้านจนู 

การจัดงานประเพณี
สงกรานต์ บ้านจูน  
หมู่ที ่4  ต าบลป่ากลาง 

20,000 หมู่ที ่4   
บ้านจนู  
ต าบลป่ากลาง 

ส่วนการศึกษา 
อบต.ป่ากลาง  

 
 

          

79 จัดงานคารวะพญาผานอง จัดงานคารวะพญาผานอง 
การออกร้านจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของต าบลป่ากลาง 

20,000 ต าบลป่ากลาง ส่วนการศึกษา 
อบต.ป่ากลาง             

4.2 ฝึกสอนอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม 
80 การฝึกอบรมโครงการสืบ

สานวัฒนธรรมสามเผ่าต าบล
ป่ากลาง 

การฝึกอบรมโครงการสืบ
สานวัฒนธรรมสามเผ่าต าบล
ป่ากลาง 

60,000 ต าบลป่ากลาง ส่วนการศึกษา 
อบต.ป่ากลาง             

81 โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 

โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 

30,000 โรงเรียนมัธยม
ป่ากลาง ต าบล
ป่ากลาง 

ส่วนการศึกษา 
อบต.ป่ากลาง             



 34 

ล าดับ
ท ี

โครงการกิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  งบ 
ประมาณ 

พื้นที ่ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

82 โครงการฝึกอบรมผู้น าทาง
พิธีกรรมการแต่งงาน บ้าน
สวนทราย  หมู่ที่ 6 

โครงการฝึกอบรมผู้น าทาง
พิธีกรรมการแต่งงาน บ้าน
สวนทราย  หมู่ที่ 6 

30,000 บ้านสวนทราย  
หมู่ที่ 6 
ต าบลป่ากลาง 

ส่วนการศึกษา 
อบต.ป่ากลาง             

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
5.1 แนวทางการพัฒนา บรหิารจดัการขยะและส่ิงปฏิกูล 

83 ค่าเช่าที่ฝังกลบขยะ ค่าเช่าที่ฝังกลบขยะ 18,000 ต าบลป่ากลาง ส่วนโยธา 
อบต.ป่ากลาง 

            

84 จ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะ
มูลฝอย 

จ้างเหมา บริการจัดเก็บขยะ
ในหมูบ่้านทุกหลังคาเรือนที่
เข้าร่วมโครงการฯ 

220,000 หมู่ที่ 1-6  
ต าบลป่ากลาง 

ส่วนโยธา 
อบต.ป่ากลาง             

85 จ้างเหมาขุด  เกลี่ยแต่ง บอ่
ขยะ  และฝังกลบขยะ 

จ้างเหมาขุด  เกลี่ยแต่ง บอ่
ขยะ  และฝังกลบขยะ 

40,000 ต าบลป่ากลาง ส่วนโยธา 
อบต.ป่ากลาง 

            

86 จ้างเหมาบริการจัดเก็บกวาด
ขยะ ตัดหญ้า รดน้ าต้นไม้ ใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต. 

จ้างเหมาบริการจัดเก็บกวาด
ขยะ ตัดหญ้า รดน้ าต้นไม้ ใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต. 

84,000 ต าบลป่ากลาง ส่วนโยธา 
อบต.ป่ากลาง             

87 จ้างเหมาบริการตัดแตง่
ต้นไม้ ภายในเขตรับผดิชอบ
ของ อบต. 

ค่าจ้างเหมาบริการตัดแต่ง
ต้นไม้ จัดสวน (จ้างเหมาเป็น
ครั้งๆ) 

32,000 ต าบลป่ากลาง ส่วนโยธา 
อบต.ป่ากลาง             

88 โครงการจดัซื้อถังขยะ จัดซื้อถังขยะยางรถยนต์  
จ านวน 300 ชุด 

30,000 ต าบลป่ากลาง ส่วนโยธา 
อบต.ป่ากลาง 
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5.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบน้ าเสีย 
ล าดับ
ท ี

โครงการกิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  งบ 
ประมาณ 

พื้นที ่ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

89 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า คสล. รูปตัวยู หมู่ 3 

ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 
155.00 เมตร ลึก 0.70 เมตร หนา 
0.10 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง
ภายใน 0.80 เมตร ยาย 99.00 
เมตร ลึก 1.10 เมตร หนา 0.10  
เมตร พร้อมฝาปิด คสล. 

431,600 ต าบลป่ากลาง ส่วนโยธา 
อบต.ป่ากลาง 

      
 

     

90 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า  คอนกรีตเสริมเหล็ก  
รูปตัวยู หมู่ 1 (ซอยที่ 4 )  
บ้านท่าน ส.อบต.ดษุิต 

ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 59.00 
เมตร ลึก 0.60 เมตร ท้องราง
กว้าง 0.40 เมตร พร้อมฝาปิด 
คสล   ขนาดกว้าง  0.50 เมตร 
ยาว 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร 
จ านวน  
118 ฝา 

118,000 ต าบลป่ากลาง ส่วนโยธา 
อบต.ป่ากลาง 

      

 

     

91 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า  คอนกรีตเสริมเหล็ก  
รูปตัวยู หมู่ 6 บ้านนายทองด ี

ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 94.00 
เมตร ลึก 0.60 เมตร ท้องราง
กว้าง 0.40 เมตร พร้อมฝาปิด 
คสล   ขนาดกว้าง  0.50 เมตร 
ยาว 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร 
จ านวน 118 ฝา 
 

188,000 ต าบลป่ากลาง ส่วนโยธา 
อบต.ป่ากลาง 
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6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ 
6.1 แนวทางการพัฒนาสนับสนนุส่งเสริมการพัฒนาร่วมบูรณาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับชุมชน 

ล าดับ
ท ี

โครงการกิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  งบ 
ประมาณ 

พื้นที ่ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

92 การจัดประชุมประชาคม
หมู่บ้าน/ ต าบล 

เพื่อจัดท าแผนพัฒนา
ประจ าป ี

5,000 ต าบลป่ากลาง ส านักงานปลัด 
อบต.ป่ากลาง 

            

93 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
ประจ าป ี2555 

จัดโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ข้อมูล จปฐ.ประจ าป ี2555 

11,000 ต าบลป่ากลาง ส านักงานปลัด 
อบต.ป่ากลาง             

94 กิจกรรมโครงการ อบต.
สัญจร 

การจัดกิจกรรมโครงการ 
อบต.สัญจร/อบต. พบ
ประชาชน  ในการรองรับ
ปัญหาความต้องการต่าง ๆ
หรือการบริการเคลื่อนที่ เช่น
การบริการจัดเกบ็ภาษี เป็นต้น 

15,000 ต าบลป่ากลาง ส านักงานปลัด 
อบต.ป่ากลาง 

     
 

      

95 ป้ายพระบรมฉายาลักษณ์   วัสดุป้ายพระบรมฉายา
ลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเดจ็พระ
เจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส 5 
ธันวามหาราชให้ประชาชน
ได้ชมพระบารมีร่วมปกป้อง
สถาบันพระมหากษัตริย ์

30,000 ต าบลป่ากลาง ส านักงานปลัด 
อบต.ป่ากลาง 
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6.2 แนวทางการพัฒนา สนับสนนุส่งเสริม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 
ล าดับ
ท ี

โครงการกิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  งบ 
ประมาณ 

พื้นที ่ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

96 จัดซื้อรถกู้ชีพกู้ภัย จัดซื้อรถกู้ชีพกู้ภัยพร้อม
อุปกรณ์ประจ ารถกู้ชีพกู้ภัย 

700,000 ต าบลป่ากลาง สนง.ปลัด 
อบต.ป่ากลาง 

            

97 น้ ายาเคมีส าหรับเติมถัง
ดับเพลิง 

เติมน้ ายาส าหรับเครื่อง
ดับเพลิงของส านักงาน อบต. 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

5,000 ต าบลป่ากลาง ส านักงานปลัด 
อบต.ป่ากลาง             

98 จัดซื้อสายส่งน้ าประจ า
รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์
พร้อมหัวฉีดดับเพลิงพร้อม
หัวฉีด 

จัดซื้อวัสดุสายส่งน้ าประจ า
รถดับเพลิงจ านวน 4 เส้น 
พร้อม หัวฉีดดับเพลิง 2 อัน 

50,000 ต าบลป่ากลาง ส านักงานปลัด 
อบต.ป่ากลาง 

            

6.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักการบรหิารบ้านเมืองที่ดี 
99 เงินเดือน,ค่าตอบแทนประจ า

ต าแหน่ง, เงนิค่าตอบแทน
พิเศษ ผู้บรหิาร, สมาชิกสภา
ท้องถิ่น  ของ อบต. 

ผู้บริหาร, สมาชิกสภา
ท้องถิ่น  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1,879,920 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด 
อบต.ป่ากลาง             

100 เงินเดือน/ค่าตอบแทน
พนักงานส่วนต าบล, 
พนักงานจ้าง ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

พนักงานส่วนต าบล, 
พนักงานจ้าง ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

2,470,240 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด 
ส่วนการคลัง 
ส่วนโยธา 
ส่วนการศึกษา
อบต.ป่ากลาง 

 
           



 38 

ล าดับ
ท ี

โครงการกิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  งบ 
ประมาณ 

พื้นที ่ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

101 เงินเพิ่มต่างๆ เงินเพิ่มพิเศษค่าครองชีพ
ช่ัวคราว พนักงานส่วนต าบล 

105,120 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด 
ส่วนการคลัง 
ส่วนโยธา 
ส่วนการศึกษา
อบต.ป่ากลาง 

 
           

เงินประจ าต าแหน่งปลัด
องค์การบรหิารส่วนต าบล 

42,000 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด 
อบต.ป่ากลาง 

            

เงินเพิ่มตามคุณวุฒิของ
พนักงานส่วนต าบล 

60,040 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด 
ส่วนการคลัง 
ส่วนโยธา 
ส่วนการศึกษา
อบต.ป่ากลาง 

 
           

102 ค่าจ้างช่ัวคราว ค่าจ้างช่ัวคราวให้แก่
พนักงานจ้างทั่วไป 

374,508 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด 
ส่วนการคลัง 
ส่วนโยธา 
ส่วนการศึกษา
อบต.ป่ากลาง 
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ล าดับ
ท ี

โครงการกิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  งบ 
ประมาณ 

พื้นที ่ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

103 ค่าครองชีพช่ัวคราว ค่าครองชีพช่ัวคราวให้แก่
พนักงานจ้างทั่วไป 

263,520 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด 
ส่วนการคลัง 
ส่วนโยธา 
ส่วนการศึกษา
อบต.ป่ากลาง 

 
           

104 ค่าตอบแทนผูป้ฏบิัติราชการ
อันเปน็ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค่าตอบแทน  ค่าของขวัญ  
เงินรางวัล ให้แก่ผูท้ี่ได้รบั
แต่งตั้งให้ปฏิบัตหิน้าที่ ใน
กิจการอันเปน็ประโยชน์แก่ 
อบต.ป่ากลาง เช่น ข้าราชการ
หน่วยงานอื่น, พนักงานส่วน
ต าบล , สมาชิก อปพร.
ประชาคม ฯลฯ 
 

40,000 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด 
อบต.ป่ากลาง 

 

           

105 ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยประชุมในการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ป่ากลาง ให้แก่ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ และสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
จ านวน 15 ครั้ง 
 

20,000 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด 
อบต.ป่ากลาง 
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ล าดับ
ท ี

โครงการกิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  งบ 
ประมาณ 

พื้นที ่ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

106 ค่าเช่าบ้าน   ค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงาน
ส่วนต าบล   

216,000 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด 
ส่วนการคลัง 
ส่วนโยธา 
ส่วนการศึกษา
อบต.ป่ากลาง 

 
           

107 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   เงินช่วยเหลือการศึกษา 
บุตร ให้แก่ คณะผู้บรหิารฯ,
พนักงานส่วนต าบล 

87,000 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด 
ส่วนการคลัง 
ส่วนโยธา 
ส่วนการศึกษา
อบต.ป่ากลาง 

 
           

108 เงินช่วยเหลือ 
ค่ารักษาพยาบาล 

เงินช่วยเหลือค่า
รักษาพยาบาล ให้แก่
พนักงานส่วนต าบล , คณะ
ผู้บริหารฯ และครอบครัว 

160,000 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด 
ส่วนการคลัง 
ส่วนโยธา 
ส่วนการศึกษา
อบต.ป่ากลาง 

 
           

109 ค่าตอบแทนการปฏบิัติงาน
นอกเวลาราชการ 

ค่าตอบแทนการปฏบิัติงาน
ในวันหยุดราชการและนอก
เวลาราชการ ของพนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 

45,000 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด 
ส่วนการคลัง 
ส่วนโยธา 
ส่วนการศึกษา
อบต.ป่ากลาง 
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ล าดับ
ท ี

โครงการกิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  งบ 
ประมาณ 

พื้นที ่ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

110 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล
เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจ าปี) 

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล
เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจ าปี) ประจ าปี 2555 

220,000 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด 
อบต.ป่ากลาง  

           

111 ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ,ถ่ายเอกสาร 

ค่าถ่ายเอกสาร ,เย็บหนังสือ,
เข้าปกหนังสือ  หรือเอกสาร
ต่างๆ เช่น ข้อบัญญัติฯ 
แผนพัฒนาต าบล หรือ
เอกสารอื่นๆทีจ่ าเปน็ต้องใช้
ในการด าเนินโครงการต่างๆ 

10,000 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด 
ส่วนการคลัง 
ส่วนโยธา 
ส่วนการศึกษา
อบต.ป่ากลาง 

 
           

112 ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่างๆ 

ค่าลงทะเบียน  การฝึกอบรม, 
การประชุม,การเข้าร่วม
สัมมนาของพนักงานส่วน
ต าบล,  ผู้บริหารและสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

260,000 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด 
อบต.ป่ากลาง  

           

113 ค่าเบี้ยประกันภัยคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ 

ค่าเบี้ยประกันภัยคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถยนต์ 
รถบรรทุกน้ า และ
รถจักรยานยนต์   องค์การ
บริหารส่วนต าบลป่ากลาง 

8,000 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด 
อบต.ป่ากลาง 

            



 42 

ล าดับ
ท ี

โครงการกิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  งบ 
ประมาณ 

พื้นที ่ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

114 ค่าจ้างเหมาและบริการ ค่าจ้างเหมาใหผู้้รับจ้างท า
การอย่างใดอย่างหนึ่ง ซ่ึง
มิใช่การประกอบดดัแปลง  
ต่อเติม ครุภัณฑ ์ หรือ
ส่ิงก่อสร้าง  และอยู่ในความ 
รับผิดชอบของผู้รับจ้าง 

40,000 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด 
อบต.ป่ากลาง 

 
           

115 รายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษา หรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน 

เพื่อจ่ายเป็น  ค่าบ ารุงรักษาหรือ

ซ่อมแซมทรัพย์สิน ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลป่า

กลาง  เช่นบ ารุงรักษา 
หรือซ่อมแซม วัสดุ และ
ครุภัณฑ์ต่างๆ ในส านักงานและ
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ 
อบต.ป่ากลาง เช่น  เครื่องถ่าย
เอกสาร,  เครื่องคอมพิวเตอร์ , 
เครื่องปรับอากาศ , โทรทัศน์ , 
ตู้เย็น , รถมอเตอร์ไซค์ , รถยนต์ 
ฯลฯ หรือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ เสียงตามสายของ อบต.
และของหมู่บ้าน 

50,000 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด 
อบต.ป่ากลาง 
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ล าดับ
ท ี

โครงการกิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  งบ 
ประมาณ 

พื้นที ่ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

116 ค่าบอกรับวารสารหรือ
หนังสือพิมพ์ 

ค่าบอกรับวารสารหรือ
หนังสือพิมพ์ ส าหรับที่อ่าน
หนังสือประจ าหมูบ่้าน 6 
หมู่บ้าน ๆ ละ  2  ฉบับ/วัน 
และส าหรับทีท่ าการ อบต.
ป่ากลาง จ านวน 2 ฉบับ เป็น
เวลา 1 ปี (366 วัน) 
 
 

51,240 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด 
อบต.ป่ากลาง 

 

           

117 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าพาหนะ, ค่า
เช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
ในการเดินทางไปราชการ
ของสมาชิกสภา อบต.  
ผู้บริหารฯ พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้างฯ  เช่น 
การไปร่วมประชุม,อบรม 
สัมมนาหรือศึกษาดงูาน ฯลฯ 
 
 
 

180,000 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด 
ส่วนการคลัง 
ส่วนโยธา 
ส่วนการศึกษา
อบต.ป่ากลาง 
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ล าดับ
ท ี

โครงการกิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  งบ 
ประมาณ 

พื้นที ่ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

118 ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม
สภาท้องถิ่น 

ค่าอาหาร,เครื่องดื่มต่างๆ 
เครื่องใช้ในการเลี้ยงรบัรอง
และค่าบริการอื่นๆ ซ่ึง
จ าเปน็ต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการ
เลี้ยงรับรองในการประชุม
สภาฯ  หรือคณะกรรมการ 
หรือคณะอนุกรรมการที่
ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย  
หรือตามระเบียบ  หรือ
หนังสือส่ังการของ
กระทรวงมหาดไทย หรือ
การประชุมระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน  ทั้งนี้ให้รวมถึง
ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ และ
เจ้าหน้าที่ทีเ่กี่ยวข้องซ่ึงเข้า
ร่วมประชุม 

30,000 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด 
อบต.ป่ากลาง 
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ล าดับ
ท ี

โครงการกิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  งบ 
ประมาณ 

พื้นที ่ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

119 ค่าเบี้ยเลี้ยงการปฏบิัตหิน้าที่
ของสมาชิก อปพร. 

ค่าเบี้ยเลี้ยงในการปฏิบตัิ
หน้าทีข่องสมาชิก อปพร.
ตามค าส่ังของผู้อ านวยการ
ศูนย์ฯ ในอ านาจหน้าทีข่อง
องค์การบรหิารส่วนต าบล 

50,000 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด 
อบต.ป่ากลาง  

           

120 ค่ารับรองในการต้อนรบั
บุคคลหรือคณะบคุคล 

ค่าอาหาร,ค่าเครื่องดื่ม,ค่า
ของขวัญ,พิมพ์เอกสาร,
ค่าใช้จ่ายทีเ่กี่ยวเนื่องในการ
เลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการ
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ซ่ึง
จ าเปน็ต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการ
รับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองใน
การต้อนรับ บุคคลหรือคณะ
บุคคล ที่มาประชุม นเิทศ
งาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม 
หรือทศันะศึกษาดูงานใน
กิจการของ อบต.ป่ากลาง  
และเจ้าหน้าทีท่ี่เกี่ยวข้อง ซ่ึง
ร่วมต้อนรับบคุคลหรือคณะ
บุคคล 

15,000 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด 
อบต.ป่ากลาง 
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ล าดับ
ท ี

โครงการกิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  งบ 
ประมาณ 

พื้นที ่ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

121 บริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 
ประจ าต าบล 

ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 
ประจ าต าบล  

20,000 ต าบลป่ากลาง สนง.ปลัด 
อบต.ป่ากลาง             

122 ค่าใช้จ่ายในการดูแล
บ ารุงรักษาศนูย์ข้อมูล
ข่าวสารระดับอ าเภอปัว 

ค่าใช้จ่ายในการดูแล
บ ารุงรักษาศนูย์ข้อมูล
ข่าวสารระดับอ าเภอ 1ซ่ึง
องค์การบรหิารส่วนต าบลใน
อ าเภอปัวใช้ประโยชน์
ร่วมกัน 

10,000 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด 
อบต.ป่ากลาง 

            

123 ค่าไฟฟ้า   ค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ใน
ส านักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบล และไฟสาธารณะ
ส่วนเกิน10 % 
 

100,000 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด 
อบต.ป่ากลาง  

           

124 ค่าโทรศัพท ์ ค่าใช้บริการ และค่าเช่าเลข
หมาย ค่าบ ารุงรักษาสาย 
ฯลฯ  ที่เกิดจากการใช้
โทรศัพท์ ในส านักงาน อบต.
ป่ากลาง 
 

10,000 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด 
อบต.ป่ากลาง 
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ล าดับ
ท ี

โครงการกิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  งบ 
ประมาณ 

พื้นที ่ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

125 ค่าไปรษณีย ์   ค่าธนาณัติ ค่าลงทะเบียน
จดหมาย  และค่าซ้ือดวงตรา
ไปรษณีย์ยากร 

15,000 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด 
อบต.ป่ากลาง             

126 การบริการทางด้าน
โทรคมนาคม 

ค่าโทรสาร[Facsimile] 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
ระบบอนิเตอรเ์น็ต [internet]  
และค่าส่ือสารอื่นๆ ของ
ส านักงาน อบต.ป่ากลาง 
 

90,000 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด 
อบต.ป่ากลาง 

 
           

127 ค่าจ้างส ารวจความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ในการใหบ้ริการของ
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่า
กลาง 
 

18,000 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด 
อบต.ป่ากลาง 

            

128 เงินส ารองจ่าย ค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉิน  หรือ
กรณีจ าเป็นต่าง ๆ ซ่ึงไม่
สามารถคาดการณ์ได้
ล่วงหน้า  หรืองานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  เช่น 
อุทกภัย  วาตภัย  อัคคีภัย 
ฯลฯ 

400,000 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด 
อบต.ป่ากลาง 
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ล าดับ
ท ี

โครงการกิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  งบ 
ประมาณ 

พื้นที ่ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

129 เงินสมทบกองทนุบ าเหนจ็
บ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 

เงินสมทบกองทนุบ าเหนจ็
บ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น  โดยตั้งจ่ายไว้ อัตรา
ร้อยละ  1 ของประมาณการ
รายได้ประจ าป ี
 

110,000 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด 
อบต.ป่ากลาง  

           

130 เงินสมทบกองทนุ
ประกันสังคม 

เงินสมทบกองทนุ
ประกันสังคมให้แก่พนักงาน
จ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป จ านวน  18 อัตรา 
 

93,000 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด 
อบต.ป่ากลาง  

           

131 ทุนการศึกษาระดับปริญญาตร ี ค่าลงทะเบียนเรียน ตาม
โครงการทุนการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี เพื่อพัฒนาความรู้ 
ให้แก่  คณะผู้บริหาร , 
สมาชิก อบต. ป่ากลาง 
ข้าราชการและพนักงาน 
อบต. จ านวน  6  ทุน 
 
 

118,000 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด 
อบต.ป่ากลาง 
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ล าดับ
ท ี

โครงการกิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  งบ 
ประมาณ 

พื้นที ่ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

132 ทุนการศึกษาระดับปริญญา
โท 

ค่าลงทะเบียนเรียน ตาม
โครงการทุนการศึกษาระดบั
ปริญญาโท เพื่อพัฒนา
ความรู้ ให้แก่  คณะผู้บรหิาร 
, สมาชิก อบต. ป่ากลาง 
ข้าราชการและพนักงาน 
อบต. จ านวน 2 ทนุ 

120,000 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด 
อบต.ป่ากลาง 

            

133 ทุนการศึกษาหลักสูตรครุ
ศาสตร์บัณฑิตสาขา
การศึกษาปฐมวัย 

ค่าลงทะเบียนเรียน ตาม
หลักสูตรครุศาสตรบ์ัณฑิต
สาขาการศึกษาปฐมวัย   
ส าหรับผู้ดูแลเด็ก 

40,000 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด 
อบต.ป่ากลาง  

           

134 ค่าพัฒนาผู้ดูแลเด็ก ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแล
เด็ก จ านวน 13 คน  

39,000 อบต.ป่ากลาง ส่วนการศึกษา 
อบต.ป่ากลาง 

            

 
6.4 แนวทางการพัฒนา จัดหา / จัดซื้อ / ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์และเครื่องจักรกลทีจ่ าเป็นส าหรับการปฏบิัติงานและพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการบริหารสาธารณะต่างๆ 

135 ประเภทวัสดุน้ าดื่ม ค่าน้ าดื่ม ส าหรับบริการ
ประชาชนและผู้มาเยือนและ
ใช้บริการผู้เข้าร่วมประชุม ณ 
องค์การบรหิารส่วนต าบล 
 

24,000 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด 
อบต.ป่ากลาง  

           



 50 

ล าดับ
ท ี

โครงการกิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  งบ 
ประมาณ 

พื้นที ่ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

136 วัสดุส านักงาน ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ส่ิงของ 
เครื่องใช้ส านักงาน  ต่าง ๆ  
เช่น  สมุดบันทึก  กระดาษ  
ซองจดหมาย  แฟ้ม  ปากกา 
ปากกาไวท์บอร์ด  ดินสอ  
น้ ายาลบค าผิด  ลวดเสียบ
กระดาษ  ลวดเย็บ  กาว   เทป
กาว  กุญแจ  เครื่องค านวณ
เลข  ฯลฯ 

150,000 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด 
ส่วนการคลัง 
ส่วนโยธา 
ส่วนการศึกษา 
อบต.ป่ากลาง             

137 วัสดุคอมพิวเตอร ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ส าหรับ
เครื่องคอมพิวเตอรท์ี่ใช้ใน
ส านักงาน อบต. ป่ากลาง  
เช่น หมึก  ตลับหมึก  mouse 
(เมาส์)  แผ่นดิสก ์ digital 
video disk   โปรแกรม ฯลฯ 

90,000 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด 
ส่วนการคลัง 
ส่วนโยธา 
ส่วนการศึกษา 
อบต.ป่ากลาง 

            

138 ค่าใช้จ่ายส าหรับการ
ซ่อมแซมพัสดุ ครุภัณฑ์ใน
ความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินประเภท 
ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 
เช่น ถนน อาคาร สถานทีท่ี่อยู่
ในความรับผิดชอบ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลป่า
กลาง 

70,000 อบต.ป่ากลาง ส่วนโยธา 
อบต.ป่ากลาง 

 
           



 51 

ล าดับ
ท ี

โครงการกิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  งบ 
ประมาณ 

พื้นที ่ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

139 วัสดุงานบ้านงานครัว ค่าจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์  
เครื่องใช้ ในการประกอบ
อาหาร เช่น สิ่งของเครื่องใช้ใน
การท าความสะอาด ส านักงาน
ฯ และห้องน้ า  เช่นไม้กวาด , 
แปรง,ไม้ถูพื้น, สบู,่ ผงซักฟอก
, น้ ายาล้างจาน, น้ ายาเช็ด
กระจก, น้ ายาล้างห้องน้ า ฯลฯ 

20,000 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด 
อบต.ป่ากลาง 

            

140 วัสดุงานบ้านงานครัว (ศูนย์พัฒนาเด็ก) เพื่อจ่ายเป็น 
ค่าจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์  
เครื่องใช้ ในการประกอบ
อาหาร เช่น น้ าดื่มสะอาด, หม้อ, 
กระทะ, ถ้วย, จาน, ชาม, ช้อน,  
แก้วน้ า,  และสิ่งของเครื่องใช้
ในการท าความสะอาด ส านัก
งานฯ และห้องน้ า  เช่นไม้กวาด 
, แปรง,ไม้ถูพื้น, สบู,่ 
ผงซักฟอก, น้ ายาล้างจาน, น้ ายา
เช็ดกระจก, น้ ายาล้างห้องน้ า 
และผ้าริ้วใช้ตกแต่งสถานที่ งาน
พิธีต่าง ฯลฯส าหรับใช้ในศูนย์
พัฒนาเด็กทั้ง 2 ศูนย์ 

67,500 อบต.ป่ากลาง ส่วนการศึกษา 
อบต.ป่ากลาง 

            



 52 

ล าดับ
ท ี

โครงการกิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  งบ 
ประมาณ 

พื้นที ่ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

141 วัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุก่อสร้างส าหรับใช้ใน
งานก่อสร้าง หรืออุปกรณอ์ื่นที่
ใช้ในการก่อสร้าง 

45,000 อบต.ป่ากลาง ส่วนโยธา 
อบต.ป่ากลาง             

142 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ค่าวัสด/ุอุปกรณ ์ไฟฟ้า และ
วิทยุ ส าหรับติดต้ัง ณ 
ส านักงานที่ท าการ อบต. งาน
กิจการของ อบต. และไฟฟ้า
สาธารณะของหมู่บ้าน เช่น 
หลอดไฟฟ้า  สวิตช์ไฟฟ้า  
ปลั๊กไฟฟ้า  บัลลาร์ท  
สตาร์ทเตอร์ ฯลฯ 

40,000 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด 
อบต.ป่ากลาง 

            

143 วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุที่ใช้
ในการโฆษณาเผยแพร่ และ
ประชาสัมพันธ์ เช่น วารสาร
ประชาสัมพันธ์ผลงานประจ าปี 
แผ่นการ์ด  แผ่นดิสก์  กระดาษ
เขียนโปสเตอร์ สติกเกอร์  
ฟิล์ม ฯลฯ  รวมทั้งค่าล้างอัดรูป
ประกอบกิจกรรมโฆษณา
เผยแพร่ ใช้ในการและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์งานกิจกรรม
ต่างๆ ของ อบต. 

50,000 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด 
อบต.ป่ากลาง 

 

           



 53 

ล าดับ
ท ี

โครงการกิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  งบ 
ประมาณ 

พื้นที ่ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

144 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อล่ืนส าหรบั
รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก
น้ าเอนกประสงค์  รถ
มอเตอร์ไซค์ของอบต.  
เครื่องพน่หมอกควัน  เครื่อง
ตัดหญ้า ฯลฯ 
 

200,000 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด 
อบต.ป่ากลาง 

 

           

145 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ค่าวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง  เช่น แบตเตอรี่  ยาง
นอก ยางใน  สายไมล์ น้ ามัน
เบรค หัวเทียน อุปกรณ์ซ่อม
บ ารุงต่างๆ ฯลฯ 
 

50,000 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด 
อบต.ป่ากลาง 

 
           

146 วัสดุการเกษตร ค่ากระถาง ถาดลองกระถาง 
พันธ์ุไม้ จอบ เสียม พร้า 
ส าหรับใช้ปรบัปรงุภูมิทัศน์
ของส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
 

10,000 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด 
อบต.ป่ากลาง 

            



 54 

ล าดับ
ท ี

โครงการกิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  งบ 
ประมาณ 

พื้นที ่ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

147 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน 
 

ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะท างาน 
ระดับ 3 – 6 พร้อมเก้าอี้ 3 ชุด 
และครุภัณฑ์โต๊ะท างาน 
ระดับ 1-2 พร้อมเก้าอี้ 2 ชุด 
 

13,920 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด 
อบต.ป่ากลาง 

            

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ ระดบั 3 – 6   
จ านวน  3  ตัว   
 

1,740 อบต.ป่ากลาง ส่วนการคลัง 
อบต.ป่ากลาง             

ค่าจัดซื้อโตะ๊ท างาน  
ระดับ 3 – 6  จ านวน  1 ตัว 
 

2,600 อบต.ป่ากลาง ส่วนโยธา 
อบต.ป่ากลาง             

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ท างาน  
ระดับ 3 – 6   จ านวน  2 ตัว 
 

1,160 อบต.ป่ากลาง ส่วนโยธา 
อบต.ป่ากลาง             

ค่าจัดซื้อเก้าอี้เจ้าหน้าที่
คอมพิวเตอร์  จ านวน  1 ตัว 

1,200 อบต.ป่ากลาง ส่วนโยธา 
อบต.ป่ากลาง 

            

ค่าจัดซื้อตูเ้ก็บเอกสาร  4  
ลิ้นชัก   จ านวน  1 ตู ้

2,300 อบต.ป่ากลาง ส่วนโยธา 
อบต.ป่ากลาง 

            

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ ระดบั 3 – 6   
จ านวน  1 ตัว 

580 อบต.ป่ากลาง ส่วนการศึกษา 
อบต.ป่ากลาง 

            



 55 

ล าดับ
ท ี

โครงการกิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  งบ 
ประมาณ 

พื้นที ่ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

148 คอมพิวเตอร ์ ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
และเครื่องพิมพ์ จ านวน 1 ชุด 

28,000 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด 
อบต.ป่ากลาง             

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด 
LED  ขาวด า 

9,000 อบต.ป่ากลาง ส่วนการคลัง 
อบต.ป่ากลาง 

            

เครื่องพิมพ์ Multifunction  
แบบฉีดหมึก (  Inkjet) 

6,500 อบต.ป่ากลาง ส่วนการคลัง 
อบต.ป่ากลาง 

            

ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์
เลเซอร ์ จ านวน  1 ชุด 

5,200 อบต.ป่ากลาง ส่วนโยธา 
อบต.ป่ากลาง 

            

149 เครื่องส ารองกระแสไฟฟ้า 
(UPS) 

ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง
ส ารองกระแสไฟฟ้า (UPS) 
ขนาด 750 VA  จ านวน 2 ชุด 

7,000 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด 
อบต.ป่ากลาง             

150 ครุภัณฑ์ส ารวจ ค่าจัดซื้อเทปวัดถนน 5,000 อบต.ป่ากลาง ส่วนโยธา 
อบต.ป่ากลาง 

            

151 วัสดุกีฬา ค่าซ้ือวัสดุ/อุปกรณ์กีฬา
ประจ าหมู่บ้านและศูนย์กีฬา
ต าบล ส าหรับส่งเสริมการ
เล่นกีฬาและออกก าลังกาย
ให้แก่ประชาชนทุกหมู่บ้าน 
ใช้ฝึกซ้อม เล่นกีฬา 

80,000 อบต.ป่ากลาง ส่วนการศึกษา 
อบต.ป่ากลาง 

            



 56 

ล าดับ
ท ี

โครงการกิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  งบ 
ประมาณ 

พื้นที ่ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

152 ค่าจัดซื้อโตะ๊หมูบู่ชา ค่าจัดซื้อโตะ๊หมูบู่ชา ชุด
กลาง จ านวน 1 ชุด และชุด
ใหญ่ จ านวน 1 ชุด 

12,000 อบต.ป่ากลาง ส่วนการศึกษา 
อบต.ป่ากลาง             

 
 


