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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

บทน ำ 
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยกำรจัดท ำและประสำนแผนพัฒนำขององค์กำรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น พ.ศ. 2548   ก ำหนดให้ องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ แผนพัฒนำสำมปีและแผน
ด ำเนินงำน  ส ำหรับแผนด ำเนินงำนนั้น  มีจุดมุ่งหมำยเพ่ือแสดงถึงรำยละเอียดแผนงำน /โครงกำรพัฒนำและ
กิจกรรมที่ด ำเนินกำรจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ ำปีงบประมำณนั้น   ท ำให้แนวทำง
ในกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณนั้น   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติมำกขึ้น มีกำร
ประสำนและบูรณำกำรกำรท ำงำนกับหน่วยงำนและกำรจ ำแนกรำยละเอียดต่ำง ๆ ของแผนงำน/โครงกำร ในแผน
ด ำเนินงำนจะท ำให้กำรติดตำมประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีควำมสะดวกมำกข้ึนอีกด้วย 

จำกระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำและประสำนแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 ( หมวด 5 ข้อ 26 )  ได้ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท ำแผนด ำเนินงำนโดยมีขั้นตอน  ดังนี้ 

1. คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำรวบรวมแผนงำน/โครงกำรพัฒนำขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  หน่วยรำชกำรส่วนกลำง   ส่วนภูมิภำค  รัฐวสิำหกิจและหน่วยงำนอ่ืน ๆ ที่ต้องกำร
ด ำเนินกำรในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดท ำร่ำงแผน
ด ำเนินงำน  โดยพิจำรณำ  แผนงำน/โครงกำร  จำกแผนงำน/โครงกำร  ขององค์กำรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและหน่วยงำนต่ำง ๆ 

3. คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น  น ำร่ำงแผนด ำเนินงำนเสนอต่อคณะกรรมกำร
พัฒนำท้องถิ่น 

4. คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนด ำเนินงำน  แล้วเสนอผู้บริหำรท้องถิ่นเพ่ือให้ควำม
เห็นชอบ 

5. เมื่อผู้บริหำรท้องถิ่น ให้ควำมเห็นชอบร่ำงแผนด ำเนินงำนแล้ว  ให้ประกำศเป็นแผนด ำเนินงำนแล้ว  
โดยให้ปิดประกำศแผนด ำเนินงำนภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ประกำศ  เพ่ือให้ประชำชนในท้องถิ่น
ทรำบโดยทั่วกันและต้องปิดประกำศไว้อย่ำงน้อยสำมสิบวัน 

 
ระยะเวลำในกำรจัดท ำแผนด ำเนินงำน 

แผนด ำเนินงำนต้องจัดท ำให้เสร็จภำยในเดือนธันวำคมของปีงบประมำณนั้นๆ หรือภำยในสำมสิบวันนับ
แต่วันที่อนุมัติให้เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำสำมปี เพื่อให้ด ำเนินโครงกำรในปีงบประมำณนั้น 

ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมีอ ำนำจขยำยเวลำกำรจัดท ำแผนด ำเนินงำนตำมวรรคหนึ่ง  ส ำหรับเทศบำล  
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอำจมอบอ ำนำจให้นำยอ ำเภอได้เมื่อมีกำรขยำยเวลำให้แจ้งให้จังหวัดทรำบ 

ในกรณีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล อ ำนำจของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตำมวรรคสอง ให้เป็นอ ำนำจของ 
นำยอ ำเภอ กำรแก้ไขแผนด ำเนินงำนเป็นอ ำนำจของผู้บริหำรท้องถิ่น 
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แนวทำงในกำรจัดท ำแผนด ำเนินงำน 
แผนด ำเนินงำนเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรท้องถิ่นเพ่ือควบคุมกำรด ำเนินงำนให้

เป็นไปอย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพรวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในกำรติดตำมกำรด ำเนินงำน และกำรประเมินผล  
ดังนั้นแผนด ำเนินงำนจึงมีแนวทำงในกำรจัดท ำ ดังนี้  

1. เป็นแผนที่แยกออกมำจำกแผนพัฒนำ และมีลักษณะเป็นกำรด ำเนินกำร (Action  Plan) 
2. จัดท ำหลังจำกท่ีได้มีกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีแล้ว 
3. แสดงถึงเป้ำหมำย  รำยละเอียดกิจกรรม งบประมำณ ระยะเวลำด ำเนินกำรที่ชัดเจน และแสดงถึง

กำรด ำเนินงำนจริง 
4. เป็นกำรรวบรวมข้อมูลจำกทุกหน่วยงำนที่จะเข้ำมำด ำเนินกำรในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
วัตถุประสงค์ของแผนด ำเนินงำน 

1. เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำงมีเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำร/ 
กิจกรรมที่ตั้งไว้ 

2. เพ่ือให้กำรตรวจสอบและติดตำมกำรด ำเนินงำนมีควำมชัดเจน 
3. เพ่ือให้ทรำบถึงควำมก้ำวหน้ำของกิจกรรม/โครงกำร 
4. เพ่ือให้ทรำบถึงควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำนในแต่ละไตรมำส 
5. เพ่ือให้กำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนได้ชัดเจน 

 
ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนด ำเนนิงำน 
ขั้นตอนที่ 1   กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรพัฒนำท้องถิ่น  เก็บรวบรวมข้อมูลโครงกำร/กิจกรรมที่มีกำรด ำเนินกำรจริงใน
พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งจะมีทั้งโครงกำร / กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นเองและ
โครงกำร/กิจกรรมที่หน่วยงำนอื่นจะเข้ำมำด ำเนินกำรในพ้ืนที่ โดยข้อมูลดังกล่ำวอำจตรวจสอบได้จำกหน่วยงำนใน
พ้ืนที่และตรวจสอบจำกแผนด ำเนินงำนพัฒนำจังหวัด/อ ำเภอหรือก่ิงอ ำเภอแบบบูรณำกำร 
ขั้นตอนที่ 2   กำกรจัดท ำร่ำงแผนด ำเนินงำน 

คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรพัฒนำท้องถิ่นจัดท ำร่ำงแผนด ำเนินงำนโดยพิจำรณำจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้อง
กับยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำของ  ท้องถิ่นก ำหนดไว้ในแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  โดยมีเค้ำโครงแผนด ำเนินงำน 2 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1  บทน ำ 
ส่วนที่ 2  บัญชีโครงกำร/กิจกรรม 

ขั้นตอนที่ 3   กำรประกำศแผนด ำเนินงำน 
 คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นน ำร่ำงแผนด ำเนินงำนเสนอคณะกรรมกำรพัฒนำ
ท้องถิ่นและให้คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนด ำเนินงำน แล้วเสนอผู้บริหำรท้องถิ่นเพ่ือประกำศใช้ 
กำรประกำศแผนด ำเนินงำน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท ำประกำศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เรื่อง  
แผนด ำเนินงำนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง ประจ ำปี 2556 เพ่ือปิดประกำศโดยเปิดเผยให้
สำธำรณชนได้ทรำบและสำมำรถตรวจสอบได้ 
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ประโยชน์ของแผนด ำเนินงำน 
1. กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมกรอบนโยบำยและยุทธศำสตร์/แนวทำงท่ีวำงไว้ 
2. กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นไปตำมเป้ำหมำยและบรรลุ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
3. สำมำรถตรวจสอบและติดตำมกำรด ำเนินงำนได้ชัดเจน 
4. สำมำรถทรำบถึงควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรและแก้ไขปัญหำได้ทันท่วงที  
5. ทรำบถึงผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละไตรมำส 
6. สำมำรถติดตำมและประเมินประสิทธิภำพประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้กำรใช้งบประมำณเป็นไป 

อย่ำงคุ้มค่ำและประหยัด  
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2.1  สรุปหน้ำงบแผนด ำเนินงำน                         ส่วนที่  2 

บัญชีสรุปโครงกำร / กิจกรรม 
แผนด ำเนินงำนประจ ำปี  2556 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ป่ำกลำง 

ยุทธศำสตร์/แนวทำง 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

ร้อยละของ 
งบประมำณ 

หน่วยงำนด ำเนินกำร 

1.  ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
1.1 แนวทำงพัฒนำ พัฒนำเส้นทำงคมนำคมให้ไดม้ำตรฐำน 

1.1.1 ก่อสร้ำงถนน คสล. ในชุมชน  

 
 
5 

 
 

3.05 

 
 

1,364,400 

 
 

6.41 

 
 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ป่ำกลำง 
      1.2  แนวทำงกำรพัฒนำ ติดตั้งไฟฟ้ำสำธำรณะ,ขยำยเขตไฟฟ้ำให้ท่ัวถึง และติดตั้ง
สัญญำณไฟจรำจรและตดิตั้งกระจกนูนตำมทำงโค้งทำงแยก 
            1.2.1   ติดตั้งไฟฟ้ำสำธำรณะ 
            1.2.2   ค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ 

 
 
2 
1 

 
 

1.22 
0.61 

 
 

200,000 
70,000 

 
 

0.94 
0.33 

 
 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ป่ำกลำง 

      1.3.  แนวทำงกำรพัฒนำ ก่อสร้ำง / ต่อเติมโครงสร้ำงพื้นฐำน 
             1.3.1  ติดตั้งระบบประปำและอุปกรณ์ซึ่งเป็นกำรตดิตั้งครั้งแรกในอำคำร
ส ำนักงำน อบต.ป่ำกลำง หลังใหม ่และขยำยต่อเติมในต ำบลปำ่กลำง 
             1.3.2  โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์อำคำรส ำนักงำน อบต.ป่ำกลำง หลังใหม ่
             1.3.3  โครงกำรปรับพ้ืนท่ีสนำมบิน 
             1.3.4  โครงกำรก่อสรำ้งสถำนท่ีส ำหรับแปรงฟันของเด็กในศูนย์พัฒนำเด็ก
บ้ำนตำหลวง 
             1.3.5  โครงกำรต่อเติมหลังคำระหว่ำงห้องเรียนและโรงอำหำรศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กบ้ำนตำหลวง 
             1.3.6  ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

 
1 
 
1 
1 
1 
 
1 
 
1 

 
0.61 

 
0.61 
0.61 
0.61 

 
0.61 

 
0.61 

 
100,00 

 
100,000 
30,000 
15,000 

 
50,000 

 
200,000 

 
0.47 

 
0.47 
0.14 
0.07 

 
0.23 

 
0.94 

 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ป่ำกลำง 
 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ป่ำกลำง 
 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ป่ำกลำง 
 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ป่ำกลำง 

รวม 14 8.54 2,129,400 10.00  
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ยุทธศำสตร์/แนวทำง 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

ร้อยละของ 
งบประมำณ 

หน่วยงำนด ำเนินกำร 

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 
       2.1  แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพให้ประชำชน 

2.1.1     ส่งเสริมอำชีพกำรกรีดยำงพำรำ 
2.1.2 อบรมติดตำยำงพำรำ 
2.1.3 ดูแลบ ำรุงรักษำแปลงเพำะพันธ์ยำงพำรำของต ำบล 
2.1.4 ส่งเสริมอำชีพเลี้ยงกบ, ปลำดุก หมู่ที่ 1 บ้ำนน้ ำเปิน 
2.1.5 ส่งเสริมอำชีพเครื่องเงิน หมู่ 2 
2.1.6      ส่งเสริมอำชีพเลี้ยงสุกร หมู่ที่ 3 บ้ำนค้ำงฮ้อ 
2.1.7      ส่งเสริมอำชีพกำรเลี้ยงกบ และปลำดุก หมู่ที่ 4 บ้ำนจูน 
2.1.8      ส่งเสริมอำชีพกำรเลี้ยงกบ และปลำดุก  หมู่ที่ 5  บ้ำนตำหลวง 
2.1.9      ส่งเสริมอำชีพเลี้ยงสุกร หมู่ที่ 6 บ้ำนสวนทรำย 
2.1.10    ศึกษำดูงำนพัฒนำกลุ่มอำชีพและกำรปฏิบตัิงำน 
2.1.11    กำรบรหิำรจดักำรศูนยถ์่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรประจ ำต ำบล 

 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 

0.61 
0.61 
0.61 
0.61 
0.61 
0.61 
0.61 
0.61 
0.61 
0.61 
0.61 

 
 

60,000 
50,000 
20,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
30,000 
150,000 
30,000 

 
 

0.28 
0.23 
0.09 
0.14 
0.14 
0.14 
0.14 
0.14 
0.14 
0.70 
0.14 

 
 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 

รวม 11 6.71 490,000 2.30  
 3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและควำมมัน่คงมนษุย ์
      3.1   แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริมกำรพัฒนำด้ำนกำรสงเครำะห์ประชำชน 
             3.1.1  สรำ้งและซ่อมแซมบ้ำนคนจน 
             3.1.2  ส่งเสริมสงเครำะห์ผ้ำหม่เครื่องกันหนำวแก่ประชำชน 
             3.1.3  ส่งเสริมสงเครำะห์เบี้ยยังชีพผูต้ิดเชื้อเอดส ์
             3.1.4  อุดหนุนกำชำดจังหวัดน่ำน โครงกำรบรรเทำทุกข์ช่วยเหลือผู้ประสบ
ทุกข์ภัยของประชำชนจังหวัดน่ำน ประจ ำปี 2556 

 
 
1 
1 
1 
1 

 
 

0.61 
0.61 
0.61 
0.61 

 
 

120,000 
100,000 
6,000 
10,000 

 
 

0.56 
0.47 
0.03 
0.05 

 
 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 

       3.2   แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริมกำรแก้ปัญหำสังคม 
3.2.1  โครงกำรฝึกอบรมต่อต้ำนยำเสพตดิต ำบลป่ำกลำง (ชมรมม้งแห่ง

ประเทศไทย และชมรมม้งต ำบลปำ่กลำง) 
3.2.2  โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพตดิระดับต ำบล 
 

 
1 
 
1 
 

 
0.61 

 
0.61 

 

 
50,000 

 
100,000 

 

 
0.23 

 
0.47 

 

 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ป่ำกลำง 
 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
 



 8 

8 

ยุทธศำสตร์/แนวทำง 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

ร้อยละของ 
งบประมำณ 

หน่วยงำนด ำเนินกำร 

3.2.3  กิจกรรมรณรงค์ต่ำงๆ เช่น กำรต่อต้ำนยำเสพติด, รณรงค์ป้องกันและ   
         แก้ไข, ปัญหำไข้เลือดออก 
3.2.4  อุดหนุนชมรมผู้สูงอำยุ ต ำบลป่ำกลำง 
3.3.5  ค่ำจัดซื้อกล้องวงจรปดิ CCTV พร้อมอุปกรณ์ จ ำนวน 1 ชุด 
3.3.6  อุดหนุน คณะกรรมกำรหมูบ่้ำน ต ำบลป่ำกลำง 
3.3.7  ค่ำวัสดุ / อุปกรณ์ ตรวจสำรเสพติด 

 

1 
 
1 
1 
1 
1 
 

0.61 
 

0.61 
0.61 
0.61 
0.61 

20,000 
 

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

 

0.09 
 

0.07 
0.23 
0.09 
0.07 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
 

       3.3   แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมกำรศึกษำ 
3.3.1 จัดซื้อจัดจ้ำงอำหำรเสรมิ (นม) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 2 ศูนย์ 
3.3.2 จัดซื้อจัดจ้ำงอำหำรเสรมิ (นม) โรงเรียนปำ่กลำงมติรภำพที่ 166 
3.3.3 จัดซื้อจัดจ้ำงอำหำรเสรมิ (นม) โรงเรียนสหรำษฎรบ์ ำรุง 
3.3.4 ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับจัดซื้ออำหำรเสริมส ำหรบัเด็กท่ีมีน้ ำหนักต่ ำกว่ำเกณฑ์ 
3.3.5 ค่ำจ้ำงเหมำประกอบอำหำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลป่ำกลำง 

           3.3.6  อุดหนุนอำหำรกลำงวันให้กับนักเรียนช้ันอนุบำล และป.1-6  
                    โรงเรียนป่ำกลำงมิตรภำพที่ 166 
           3.3.7  อุดหนุนอำหำรกลำงวันให้กับนักเรียนช้ันอนุบำล และป.1-6                 
                    โรงเรียนสหรำษฎร์บ ำรุง 
           3.3.8   โครงกำรส่งเสรมิกำรฝึกอบรมระเบียบวินัยเยำวชนลูกเสือด้วย 
                    กระบวนกำรลูกเสือโรงเรียนมัธยมป่ำกลำง 
           3.3.9   โครงกำรกิจกรรมด้ำนวิชำกำร ค่ำยวิชำกำร ของโรงเรียนป่ำกลำง 
                     มิตรภำพท่ี 166 
           3.3.10 โครงกำรพัฒนำยกระดับผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนกำรสอนนักเรียน 
                    ทุกช่วงช้ันของโรงเรียนสหรำษฎร์บ ำรุง 
           3.3.11  โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ในสถำนศึกษำ  
                     ของโรงเรียนสหรำษฎร์บ ำรุง 
           3.3.12  โครงกำรส่งเสรมินิสัยรักกำรอ่ำน ของโรงเรยีนสหรำษฎร์บ ำรุง 

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

 
0.61 
0.61 
0.61 
0.61 
0.61 
0.61 

 
0.61 

 
0.61 

 
0.61 

 
0.61 

 
0.61 

 
0.61 

 
509,600 
930,020 
231,140 
30,000 
946,400 

1,461,200 
 

330,200 
 

25,000 
 

20,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

10,000 

 
2.39 
4.37 
1.09 
0.14 
4.44 
6.86 

 
1.55 

 
0.12 

 
0.09 

 
0.07 

 
0.07 

 
0.05 

 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
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ยุทธศำสตร์/แนวทำง 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

ร้อยละของ 
งบประมำณ 

หน่วยงำนด ำเนินกำร 

           3.3.13  โครงกำรเปดิโลกทัศน์กำรเรียนรู้สู่กำรปฏบิัติและเผยแพร่ 
                     วัฒนำธรรมท้องถิ่น 
           3.3.13  ทุนกำรศึกษำส ำหรับผู้ที่มผีลกำรเรียนดเีด่น และมฐีำนะยำกจน 
           3.3.14  ทุนกำรศึกษำส ำหรับนักเรยีนนักศึกษำท่ีสำมำรถสอบเข้ำเรียน 
                     แพทย์ของคณะแพทยศำสตร์ ในมหำวิทยำลยัของรัฐได ้
           3.3.15  ทุนกำรศึกษำส ำหรับนักเรียนนักศึกษำท่ีสำมำรถสอบเข้ำเรียน 
                       วิศวกรรมศำสตร์ของคณะวิศวกรรมศำสตร์ ในมหำวิทยำลัยของรัฐได้ 
           3.3.16  โครงกำรบัณฑิตน้อย 
           3.3.17  จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติประจ ำปี  

1 
 
1 
1 
 
1 
 
1 
1 

0.61 
 

0.61 
0.61 

 
0.61 

 
0.61 
0.61 

25,000 
 

270,000 
30,000 

 
40,000 

 
15,000 
30,000 

0.12 
 

1.27 
0.14 

 
0.19 

 
0.07 
0.14 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 

    3.4   แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริมกิจกำรด้ำนสำธำรณสุข 
           3.4.1   ค่ำน้ ำยำฆ่ำเชื้อโรคไข้หวัดนก 
           3.4.2   ค่ำสำรเคมีก ำจดัลูกน้ ำยุงลำย 
           3.4.3   ส่งเสริมกำรฉีดวคัซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ  
           3.4.4   เงินอุดหนุนส ำหรับพัฒนำระบบสำธำรณสุขมูลฐำน 
           3.4.5   ค่ำน้ ำยำเคมีส ำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน 
           3.4.6   เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพท้องถิ่น 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
0.61 
0.61 
0.61 
0.61 
0.61 
0.61 

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

 
0.02 
0.14 
0.05 
0.28 
0.28 
0.42 

 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 

  3.5  แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยำวชนและประชำชน   
3.5.1  โครงกำรอบรมค่ำยคุณธรรม จริยธรรม พนักงำนส่วนต ำบล 
3.5.2 โครงกำรค่ำยพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำ  

ของโรงเรียนมัธยมป่ำกลำง             
3.5.3 โครงกำรค่ำยพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนของโรงเรียนป่ำกลำง

มิตรภำพที่ 166 

 
1 
1 
 
1 
 

 

 
0.61 
0.61 

 
0.61 

 
 

 
10,000 
30,000 

 
30,000 

 
 

 
0.05 
0.14 

 
0.14 

 
 

 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
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ยุทธศำสตร์/แนวทำง 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

ร้อยละของ 
งบประมำณ 

หน่วยงำนด ำเนินกำร 

3.6 แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริมกำรเล่นกฬีำ,กำรออกก ำลังกำยและกำรนันทนำกำร 
3.6.1 จัดฝึกอบรมโครงกำรฝึกสอนนักกีฬำระดับต ำบล 
3.6.2 กำรแข่งขันกีฬำประจ ำปตี ำบลป่ำกลำง 
3.6.3 กำรส่งนักกีฬำ  กลุ่มสตรี หรือเยำวชนไปประกวดหรือแข่งขันนอก

สถำนท่ี 
3.6.4   กำรแข่งขันกีฬำอ้ิวเมี่ยนประจ ำปตี ำบลป่ำกลำง 
3.6.5   โครงกำรส่งนักกีฬำแอโรบคิต ำบลป่ำกลำงเข้ำร่วมแข่งขันในระดับต่ำงๆ 
3.6.6  โครงกำรแข่งขันกีฬำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลป่ำกลำง 
3.6.7  โครงกำรแข่งขันกีฬำนักเรยีนโรงเรยีนป่ำกลำงมิตรภำพ ที่ 166 
3.6.8  โครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำแห่งชำติภำค 5 ครั้งท่ี 42 “น่ำนเกมส”์ 

 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 
1 

 
0.61 
0.61 
0.61 

 
0.61 
0.61 
0.61 
0.61 
0.15 

 
20,000 
50,000 
120,000 

 
20,000 
30,000 
15,000 
10,000 
30,000 

 
0.74 
0.59 
0.99 

 
0.15 
0.15 
0.15 
0.15 
0.15 

 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 

รวม 49 25.49 6,129,560 30.49  



 11 

11 

ยุทธศำสตร์/แนวทำง 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

ร้อยละของ 
งบประมำณ 

หน่วยงำนด ำเนินกำร 

4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนศิลปวัฒนธรรม จำรีต ประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น      
      4.1  แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมกำรจัดงำนตำมประเพณีและส่งเสริมกิจกรรม
วันส ำคัญทำงศำสนำ 

     4.1.1  จัดกิจกรรมวันส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ 
     4.1.2  โครงกำรจดังำนวัฒนธรรมประเพณี และกำรประกอบพิธี งำนรัฐ 
              พิธี อ ำเภอ ปัว 
     4.1.3  ส่งเสริมกำรจัดงำนเทศกำลปีใหม่ม้ง 
     4.1.4   ส่งเสรมิกำรจดังำนเทศกำรปีใหม่เมี่ยน   
     4.1.5   ส่งเสริมกำรจดังำนประเพณีกินสะโหลดตีพ ิ  
     4.1.6   ส่งเสริมกำรจดังำนรดน้ ำด ำหัวผูสู้งอำย ุ 
     4.1.7   สนับสนุนส่งเสริมกำรจัดงำนเทศกำลสงกรำนต์ บ้ำนจูน หมู่ 4 
     4.1.8   ส่งเสริมกำรจดักิจกรรมวันคริสต์มำส 
     4.1.9   กำรบวงสรวงเจ้ำที่ต ำบลป่ำกลำงและเจ้ำที่ของ องค์กำรบริหำร 
              ส่วนต ำบล 
     4.1.10 กำรจัดงำนคำรวะพญำผำนอง/จัดงำนเทศกำลโลกของกว่ำง/ 
              จัดงำนชมพูภูคำบำน/จัดงำนลอยกระทง/จัดงำนกำชำด 
     4.1.11 กำรประกวดธิดำดอย 
     4.1.12 โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรม 
     4.1.13 อุดหนุนกลุ่มแม่บ้ำนต ำบลป่ำกลำง วันสตรสีำกลประจ ำปี 

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

 
 
 

0.61 
0.61 

 
0.61 
0.61 
0.61 
0.61 
0.61 
0.61 
0.61 

 
0.61 

 
0.61 
0.61 
0.61 

 
 
 

10,000 
100,000 

 
100,000 
20,000 
20,000 
30,000 
30,000 
20,000 
15,000 

 
30,000 

 
13,120 
30,000 
10,000 

 
 
 

0.05 
0.47 

 
0.47 
0.09 
0.09 
0.14 
0.14 
0.09 
0.07 

 
0.14 

 
0.06 
0.14 
0.05 

 
 
 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 

    4.2  แนวทำงกำรพัฒนำ ฝึกสอนอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับประเพณี 
4.2.1 โครงกำรสืบสำนวัฒนธรรมสำมเผ่ำต ำบลป่ำกลำง 
4.2.2 โครงกำรค่ำยเยำวชนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นโรงเรียนมัธยมป่ำ
กลำง 

 
1 
1 

 
0.61 
0.61 

 
60,000 
30,000 

 
0.28 
0.14 

 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 

รวม 15 9 518,120 2  
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ยุทธศำสตร์/แนวทำง 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

ร้อยละของ 
งบประมำณ 

หน่วยงำนด ำเนินกำร 

5.  ยุทธสำสตร์ กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดกำร ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
       5.1 แนวทำงกำรพัฒนำ บริหำรจัดกำรขยะและสิ่งปฏกิูล 
           5.1.1 งบประมำณสมทบกำรจัดเก็บขยะชุมชน 
           5.1.2 เช่ำท่ีฝังกลบขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล 
           5.1.3 จ้ำงเหมำขุด  เกลีย่แต่ง บ่อขยะ  และฝังกลบขยะ 
           5.1.4 จ้ำงเหมำบริกำรจดัเก็บกวำดขยะ ตัดหญ้ำ รดน้ ำต้นไม้ ในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบของ อบต.        

 
 
1 
1 
1 
1 

 
 

0.61 
0.61 
0.61 
0.61 

 
 

200,000 
30,000 
40,000 
54,000 

 
 

0.94 
0.14 
0.19 
0.25 

 
 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 

   5.2  แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดระบบน้ ำเสยี            
5.2.1.  จ้ำงเหมำบริกำรขุดลอกรำงระบำยน้ ำในพื้นที่ ต ำบลปำ่กลำง 
5.2.2  จ้ำงเหมำบริกำรทดสอบน้ ำอุปโภค บริโภคในพ้ืนท่ี 
5.2.3  โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้ำนน้ ำเปิน หมู่ที่ 1 
5.2.4  โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนกรีตเสรมิเหล็ก (สำยหน้ำบ้ำนป้ำปุ๊ดถึง
สระห้วยทรำยขำวน้อย) บ้ำนจูน หมู่ที่ 4   

 
1 
1 
1 
1 
 

 
0.61 
0.61 
0.61 
0.61 

 
50,000 
30,000 
330,000 
60,000 

 
2.03 
0.14 
1.55 
0.28 

 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 

 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ป่ำกลำง 

 

รวม 8 4.88 794,000 3.73  
6.   ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำด้ำน กำรบริหำรจัดกำรและกำรบริกำร 
6.1  แนวทำงกำรสนับสนุนส่งเสริมกำรพัฒนำร่วมบูรณำกำร องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นร่วมกับชมุชน 
     6.1.1  จัดท ำเวทีประชำคมระดับหมู่บ้ำนและต ำบลเพื่อจดัท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
     6.1.2  อบต.สัญจร/สภำกำแฟ เพื่อร่วมรับฟังปัญหำชุมชน 
     6.1.3  ป้ำยพระบรมฉำยำลักษณ์   

 
 
 
1 
1 
1 

 
 
 

0.61 
0.61 
0.61 

 
 
 

15,000 
20,000 
30,000 

 
 
 

0.07 
0.09 
0.14 

 
 
 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ป่ำกลำง 

6.2  แนวทำงกำรพัฒนำ สนับสนุนส่งเสริมงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยให้มี
ประสิทธิภำพ 
     6.2.1 น้ ำยำเคมีส ำหรับเติมถังดับเพลิง 
     6.2.2 ค่ำจัดซื้อชุดดับเพลิง 

 
 
1 
1 

 
 

0.61 
0.61 

 
 

5,000 
15,000 

 
 

0.02 
0.07 

 
 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ป่ำกลำง 
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ยุทธศำสตร์/แนวทำง 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

ร้อยละของ 
งบประมำณ 

หน่วยงำนด ำเนินกำร 

6.3  แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรตำม
หลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
   6.3.1  เงินเดือน,ค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่ง, เงินค่ำตอบแทนพิเศษ ผู้บริหำร, 
สมำชิกสภำท้องถิ่น  ของ อบต. 
   6.3.2  เงินเดือน/ค่ำตอบแทนพนักงำนส่วนต ำบล, พนักงำนจ้ำง ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
   6.3.3  เงินเพิ่มต่ำงๆ 
   6.3.4  ค่ำจ้ำงช่ัวครำวให้แก่พนกังำนจ้ำงทั่วไป 
   6.3.5  ค่ำครองชีพช่ัวครำวให้แก่พนักงำนจ้ำงทั่วไป 
   6.3.6  ค่ำตอบแทนผูป้ฏิบัตริำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   6.3.7  ค่ำเช่ำบ้ำน 
   6.3.8  เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 
   6.3.9  เงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำล 
   6.3.10 ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรเลอืกตั้ง 
   6.3.11 ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 

 
 
1 
 
1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 

0.61 
 

0.61 
 

0.61 
0.61 
0.61 
0.61 
0.61 
0.61 
0.61 
0.61 
0.61 

 
 

1,793,520 
 

3,303,120 
 

1,170,760 
612,400 
403,320 
50,000 
255,000 
119,000 
240,000 
200,000 
90,000 

 
 

8.42 
 

15.51 
 

5.50 
2.88 
1.89 
0.23 
1.20 
0.56 
1.13 
0.94 
0.42 

 
 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ป่ำกลำง 
 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
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ยุทธศำสตร์/แนวทำง 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

ร้อยละของ 
งบประมำณ 

หน่วยงำนด ำเนินกำร 

   6.3.12  เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นส ำหรับพนักงำนส่วนต ำบลเป็นกรณีพิเศษ  
             (เงินรำงวัลประจ ำปี) 
   6.3.13 ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ,ถ่ำยเอกสำร 
   6.3.14  ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ 
   6.3.15  ค่ำเบี้ยประกันภยัคุ้มครองผู้ประสบภยัจำกรถ 
   6.3.16  ค่ำจ้ำงเหมำและบริกำร 
   6.3.17  ค่ำบอกรับวำรสำรหรือหนังสือพิมพ์ 
   6.3.18 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 
   6.3.19  ค่ำเลีย้งรับรองในกำรประชุมสภำท้องถิ่น 
   6.3.20  ค่ำเบี้ยเลี้ยงกำรปฏิบัตหิน้ำท่ีของสมำชิก อปพร. 
   6.3.21  ค่ำรับรองในกำรต้อนรบับุคคลหรือคณะบุคคล 
   6.3.22  โครงกำรศึกษำดูงำนมหกรรมกำรจัดกำรศึกษำท้องถิ่น ประจ ำปี 2556 
   6.3.23  อุดหนุนองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลศลิำเพชร  
             (บริกำรจัดหำข้อมลูข่ำวสำรระดับอ ำเภอปัว) 
   6.3.25  ค่ำไฟฟ้ำ 
   6.3.26  ค่ำโทรศัพท์ 
   6.3.27  ค่ำไปรษณีย ์
 

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

0.61 
 

0.61 
0.61 
0.61 
0.61 
0.61 
0.61 
0.61 
0.61 
0.61 
0.61 
0.61 

 
0.61 
0.61 
0.61 

 

70,000 
 

20,000 
235,000 
10,000 
110,000 
51,240 

 210,000 
15,000 
100,000 
15,000 
50,000 
10,000 

 
100,000 
10,000 
30,000 

 

0.33 
 

0.09 
1.10 
0.05 
0.52 
0.24 
0.99 
0.07 
0.47 
0.07 
0.23 
0.05 

 
0.47 
0.05 
0.14 

 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 

 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
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ยุทธศำสตร์/แนวทำง 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

ร้อยละของ 
งบประมำณ 

หน่วยงำนด ำเนินกำร 

6.3.28 กำรบริกำรทำงด้ำนโทรคมนำคม 

6.3.29 ค่ำจ้ำงส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชน 

6.3.30 เงินส ำรองจ่ำย 

6.3.31 เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 
6.3.32 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 

6.3.33 ทุนกำรศึกษำระดับปรญิญำตร ี

6.3.34 ทุนกำรศึกษำระดับปรญิญำโท 

6.3.35 ทุนกำรศึกษำหลักสูตรครุศำสตร์บณัฑิตสำขำกำรศึกษำปฐมวัย 

6.3.36 ค่ำพัฒนำผู้ดูแลเด็ก 

6.3.37 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรสอบเขตรังวัดทีด่ิน 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

0.61 
0.61 
0.61 
0.61 
0.61 
0.61 
0.61 
0.61 
0.61 
0.61 

 

102,000 
18,000 
300,000 
110,000 
60,000 
118,000 
180,000 
33,000 
39,000 
20,000 

0.48 
0.08 
1.41 
0.52 
0.28 
0.55 
0.85 
0.15 
0.18 
0.09 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
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ยุทธศำสตร์/แนวทำง 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

ร้อยละของ 
งบประมำณ 

หน่วยงำนด ำเนินกำร 

6.4    แนวทำงกำรพัฒนำ จัดหำ/จัดซ้ือ/ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์และเคร่ืองจักกลที่
จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำนและพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรจดักำรบริกำร
สำธำรณะต่ำงๆ 
       6.4.1  ประเภทวัสดุน้ ำดืม่ 
       6.4.2  จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน 
       6.4.2  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
       6.4.3  จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 
                  6.4.3.1  จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 
                  6.4.3.2  จัดซื้อวัสดุน้ ำดื่ม 
       6.4.4  จัดซื้อครุภณัฑส์ ำนักงำน 
                 6.4.4.1  จัดซื้อเครื่องถ่ำยเอกสำรส ำนักงำน จ ำนวน 1 เครื่อง 
                 6.4.4.2  จัดซื้อตู้เก็บเอกสำร ขนำด 2 บำน  จ ำนวน  2 ตู้ 
                 6.4.4.3  จัดซื้อช้ันเก็บแฟ้ม ขนำด 2 ช้ัน จ ำนวน 1 หน่วย 
                 6.4.4.4  ค่ำจัดซื้อตู้เก็บเอกสำร 4 ลิ้นชัก จ ำนวน 1 ตู้ 
                 6.4.4.5  ค่ำจัดซื้อเก้ำอ้ีท ำงำนระดับ 7 จ ำนวน 2 ตัว 
                 6.4.4.6  ค่ำจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น จ ำนวน 1 เครื่อง 
                 6.4.4.7  ค่ำจัดซื้อเก้ำอ้ีพลำสติก จ ำนวน 150 ตวั 
                 6.4.4.8  ค่ำจัดซื้อเก้ำอ้ีพักคอย 4 ที่น่ัง จ ำนวน 4 ชุด 
       6.4.5 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพวิเตอร ์
                 6.4.5.1  จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 เครื่อง (ส่วนกำรคลัง) 
                 6.4.5.2  จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 เครื่อง (ส่วนกำรศึกษำ) 
                 6.4.5.3  จัดซื้อเครือ่งพิมพ์ Printer, Copier และ Scanne  
                            จ ำนวน 2 เครื่อง (ส่วนกำรศึกษำ) 
                 6.4.5.4  จัดซื้อเครือ่งส ำรองไฟ (UPS) จ ำนวน 2 ตัว  
                            (ส่วนกำรคลัง, ส่วนกำรศึกษำ) 
 

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

 
 
 

0.61 
0.61 
0.61 

 
0.61 
0.61 

 
0.61 
0.61 
0.61 
0.61 
0.61 
0.61 
0.61 
0.61 

 
0.61 
0.61 
0.61 

 
0.61 

 
 

 
 
 

24,000 
150,000 

 120,000 
 

107,500 
24,000 

 
100,000 
10,000 
5,000 
5,000 
10,000 
5,000 
30,000 
16,000 

 
26,000 
15,000 
10,800 

 
3,600 

 
 
 

0.11 
0.70 
0.56 

 
0.50 
0.11 

 
0.47 
0.05 
0.02 
0.02 
0.05 
0.02 
0.14 
0.08 

 
0.12 
0.07 
0.05 

 
0.02 

 
 

 
 
 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 

 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 

 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 

 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
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ยุทธศำสตร์/แนวทำง 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

ร้อยละของ 
งบประมำณ 

หน่วยงำนด ำเนินกำร 

      6.4.6   จัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง 
      6.4.7   จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 
      6.4.8   จัดซื้อวัสดุกำรเกษตร 
      6.4.9   ซ่อมแซมวัสดุครุภณัฑ์ส ำนักงำนและครภุัณฑ์ในกำรดูแลของ อบต. 
      6.4.10 ซ่อมแซมยำนพำหนะและขนส่ง (วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง) 
      6.4.11 จัดซื้อวัสดุครุภณัฑ์โฆษณำ และเผยแพร ่
                6.4.11.1 จอรับภำพ จ ำนวน 1 ตัว 
                6.4.11.2 ตู้ล ำโพงขยำยเสยีงพกพำ จ ำนวน 1 ตัว 
                6.4.11.3 กล้องถ่ำยรูป จ ำนวน 1 ตัว 
      6.4.12 จัดซื้อวัสดุกีฬำ   
      6.4.13 จัดซื้อครุภัณฑส์ ำรวจ (GPS) 
      6.4.14 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 
      6.4.15 จัดซื้อจัดจ้ำงวัสดุโฆษณำและเผยแพร่วำรสำร อบต.) 

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

0.61 
0.61 
0.61 
0.61 
0.61 

 
0.61 
0.61 
0.61 
0.61 
0.61 
0.61 
0.61 

40,000 
200,000 
10,000 
160,000 
50,000 

 
40,000 
10,000 
10,000 
80,000 
20,000 
240,000 
100,000 

0.19 
0.94 
0.05 
0.75 
0.23 

 
0.19 
0.05 
0.05 
0.38 
0.09 
1.13 
0.47 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 

 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 

รวม 70 42.68 11,308,920 53.09  
รวมท้ังสิ้น 164 100.00 21,300,000 100  
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2.2   บัญชีโครงกำร / กิจกรรม 
แผนด ำเนินงำนประจ ำปี  2556 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ป่ำกลำง 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นโครงสรำ้งพื้นฐำน 

1.1 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชำชนมีเส้นทำงคมนำคมทีส่ะดวก,มีเส้นทำงล ำเลียงผลผลติกำรเกษตร,มีเส้นทำงติดต่อกบต ำบลอื่นๆสะดวกในกำรขนถ่ำยพืชเศรษฐกิจต่ำงๆ 
ล ำดับที โครงกำรกิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม  งบ 

ประมำณ 
พื้นท่ี หน่วยงำน

ด ำเนินกำร 
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 

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 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก (สำยบ้ำนภูคำ 
หมอน 4) บ้ำนห้วยสะนำว  
หมู่ท่ี 2 

ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 
130.00 เมตร หนำ 0.15 
เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจรำจรไม่
น้อยกว่ำ 400.00 ตำรำงเมตร 

260,000   บ้ำนห้วยสะนำว  
หมู่ท่ี 2 ต ำบลป่ำกลำง 

ส่วนโยธำ 
อบต.ป่ำกลำง 
 

      
 

     

2 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (สำยไปบ้ำนหมอ
สว่ำง ไปบ้ำนนำยไท)  
บ้ำนค้ำงฮ้อ หมู่ท่ี 3 

ขนำดกว้ำง 5.00 เมตร ยำว 
130.00 เมตร หนำ 0.15 
เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจรำจรไม่
น้อยกว่ำ 400.00 ตำรำงเมตร 

325,600 บ้ำนค้ำงฮ้อ หมู่ท่ี 3 
ต ำบลป่ำกลำง 

ส่วนโยธำ 
อบต.ป่ำกลำง 
 

            

3 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (สำยเข้ำป่ำสุสำน
เพิ่มเติม) บ้ำนจูน หมู่ท่ี 4 

ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 
100.00 เมตร หนำ 0.15 
เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจรำจรไม่
น้อยกว่ำ 400.00 ตำรำงเมตร 

200,000 บ้ำนจูน หมู่ท่ี 4 
ต ำบลป่ำกลำง 

ส่วนโยธำ 
อบต.ป่ำกลำง 
 

            

4 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (สำยไปอ่ำงหก) 
บ้ำนตำหลวง หมู่ท่ี 5 

ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 
125.00 เมตร หนำ 0.15 
เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจรำจรไม่
น้อยกว่ำ 400.00 ตำรำงเมตร 

250,000 บ้ำนตำหลวง หมู่ท่ี 5 
ต ำบลป่ำกลำง 

ส่วนโยธำ  
อบต.ป่ำกลำง 
 

            

5 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้ำนสวนทรำย  
หมู่ท่ี 6  
(สำยหน้ำหอประชุมทิศ
ตะวันออก) 
 

ขนำดกว้ำง 5.00 เมตร ยำว 
124.00 เมตร หนำ 0.15 
เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจรำจรไม่
น้อยกว่ำ 620.00 ตำรำงเมตร 

310,800 บ้ำนสวนทรำย  
หมู่ท่ี 6 ต ำบลป่ำกลำง 

ส่วนโยธำ  
อบต. ป่ำกลำง 
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ล ำดับที โครงกำรกิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม  งบ 
ประมำณ 

พื้นท่ี หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.2 ติดตั้งไฟฟ้ำสำธำรณะและขยำยเขตไฟฟ้ำให้ท่ัวถึง 
6 อุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วน 

ภูมิภำคอ ำเภอปัว  
ค่ำติดต้ังไฟฟ้ำสำธำรณะ  
(ไฟกิ่ง) 

100,000 ต ำบลป่ำกลำง ส่วนโยธำ 
อบต.ป่ำกลำง 
กำรไฟฟ้ำส่วน
ภูมิภำค 

            

7 อุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วน 
ภูมิภำคอ ำเภอปัว  

ค่ำติดต้ังไฟฟ้ำสำธำรณะ  
(ขยำยเขตไฟฟ้ำ) 

100,000 ต ำบลป่ำกลำง ส่วนโยธำ 
อบต.ป่ำกลำง 
กำรไฟฟ้ำส่วน
ภูมิภำค 

            

8 ค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซม
ไฟฟ้ำสำธำรณะ 

ค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซม
ไฟฟ้ำสำธำรณะ 

70,000 ต ำบลป่ำกลำง ส่วนโยธำ 
อบต.ป่ำกลำง 
กำรไฟฟ้ำส่วน
ภูมิภำค 

            

1.3  แนวทำงกำรพัฒนำ ก่อสร้ำง / ต่อเติมโครงสร้ำงพื้นฐำน 
9 ติดตั้งระบบประปำและอุปกรณ์

ซ่ึงเป็นกำรติดตั้งครั้งแรกใน
อำคำรส ำนักงำน อบต.ป่ำกลำง 
หลังใหม่ และขยำยต่อเติมใน
ต ำบลป่ำกลำง 

ติดตั้งระบบประปำและ
อุปกรณ์ซ่ึงเป็นกำรติดต้ังครั้ง
แรกในอำคำรส ำนักงำน 
อบต.ป่ำกลำง หลงัใหม่ และ
ขยำยต่อเติมในต ำบลป่ำกลำง 

100,000 อำคำรส ำนักงำน 
อบต.ป่ำกลำง หลัง
ใหม่ และขยำยต่อเติม
ในต ำบลป่ำกลำง 

ส่วนโยธำ  
อบต.ป่ำกลำง 

            

10 โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์
อำคำรส ำนักงำน อบต.ป่ำกลำง 
หลังใหม่ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์อำคำร
ส ำนักงำน อบต.ป่ำกลำง  
หลังใหม่ 

100,000 บ้ำนน้ ำเปิน หมู่ 1 
ฟำร์มบำงระจัน 

ส่วนโยธำ 
อบต.ป่ำกลำง 
 

            

11 โครงกำรปรับพ้ืนท่ีสนำมบิน ปรับปรุงพื้นท่ีสนำมบิน 
ขนำดกว้ำง 6.00 เมตร ยำว 
906.00 เมตร 

30,000 สนำมบิน 
ต ำบลป่ำกลำง 

ส่วนโยธำ 
อบต.ป่ำกลำง 
 

            

12 โครงกำรก่อสร้ำงสถำนท่ีส ำหรับ
แปรงฟันของเด็กในศูนย์พัฒนำ
เด็กบ้ำนตำหลวง 

โครงกำรก่อสร้ำงสถำนท่ี
ส ำหรับแปรงฟันของเด็กใน
ศูนย์พัฒนำเด็กบ้ำนตำหลวง 

15,000 ศูนย์พัฒนำเด็กบ้ำนตำ
หลวง 

ส่วนโยธำ 
อบต.ป่ำกลำง 
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ล ำดับที โครงกำรกิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม  งบ 
ประมำณ 

พื้นท่ี หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

13 โครงกำรต่อเติมหลังคำระหว่ำง
ห้องเรียนและโรงอำหำรศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนตำหลวง 

โครงกำรต่อเติมหลังคำ
ระหว่ำงห้องเรียนและโรง
อำหำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
บ้ำนตำหลวง 

50,000 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
บ้ำนตำหลวง 

ส่วนโยธำ 
อบต.ป่ำกลำง 
 

            

14 ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก 

ค่ำปรับปรุงซ่อมแซมอำคำร
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

200,000 อำคำรศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก 2 ศูนย์ 

ส่วนโยธำ 
อบต.ป่ำกลำง 

            

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำเศรษฐกิจ 
2.1  ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพให้ประชำชน 

15 โครงกำรอบรมส่งเสริมอำชีพ
กำรกรีดยำงพำรำ 
ระดับต ำบล 

ค่ำจัดฝึกอบรมส่งเสริมอำชีพ
กำรกรีดยำงพำรำ 
ระดับต ำบล    

60,000 ต ำบลป่ำกลำง สนง.ปลัด 
อบต.ป่ำกลำง             

16 โครงกำรอบรมส่งเสริมอำชีพ
กำรติดตำยำงพำรำ ระดับต ำบล 

ส่งเสริมโครงกำรอบรม
ส่งเสริมอำชีพกำรติดตำ
ยำงพำรำ ระดับต ำบล 

50,000 ต ำบลป่ำกลำง สนง.ปลัด 
อบต.ป่ำกลำง             

17 โครงกำรดูแลรักษำบ ำรุงแปลง
เพำะพันธุ์ยำงพำรำ 
ของต ำบล 

ส่งเสริมโครงกำรดูแลรักษำ
บ ำรุงแปลงเพำะพันธุ์
ยำงพำรำของต ำบล 

20,000 ต ำบลป่ำกลำง สนง.ปลัด 
อบต.ป่ำกลำง             

18 โครงกำรส่งเสริมอำชีพเลี้ยง 
กบ, ปลำดุก หมู่ท่ี 1 
บ้ำนน้ ำเปิน 

ค่ำวัสดุลูกกบ ลูกปลำดุก ตำม
โครงกำรส่งเสริมอำชีพเลี้ยงกบ 
เลี้ยงปลำดุก  
บ้ำนน้ ำเปิน หมู่ท่ี 1 

30,000 หมู่ท่ี 1   
บ้ำนน้ ำเปิน 
ต ำบลป่ำกลำง 

สนง.ปลัด 
อบต.ป่ำกลำง 

            

19 โครงกำรส่งเสริมอำชีพ
เครื่องเงิน หมู่ท่ี 2  
บ้ำนห้วยสะนำว 

ค่ำวัสดุ ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ฯลฯ 
เพื่อส่งเสริมกลุ่มเครื่องเงิน 
บ้ำนห้วยสะนำว หมู่ท่ี 2  

30,000 หมู่ท่ี 2 
บ้ำนห้วยสะนำว 
ต ำบลป่ำกลำง 

สนง.ปลัด 
อบต.ป่ำกลำง             

20 โครงกำรส่งเสริมวัสดุ 
ถุงคำร์บอน  
หมู่ท่ี 3 บ้ำนค้ำงฮ้อ 
 

ค่ำวัสดุถุงคำร์บอน เพื่อ
ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร  
บ้ำนค้ำงฮ่อ หมู่ท่ี 3 

30,000 หมู่ท่ี 3  
บ้ำนค้ำงฮ้อ 
ต ำบลป่ำกลำง 

สนง.ปลัด 
อบต.ป่ำกลำง 
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21 

ล ำดับ
ที 

โครงกำรกิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม  งบ 
ประมำณ 

พื้นท่ี หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 
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 โครงกำรส่งเสริมอำชีพกำร 
เลี้ยงกบ และปลำดุก  
หมู่ท่ี 4 บ้ำนจูน 

ค่ำวัสดุลูกกบ  ลูกปลำดุก  
ตำมโครงกำรส่งเสริมอำชีพกำร
เลี้ยงกบ ปลำดุก   
บ้ำนจูน  หมู่ท่ี 4 
 

30,000 หมู่ท่ี 4  
บ้ำนจูน  
ต ำบลป่ำกลำง 

สนง.ปลัด 
อบต.ป่ำกลำง 

            

22 โครงกำรส่งเสริมอำชีพเลี้ยงกบ 
ปลำดุก หมู่ท่ี 5 บ้ำนตำหลวง 

ค่ำวัสดุ ลูกกบ และ ลูกปลำดุก 
ตำมโครงกำรส่งเสริมอำชีพ
เลี้ยงกบ ปลำดุก หมู่ท่ี 5 
 

30,000 หมู่ท่ี 5  
บ้ำนตำหลวง 
ต ำบลป่ำกลำง 

สนง.ปลัด 
อบต.ป่ำกลำง 

            

23 โครงกำรส่งเสริมอำชีพกำร 
เลี้ยงหมู หมู่ท่ี 6  
บ้ำนสวนทรำย 
 

ส่งเสริมโครงกำรส่งเสริม
อำชีพกำรเลี้ยงหมู หมู่ท่ี 6 

30,000 หมู่ท่ี 6  
บ้ำนสวนทรำย 
ต ำบลป่ำกลำง 

สนง.ปลัด 
อบต.ป่ำกลำง 

            

24 โครงกำรศึกษำดูงำนพัฒนำกลุ่ม
อำชีพและกำรปฏิบัติงำน 
 

ศึกษำดูงำนพัฒนำกลุ่มอำชีพ
และกำรปฏิบัติงำน 

150,000 ต ำบลป่ำกลำง สนง.ปลัด 
อบต.ป่ำกลำง             

25 กำรบริหำรจัดกำรศูนย์ถ่ำยทอด
เทคโนโลยีกำรเกษตรประจ ำ
ต ำบล 
 

กำรบริหำรจัดกำรศูนย์
ถ่ำยทอดทคโนโลยีกำรเกษตร
ประจ ำต ำบล 

30,000 ต ำบลป่ำกลำง สนง.ปลัด 
อบต.ป่ำกลำง 

            

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและควำมมั่นคงมนุษย์ 
3.1 ส่งเสริมพัฒนำด้ำนกำรสงเครำะห์ประชำชน 

26 โครงกำรซ่อมแซมบ้ำนคนจน ซ่อมแซมบ้ำนคนจน 120,000 ต ำบลป่ำกลำง ส่วนโยธำ 
อบต.ป่ำกลำง 

            

27 โครงกำรสงเครำะห์ผ้ำห่มเครื่อง
กันหนำวแก่ประชำชน 

สงเครำะห์ผ้ำห่มเครื่องกัน
หนำวแก่ประชำชน จ ำนวน 
300 ผืน 
 

100,000 ต ำบลป่ำกลำง สนง.ปลัด 
อบต.ป่ำกลำง 
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ล ำดับที โครงกำรกิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม  งบ 
ประมำณ 

พื้นท่ี หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

28 เบี้ยผู้ติดเชื้อเอดส์   เงินสงเครำะห์ให้แก่ ผู้ติด 
เชื้อเอดส์ จ ำนวน  1  คนๆ ละ 
500  บำท / เดือน (12 เดือน) 

6,000 ต ำบลป่ำกลำง สนง.ปลัด 
อบต.ป่ำกลำง             

29 อุดหนุนกำชำดจังหวัดน่ำน 
โครงกำรบรรเทำทุกข์ช่วยเหลือ
ผู้ประสบทุกข์ภัยของประชำชน
จังหวัดน่ำน ประจ ำปี 2556 

อุดหนุนกำชำดจังหวัดน่ำน 
โครงกำรบรรเทำทุกข์
ช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์ภัย
ของประชำชนจังหวัดน่ำน 
ประจ ำปี 2556 
 

10,000 ต ำบลป่ำกลำง สนง.ปลัด 
อบต.ป่ำกลำง 

            

3.2 ส่งเสริมกำรแก้ปัญหำสังคม 
30 โครงกำรฝึกอบรมต่อต้ำนยำ

เสพติดต ำบลป่ำกลำง  
(ชมรมม้งแห่งประเทศไทย และ
ชมรมม้งต ำบลป่ำกลำง) 

โครงกำรฝึกอบรมต่อต้ำนยำ
เสพติดต ำบลป่ำกลำง 
(ชมรมม้งแห่งประเทศไทย 
และชมรมม้งต ำบลป่ำกลำง) 

50,000 ต ำบลป่ำกลำง สนง.ปลัด 
อบต.ป่ำกลำง 

            

31 โครงกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติดระดับต ำบล 

ส่งเสริมโครงกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสพติดระดับ
ต ำบล 

100,000 ต ำบลป่ำกลำง สนง.ปลัด 
อบต.ป่ำกลำง             

32 กิจกรรมรณรงค์ต่ำงๆ เช่น  
กำรต่อต้ำนยำเสพติด,  
รณรงค์ป้องกันและแก้ไข 
ปัญหำไข้เลือดออก 

กิจกรรมรณรงค์ต่ำงๆ เช่น 
กำรต่อต้ำนยำเสพติด, 
รณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหำไข้เลือดออก 

20,000 ต ำบลป่ำกลำง สนง.ปลัด 
อบต.ป่ำกลำง 

            

33 ค่ำวัสดุ / อุปกรณ์ ตรวจสำร
เสพติด 

ค่ำจัดซ้ือชุดตรวจสำรเสพติดใน
ร่ำงกำย ส ำหรับสุ่มตรวจกลุ่ม
เสี่ยงติดสำรเสพติดในชุมชน 

15,000 ต ำบลป่ำกลำง สนง.ปลัด 
อบต.ป่ำกลำง             

34 ค่ำจัดซ้ือกล้องวงจรปิด CCTV 
พร้อมอุปกรณ์ จ ำนวน 1 ชุด 

ค่ำจัดซ้ือกล้องวงจรปิด 
CCTV พร้อมอุปกรณ์  
จ ำนวน 1 ชุด 
 

50,000 ต ำบลป่ำกลำง สนง.ปลัด 
อบต.ป่ำกลำง 
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23 

ล ำดับที โครงกำรกิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม  งบ 
ประมำณ 

พื้นท่ี หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

35 อุดหนุน คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน 
ต ำบลป่ำกลำง 

อุดหนุนคณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน ต ำบลป่ำกลำง 

20,000 ต ำบลป่ำกลำง สนง.ปลัด 
อบต.ป่ำกลำง 

            

36 อุดหนุนกลุ่มผู้สูงอำยุ 
ต ำบลป่ำกลำง 

อุดหนุนกลุ่มผู้สูงอำยุ 
ต ำบลป่ำกลำง 

15,000 ต ำบลป่ำกลำง สนง.ปลัด 
อบต.ป่ำกลำง 

            

3.3 แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมกำรศึกษำ 
37 จัดซ้ือจัดจ้ำงอำหำรเสริม (นม)

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 2 ศูนย์ 
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 2 ศูนย์ 
นักเรียน 260 คน 280 วัน 
 

509,600 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 2 
ศูนย์ 

ส่วนกำรศึกษำ 
อบต.ป่ำกลำง             

38 จัดซ้ือจัดจ้ำงอำหำรเสริม (นม) 
โรงเรียนป่ำกลำงมิตรภำพท่ี 
166 

โรงเรียนป่ำกลำงมิตรภำพท่ี 
166 นักเรียนชั้นอนุบำล และ
ประถมศึกษำปีท่ี 1-6 จ ำนวน 
511  คน จ ำนวนวัน 260 วัน 
 

930,020 โรงเรียน 
ป่ำกลำงมิตรภำพท่ี 
166 

ส่วนกำรศึกษำ 
อบต.ป่ำกลำง
โรงเรียนป่ำกลำง
มิตรภำพที่ 166 

            

39 จัดซ้ือจัดจ้ำงอำหำรเสริม (นม) 
โรงเรียนสหรำษฎร์บ ำรุง 

โรงเรียนสหรำษฎร์บ ำรุง 
นักเรียนชั้นอนุบำล และ
ประถมศึกษำปีท่ี 1-6 จ ำนวน
คน 127 คน จ ำนวน 260 วัน 
 

231,140 โรงเรียน 
สหรำษฎร์บ ำรุง 

ส่วนกำรศึกษำ 
อบต.ป่ำกลำง
โรงเรียน 
สหรำษฎร์บ ำรุง 

            

40 ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับจัดซ้ืออำหำร
เสริมส ำหรับเด็กที่มีน้ ำหนักต่ ำ
กว่ำเกณฑ์ 

ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับจัดซ้ืออำหำร
เสริมส ำหรับเด็กที่มีน้ ำหนัก
ต่ ำกว่ำเกณฑ์ 
 

30,000 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 2 
ศูนย์ 

ส่วนกำรศึกษำ 
อบต.ป่ำกลำง 

            

41 ค่ำจ้ำงเหมำประกอบอำหำร
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบล 
ป่ำกลำง 

ค่ำจ้ำงเหมำประกอบอำหำร
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลป่ำ
กลำง (ศพด.) 260 คนๆละ 
13 บำท/วัน จ ำนวน 280 วัน 
 
 

946,400 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ต ำบลป่ำกลำง 

ส่วนกำรศึกษำ 
อบต.ป่ำกลำง 
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24 

ล ำดับที โครงกำรกิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม  งบ 
ประมำณ 

พื้นท่ี หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

42 อุดหนุนอำหำรกลำงวันให้กับ
นักเรียนชั้นอนุบำล และป.1-6 
โรงเรียนป่ำกลำงมิตรภำพท่ี 
166 

อุดหนุนอำหำรกลำงวันให้กับ
นักเรียนชั้นอนุบำล และป.1-6 
จ ำนวน 569 คนๆละ 13 บำท/
วัน จ ำนวน 200 วัน  

1,461,200 โรงเรียนป่ำกลำง
มิตรภำพท่ี 166 

ส่วนกำรศึกษำ 
อบต.ป่ำกลำง
โรงเรียนป่ำกลำง
มิตรภำพท่ี 166 

            

43 อุดหนุนอำหำรกลำงวันให้กับ
นักเรียนชั้นอนุบำล และป.1-6 
โรงเรียนสหรำษฎร์บ ำรุง 

อุดหนุนอำหำรกลำงวันให้กับ
นักเรียนชั้นอนุบำล และ ป.1-6 
จ ำนวน 120 คนๆละ 13 บำท/
วัน จ ำนวน 200 วัน 

330,200 โรงเรียน 
สหรำษฎร์บ ำรุง 

ส่วนกำรศึกษำ 
อบต.ป่ำกลำง
โรงเรียน 
สหรำษฎร์บ ำรุง 

            

44 โครงกำรส่งเสริมกำรฝึกอบรม
ระเบียบวินัยเยำวชนลูกเสือด้วย
กระบวนกำรลูกเสือ  
โรงเรียนมัธยมป่ำกลำง 

จัดโครงกำรส่งเสริมกำร
ฝึกอบรมระเบียบวินัยเยำวชน
ลูกเสือด้วยกระบวนกำรลูกเสือ 
โรงเรียนมัธยมป่ำกลำง 

25,000 โรงเรียน 
มัธยมป่ำกลำง 

ส่วนกำรศึกษำ 
อบต.ป่ำกลำง
โรงเรียน 
มัธยมป่ำกลำง 

            

45 โครงกำรกิจกรรมด้ำนวิชำกำร 
ค่ำยวิชำกำร ของโรงเรียนป่ำ
กลำงมิตรภำพท่ี 166 

สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมด้ำน
วิชำกำร ค่ำยวิชำกำร ของ
โรงเรียนป่ำกลำงมิตรภำพท่ี 
166 

20,000 โรงเรียนป่ำกลำง
มิตรภำพท่ี 166 

ส่วนกำรศึกษำ 
อบต.ป่ำกลำง 
โรงเรียนป่ำกลำง
มิตรภำพท่ี 166 

            

46 โครงกำรพัฒนำยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกำร
สอนนักเรียนทุกช่วงชั้นของ
โรงเรียนสหรำษฎร์บ ำรุง 

โครงกำรพัฒนำยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกำร
สอนนักเรียนทุกช่วงชั้นของ
โรงเรียนสหรำษฎร์บ ำรุง 

15,000 โรงเรียน 
สหรำษฎร์บ ำรุง 

ส่วนกำรศึกษำ 
อบต.ป่ำกลำง 
โรงเรียน 
สหรำษฎร์บ ำรุง 

            

47 โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ใน
สถำนศึกษำ ของโรงเรียน 
สหรำษฎร์บ ำรุง 

โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้
ในสถำนศึกษำ ของโรงเรียน 
สหรำษฎร์บ ำรุง 

15,000 โรงเรียน 
สหรำษฎร์บ ำรุง 

ส่วนกำรศึกษำ 
อบต.ป่ำกลำง 
โรงเรียน 
สหรำษฎร์บ ำรุง 

            

48 โครงกำรส่งเสริมนิสัยรักกำร
อ่ำน ของโรงเรียนสหรำษฎร์
บ ำรุง 

โครงกำรส่งเสริมนิสัยรักกำร
อ่ำน ของโรงเรียนสหรำษฎร์
บ ำรุง 

10,000 โรงเรียน 
สหรำษฎร์บ ำรุง 

ส่วนกำรศึกษำ 
อบต.ป่ำกลำง 
โรงเรียน 
สหรำษฎร์บ ำรุง 
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25 

ล ำดับที โครงกำรกิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม  งบ 
ประมำณ 

พื้นท่ี หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 
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 โครงกำรเปิดโลกทัศน์กำร
เรียนรู้สู่กำรปฏิบัติและเผยแพร่
วัฒนำธรรมท้องถิ่น 

โครงกำรเปิดโลกทัศน์กำร
เรียนรู้สู่กำรปฏิบัติและ
เผยแพร่วัฒนำธรรมท้องถิ่น 

25,000 โรงเรียน 
มัธยมป่ำกลำง 

ส่วนกำรศึกษำ 
อบต.ป่ำกลำง
โรงเรียน 
มัธยมป่ำกลำง 

            

50 ทุนกำรศึกษำส ำหรับผู้ท่ีมีผล
กำรเรียนดีเด่น และมีฐำนะ
ยำกจน 

จ่ำยเป็นทุนกำรศึกษำให้แก่
นักศึกษำท่ีมีผลกำรเรียนดีเด่น 
และมีฐำนะยำกจน จ ำนวน 30 
ทุนๆ ละ 5,000 บำท เป็นทุน
ต่อเนื่องจำกปีกำรศึกษำท่ีผ่ำน
มำ  และเริ่มปีกำรศึกษำน้ีอีก 
12 ทุนๆละ 5,000 บำท 
รวมท้ังรุ่นแรกจำก
ปีงบประมำณ 2549 รวมผู้
ได้รับทุนท้ังหมด 42 ทุน (ผู้ท่ี
จะได้รับทุนต้อง เกรดเฉลี่ยไม่
น้อยกว่ำ 3.00 ขึ้นไป และใน
ระดับอุดมศึกษำต้องได้เกรด
เฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำ 2.50 ขึ้นไปจึง
จะมีสิทธิ์รับทุนต่อเนื่องได้ และ
ต้องเป็นสถำบันกำรศึกษำของ
รัฐเท่ำน้ัน) 

210,000 ต ำบลป่ำกลำง ส่วนกำรศึกษำ 
อบต.ป่ำกลำง 

            

51 ทุนกำรศึกษำส ำหรับผู้ท่ีมีผล
กำรเรียนดีเด่นและยำกจน 

ทุนกำรศึกษำให้แก่นักศึกษำ
ท่ีมีผลกำรเรียนดีเด่น จ ำนวน 
20 ทุนๆ ละ 3,000 บำท 

60,000 ต ำบลป่ำกลำง ส่วนกำรศึกษำ 
อบต.ป่ำกลำง             

52 ทุนกำรศึกษำส ำหรับนักเรียน
นักศึกษำที่สำมำรถสอบเข้ำเรียน
แพทย์ของคณะแพทยศำสตร์ ใน
มหำวิทยำลัยของรัฐได้ 
 

จ ำวน  3  ทุน ๆ ละ 10,000 
บำท  (ต่อเนื่อง มำ 2 ทุน 
และปีน้ีอีก 1 ทุน) 

30,000 ต ำบลป่ำกลำง ส่วนกำรศึกษำ 
อบต.ป่ำกลำง 
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ล ำดับที โครงกำรกิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม  งบ 
ประมำณ 

พื้นท่ี หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

53 ทุนกำรศึกษำส ำหรับนักเรียน
นักศึกษำท่ีสำมำรถสอบเข้ำเรียน
วิศวกรรมศำสตร์ของคณะ
วิศวกรรมศำสตร์ ใน
มหำวิทยำลัยของรัฐได้ 

จ ำนวน  5  ทุน  ๆ ละ 8,000 
บำท (มีท่ีรับต่อเนื่องมำ 3 
ทุนและปีน้ีอีก 2 ทุน) 

40,000 ต ำบลป่ำกลำง ส่วนกำรศึกษำ 
อบต.ป่ำกลำง 

            

54 โครงกำรบัณฑิตน้อย จัดโครงกำรบัณฑิตน้อย 15,000 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ต ำบลป่ำกลำง  

ส่วนกำรศึกษำ 
อบต.ป่ำกลำง 

            

55 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ 
 
 

จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ 30,000 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ต ำบลป่ำกลำง ร่วมกับ 
โรงเรียนในเขตพื้นท่ี 

ส่วนกำรศึกษำ 
อบต.ป่ำกลำง             

3.4 แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมกิจกำรด้ำนสำธำรณสุข 
56 ค่ำน้ ำยำฆ่ำเชื้อโรคไข้หวัดนก ค่ำน้ ำยำค่ำเชื้อไข้หวัดนก

ส ำหรับฉีดพ่นทุกหมู่บ้ำน 
5,000 หมู่ท่ี 1-6  

ต ำบลป่ำกลำง 
รพสต.ป่ำกลำง
และ สนง.ปลัด 
อบต.ป่ำกลำง 

            

57 ค่ำสำรเคมีก ำจัดลูกน้ ำยุงลำย ค่ำทรำยอะเบท ส ำหรับ
แจกจ่ำยให้แก่ประชำชนทุก
หลังคำเรือนส ำหรับก ำจัด
ลูกน้ ำยุงลำย  แมลงพำหะน ำ
โรค ฯลฯ  

30,000 หมู่ท่ี 1-6  
ต ำบลป่ำกลำง 

รพสต.ป่ำกลำง
และ สนง.ปลัด 
อบต.ป่ำกลำง             

58 ค่ำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ ค่ำจัดซ้ือวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้ำ ส ำหรับอำสำสมัคร
ปศุสัตว์หมู่บ้ำนใช้ฉีดป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้ำ 

10,000 หมู่ท่ี 1-6  
ต ำบลป่ำกลำง 

รพสต.ป่ำกลำง
และ สนง.ปลัด 
อบต.ป่ำกลำง 

            

59 อุดหนุนกลุ่มอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 

โครงกำรพัฒนำงำน
สำธำรณสุขมูลฐำนเขต
เทศบำลและ อบต.เพื่อ
ส ำหรับสนับสนุนกำรพัฒนำ
งำนสำธำรณสุข 

60,000 หมู่ท่ี 1-6  
ต ำบลป่ำกลำง 

รพสต.ป่ำกลำง
และ สนง.ปลัด 
อบต.ป่ำกลำง             



 27 

27 

ล ำดับที โครงกำรกิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม  งบ 
ประมำณ 

พื้นท่ี หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

60 ค่ำน้ ำยำเคมีส ำหรับเครื่องพ่น
หมอกควัน 

ค่ำน้ ำยำเคมีส ำหรับเครื่องพ่น
หมอกควัน กำรก ำจัด ยุงลำย  
ยุงก้นปล่อง และแมลงที่เป็น
พำหะน ำโรคต่ำงๆในเขตพื้นท่ี
เพื่อป้องกันโรคไข้ 
เลือดออก และโรคติดต่ออื่นๆ 

60,000 หมู่ท่ี 1-6  
ต ำบลป่ำกลำง 

รพสต.ป่ำกลำง
และ สนง.ปลัด 
อบต.ป่ำกลำง 

            

61 เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภำพท้องถิ่น 

เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภำพท้องถิ่น ส ำหรับกำร
ส่งเสริมหลักประกันสุขภำพ 

90,000 ต ำบลป่ำกลำง รพสต.ป่ำกลำง
และ สนง.ปลัด 
อบต.ป่ำกลำง 

            

3.5 แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยำวชนและประชำชน 
62 โครงกำรอบรมค่ำยคุณธรรม 

จริยธรรม พนักงำนส่วนต ำบล 
โครงกำรอบรมค่ำยคุณธรรม 
จริยธรรม พนักงำนส่วน
ต ำบล 

10,000 อำศรมป่ำกลำง สนง.ปลัด 
อบต.ป่ำกลำง             

63 โครงกำรค่ำยพัฒนำคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำ ของ 
โรงเรียนมัธยมป่ำกลำง 

จัดกำรฝึกอบรมโครงกำรค่ำย
พัฒนำคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ ของ
โรงเรียนมัธยมป่ำกลำง 

30,000 โรงเรียน 
มัธยมป่ำกลำง 

ส่วนกำรศึกษำ 
อบต.ป่ำกลำง
โรงเรียน 
มัธยมป่ำกลำง 

            

64 โครงกำรค่ำยพัฒนำคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียนของโรงเรียน
ป่ำกลำงมิตรภำพท่ี 166 

จัดกำรฝึกอบรมโครงกำรค่ำย
พัฒนำคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนของโรงเรียนป่ำกลำง
มิตรภำพท่ี 166 

30,000 โรงเรียนป่ำกลำง
มิตรภำพท่ี 166 

ส่วนกำรศึกษำ 
อบต.ป่ำกลำง
โรงเรียนป่ำกลำง
มิตรภำพท่ี 166 

            

 
3.6 แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมกำรเล่นกีฬำ กำรออกก ำลังกำยและกำรนันทนำกำร 

65 กำรแข่งขันกีฬำประจ ำปีต ำบล
ป่ำกลำง 

จัดกำรแข่งขันกีฬำประจ ำปี
ต ำบลป่ำกลำงปีละ 1 ครั้ง 

50,000 ต ำบลป่ำกลำง ส่วนกำรศึกษำ 
อบต.ป่ำกลำง 

            

66 จัดฝึกอบรมโครงกำรฝึกสอน
นักกีฬำระดับต ำบล 
 

จัดฝึกอบรมโครงกำรฝึกสอน
นักกีฬำระดับต ำบล 

20,000 ต ำบลป่ำกลำง ส่วนกำรศึกษำ 
อบต.ป่ำกลำง             



 28 

28 

ล ำดับที โครงกำรกิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม  งบ 
ประมำณ 

พื้นท่ี หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 
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 กำรส่งนักกีฬำ  กลุ่มสตรี หรือ
เยำวชนไปประกวดหรือแข่งขัน
นอกสถำนท่ี 

กำรจัดส่งนักกีฬำ  กลุ่มสตรี 
หรือเยำวชนไปประกวดหรือ
แข่งขันนอกสถำนท่ี 

120,000 ต ำบลป่ำกลำง ส่วนกำรศึกษำ 
อบต.ป่ำกลำง             

68 กำรแข่งขันกีฬำอิ้วเมี่ยน
ประจ ำปีต ำบลป่ำกลำง 

จัดกำรแข่งขันกีฬำ 
อิ้วเมี่ยนประจ ำปีต ำบลป่ำ
กลำง 

20,000 ต ำบลป่ำกลำง ส่วนกำรศึกษำ 
อบต.ป่ำกลำง             

69 โครงกำรส่งนักกีฬำแอโรบิค
ต ำบลป่ำกลำงเข้ำร่วมแข่งขันใน
ระดับต่ำงๆ 

โครงกำรส่งนักกีฬำแอโรบิค
ต ำบลป่ำกลำงเข้ำร่วมแข่งขัน
ในระดับต่ำงๆ 
 

30,000 ต ำบลป่ำกลำง ส่วนกำรศึกษำ 
อบต.ป่ำกลำง             

70 โครงกำรแข่งขันกีฬำศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กต ำบลป่ำกลำง 

จัดกำรแข่งขันกีฬำศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กต ำบลป่ำกลำง 

15,000 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ต ำบลป่ำกลำง 

ส่วนกำรศึกษำ 
อบต.ป่ำกลำง 

            

71 โครงกำรแข่งขันกีฬำนักเรียน
โรงเรียนป่ำกลำงมิตรภำพ  
ท่ี 166 

จัดกำรแข่งขันกีฬำนักเรียน
โรงเรียนป่ำกลำงมิตรภำพ  
ท่ี 166 

10,000 โรงเรียนป่ำกลำง
มิตรภำพ ท่ี 166 

ส่วนกำรศึกษำ 
อบต.ป่ำกลำง 
และ โรงเรียน
ป่ำกลำง
มิตรภำพ  
ท่ี 166 

            

72 โครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ
แห่งชำติภำค 5 ครั้งท่ี 42 
“น่ำนเกมส์” 

อุดหนุนโครงกำรจัดกำร
แข่งขันกีฬำแห่งชำติภำค 5 
ครั้งท่ี 42 “น่ำนเกมส์” 

30,000 จังหวัดน่ำน ส่วนกำรศึกษำ 
อบต.ป่ำกลำง 
จังหวัดน่ำน 

            

4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
4.1 ส่งเสริมกำรจัดงำนตำมประเพณี 

73 กำรจัดกิจกรรมวันส ำคัญ 
ทำงศำสนำ 

จัดกิจกรรมวันส ำคัญทำง
พระพุทธศำสนำ เช่น วัน
มำฆะบูชำ, วันวิสำขบูชำ ,วัน
อำสำฬหบูชำ 
 

10,000 ต ำบลป่ำกลำง ส่วนกำรศึกษำ 
อบต.ป่ำกลำง 
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29 

ล ำดับที โครงกำรกิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม  งบ 
ประมำณ 

พื้นท่ี หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

74 โครงกำรจัดงำนวัฒนธรรม
ประเพณี และกำรประกอบพิธี 
งำนรัฐพิธี อ ำเภอ ปัว 

อุดหนุน ในกำรจัดกิจกรรม
ต่ำงๆของอ ำเภอปัว เช่น งำน
รัฐพิธีต่ำงๆ ,งำนวันส ำคัญ
ทำงศำสนำ, งำนวันสงกรำนต์ 
และบวงสรวงพญำผำนอง, 
กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ
บุคลำกรสัมพันธ์ของอ ำเภอ
ปัว  ฯลฯ 

100,000 อ ำเภอปัว อ ำเภอปัว 
ส่วนกำรศึกษำ 
อบต.ป่ำกลำง 

            

75 จัดกิจกรรมงำนเทศกำล 
ปีใหม่ม้ง 

กำรจัดงำนเทศกำลปีใหม่ม้ง 
(บ้ำนน้ ำเปิน หมู่ท่ี 1, บ้ำน
ค้ำงฮ่อ หมู่ท่ี 3 และบ้ำนสวน
ทรำย หมู่ท่ี 6) ต ำบลป่ำกลำง 

100,000 ต ำบลป่ำกลำง ส่วนกำรศึกษำ 
อบต.ป่ำกลำง 

            

76 จัดกิจกรรมเทศกำล 
ปีใหม่เมี่ยน 

กำรจัดงำนเทศกำล หรือ
ประเพณี ปีใหม่ เมี่ยน  บ้ำน
ห้วยสะนำว หมู่ท่ี 2  ต ำบล
ป่ำกลำง 

20,000 หมู่ท่ี 2   
บ้ำนห้วยสะนำว  
ต ำบลป่ำกลำง 

ส่วนกำรศึกษำ 
อบต.ป่ำกลำง 

            

77 จัดงำนประเพณี กินสโลดตีพิ กำรจัดกิจกรรมส่งเสริม
ประเพณีกินสะโหลดตีพิ 

20,000 หมู่ที 5 
บ้ำนตำหลวง  
ต ำบลป่ำกลำง 

ส่วนกำรศึกษำ 
อบต.ป่ำกลำง             

78 จัดงำนประเพณีสงกรำนต์และ
วันผู้สูงอำยุต ำบลป่ำกลำง 

จัดกิจกรรมและพิธีกำรรดน้ ำ
ด ำหัวผู้สูงอำยุหัวหน้ำส่วน
รำชกำรในต ำบล สมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
ผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล  ผู้น ำหมู่บ้ำนในต ำบล
ป่ำกลำง 
 
 

30,000 ต ำบลป่ำกลำง ส่วนกำรศึกษำ 
อบต.ป่ำกลำง 

            



 30 

30 

ล ำดับที โครงกำรกิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม  งบ 
ประมำณ 

พื้นท่ี หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

79 จัดงำนประเพณีสงกรำนต์ 
บ้ำนจูน 

กำรจัดงำนประเพณี
สงกรำนต์ บ้ำนจูน หมู่ท่ี 4  
ต ำบลป่ำกลำง 

30,000 หมู่ท่ี 4  บ้ำนจูน  
ต ำบลป่ำกลำง 

ส่วนกำรศึกษำ 
อบต.ป่ำกลำง  

 
 

          

80 โครงกำรจัดกิจกรรมวัน
คริสต์มำส 

โครงกำรจัดกิจกรรมวัน
คริสต์มำส 

20,000 ต ำบลป่ำกลำง ส่วนกำรศึกษำ 
อบต.ป่ำกลำง 

            

81 กำรบวงสรวงเจ้ำท่ีต ำบลป่ำ
กลำงและเจ้ำท่ีของ องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล 

สิ่งของเครื่องเซ่นไหว้และ
บวงสรวง เจ้ำท่ี/เจ้ำพ่อพญำ
ดงเซ้ง ประจ ำต ำบลป่ำกลำง 

15,000 ต ำบลป่ำกลำง ส่วนกำรศึกษำ 
อบต.ป่ำกลำง             

82 จัดงำนคำรวะพญำผำนอง/ 
จัดงำนเทศกำลโลกของกว่ำง/
จัดงำนชมพูภูคำบำน/จัดงำน
ลอยกระทง/จัดงำนกำชำด 

จัดงำนคำรวะพญำผำนอง/
จัดงำนเทศกำลโลกของกว่ำง/
จัดงำนชมพูภูคำบำน/จัดงำน
ลอยกระทง/จัดงำนกำชำด 

30,000 อ ำเภอปัว ส่วนกำรศึกษำ 
อบต.ป่ำกลำง 

            

83 กำรประกวดธิดำดอย ส่งธิดำดอยเข้ำประกวด เช่น 
งำนกำดชำด งำนลอยกระทง 
งำนเทศกำลโลกของกว่ำง ฯลฯ 

13,120 อ ำเภอปัว และจังหวัด
น่ำน 

ส่วนกำรศึกษำ 
อบต.ป่ำกลำง             

84 โครงกำรส่งเสริมกิจกรรม
วัฒนธรรม 

โครงกำรส่งเสริมกิจกรรม
วัฒนธรรม 

30,000 ต ำบลป่ำกลำง ส่วนกำรศึกษำ 
อบต.ป่ำกลำง 

            

85 อุดหนุนกลุ่มแม่บ้ำน 
ต ำบลป่ำกลำง 

อุดหนุนกำรด ำเนินกิจกรรม
ต่ำงๆเช่น กำรเข้ำร่วมกิจกรรม
วันสตรีสำกลประจ ำปี 

10,000 อ ำเภอปัว อ ำเภอปัว 
ส่วนกำรศึกษำ 
อบต.ป่ำกลำง 

            

4.2 ฝึกสอนอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม 
86 โครงกำรสืบสำนวัฒนธรรม 

สำมเผ่ำต ำบลป่ำกลำง 
จัดฝึกอบรมปรำชญ์ชำวบ้ำน 
หมอขวัญ ของเผ่ำม้ง  
เผ่ำเมี่ยน และเผ่ำลั๊วะ 

60,000 ต ำบลป่ำกลำง ส่วนกำรศึกษำ 
อบต.ป่ำกลำง             

87 โครงกำรค่ำยเยำวชนอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
โรงเรียนมัธยมป่ำกลำง 

จัดโครงกำรค่ำยเยำวชน
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นโรงเรียนมัธยม 
ป่ำกลำง 

30,000 โรงเรียน 
มัธยมป่ำกลำง 

ส่วนกำรศึกษำ 
อบต.ป่ำกลำง
โรงเรียน 
มัธยมป่ำกลำง 
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31 

ล ำดับที โครงกำรกิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม  งบ 
ประมำณ 

พื้นท่ี หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 
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. ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดกำร ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
5.1 แนวทำงกำรพัฒนำ บริหำรจัดกำรขยะและสิ่งปฏิกูล 

88 ค่ำเช่ำท่ีฝังกลบขยะ ค่ำเช่ำท่ีฝังกลบขยะ 30,000 ต ำบลป่ำกลำง ส่วนโยธำ 
อบต.ป่ำกลำง 

            

89 จ้ำงเหมำบริกำรจัดเก็บ 
ขยะมูลฝอย 

จ้ำงเหมำ บริกำรจัดเก็บขยะ
ในหมู่บ้ำนทุกหลังคำเรือนท่ี
เข้ำร่วมโครงกำรฯ 
 

200,000 หมู่ท่ี 1-6  
ต ำบลป่ำกลำง 

ส่วนโยธำ 
อบต.ป่ำกลำง  

           

90 จ้ำงเหมำขุด  เกลี่ยแต่ง บ่อขยะ  
และฝังกลบขยะ 

จ้ำงเหมำขุด  เกลี่ยแต่ง บ่อ
ขยะ  และฝังกลบขยะ 

40,000 ต ำบลป่ำกลำง ส่วนโยธำ 
อบต.ป่ำกลำง 

            

91 จ้ำงเหมำบริกำรจัดเก็บกวำดขยะ 
ตัดหญ้ำ รดน้ ำต้นไม้ ในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบของ อบต. 

จ้ำงเหมำบริกำรจัดเก็บกวำด
ขยะ ตัดหญ้ำ รดน้ ำต้นไม้ ใน
เขตพื้นท่ีรับผิดชอบของ อบต. 

54,000 ต ำบลป่ำกลำง ส่วนโยธำ 
อบต.ป่ำกลำง             

5.2 แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดระบบน้ ำเสีย 
92 จ้ำงเหมำบริกำรขุดลอกรำง

ระบำยน้ ำในพื้นท่ี องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขุดลอกรำง
ระบำยน้ ำในพื้นท่ี องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 

50,000 ต ำบลป่ำกลำง ส่วนโยธำ 
อบต.ป่ำกลำง             

93 จ้ำงเหมำบริกำรทดสอบน้ ำ
อุปโภค บริโภคในพื้นท่ี 

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรทดสอบน้ ำ
อุปโภค บริโภคในพื้นท่ี 

30,000 ต ำบลป่ำกลำง ส่วนโยธำ 
อบต.ป่ำกลำง 

            

94 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนน้ ำเปิน 
หมู่ท่ี 1 

ขนำดกว้ำง ขอบนอกถึงขอบ
นอก 0.70 เมตร ขอบในถึง
ขอบใน 0.50 เมตร ยำว 
150.00 เมตร ควำมลึกตำม
แบบของ อบต. ก ำหนด พร้อม
ฝำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำด
กว้ำง 0.60 เมตร ตำมแบบ 
อบต. ก ำหนด 
 

330,000 ต ำบลป่ำกลำง ส่วนโยธำ 
อบต.ป่ำกลำง 
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32 

ล ำดับที โครงกำรกิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม  งบ 
ประมำณ 

พื้นท่ี หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

95 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก (สำยหน้ำ
บ้ำนป้ำปุ๊ดถึงสระห้วยทรำยขำว
น้อย) บ้ำนจูน หมู่ท่ี 4 

ขนำดกว้ำง ขอบนอกถึงขอบ
นอก 0.60 เมตร ขอบในถึง
ขอบใน 0.40 เมตร ยำว 34.00 
เมตร ควำมลึก 0.50 เมตร 
พร้อมฝำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนำดกว้ำง 0.60 เมตร 

60,000 ต ำบลป่ำกลำง ส่วนโยธำ 
อบต.ป่ำกลำง 

            

6. ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรบริกำร 
6.1 แนวทำงกำรพัฒนำสนับสนุนส่งเสริมกำรพัฒนำร่วมบูรณำกำร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับชุมชน 

96 กำรจัดประชุมประชำคม
หมู่บ้ำน/ ต ำบล 

เพื่อจัดท ำแผนพัฒนำ
ประจ ำปี 

15,000 ต ำบลป่ำกลำง ส ำนักงำนปลัด 
อบต.ป่ำกลำง 

            

97 กิจกรรมโครงกำร อบต.สัญจร กำรจัดกิจกรรมโครงกำร อบต.
สัญจร/อบต. พบประชำชน  
ในกำรรองรับปัญหำควำม
ต้องกำรต่ำง ๆหรือกำรบริกำร
เคลื่อนท่ี เช่นกำรบริกำร
จัดเก็บภำษี เป็นต้น 

20,000 ต ำบลป่ำกลำง ส ำนักงำนปลัด 
อบต.ป่ำกลำง 

            

98 ป้ำยพระบรมฉำยำลักษณ์   วัสดุป้ำยพระบรมฉำยำ
ลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
เนื่องในวโรกำส 5 ธันวำ
มหำรำชให้ประชำชนได้ชม
พระบำรมีร่วมปกป้องสถำบัน
พระมหำกษัตริย์ 

30,000 ต ำบลป่ำกลำง ส ำนักงำนปลัด 
อบต.ป่ำกลำง 

    
 
 

       

 
6.2 แนวทำงกำรพัฒนำ สนับสนุนส่งเสริม งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยให้มีประสิทธิภำพ 

99 น้ ำยำเคมีส ำหรับเติมถังดับเพลิง เติมน้ ำยำส ำหรับเครื่อง
ดับเพลิงของส ำนักงำน อบต. 
และศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

5,000 ต ำบลป่ำกลำง ส ำนักงำนปลัด 
อบต.ป่ำกลำง             
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33 

ล ำดับที โครงกำรกิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม  งบ 
ประมำณ 

พื้นท่ี หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

100 ค่ำจัดซ้ือชุดดับเพลิง ค่ำจัดซ้ือชุดผจญเพลิง 15,000 ต ำบลป่ำกลำง ส ำนักงำนปลัด 
อบต.ป่ำกลำง 

            

6.3 แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักกำรบริหำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
101 เงินเดือน,ค่ำตอบแทนประจ ำ

ต ำแหน่ง, เงินค่ำตอบแทนพิเศษ 
ผู้บริหำร, สมำชิกสภำท้องถิ่น  
ของ อบต. 

ผู้บริหำร, สมำชิกสภำท้องถิ่น  
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1,793,520 อบต.ป่ำกลำง ส ำนักงำนปลัด 
อบต.ป่ำกลำง 

            

 
102 

เงินเดือน/ค่ำตอบแทนพนักงำน
ส่วนต ำบล, พนักงำนจ้ำง ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พนักงำนส่วนต ำบล, 
พนักงำนจ้ำง ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

3,303,120 อบต.ป่ำกลำง ส ำนักงำนปลัด 
ส่วนกำรคลัง 
ส่วนโยธำ 
ส่วนกำรศึกษำ
อบต.ป่ำกลำง 

            

103 
 

เงินเพิ่มต่ำงๆ เงินเพิ่มพิเศษค่ำครองชีพ
ชั่วครำว พนักงำนส่วนต ำบล 

406,308 อบต.ป่ำกลำง ส ำนักงำนปลัด 
ส่วนกำรคลัง 
ส่วนโยธำ 
ส่วนกำรศึกษำ
อบต.ป่ำกลำง 

            

เงินประจ ำต ำแหน่งปลัด
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

42,000 อบต.ป่ำกลำง ส ำนักงำนปลัด 
อบต.ป่ำกลำง 

            

เงินเพิ่มตำมคุณวุฒิของ
พนักงำนส่วนต ำบล 

113,040 อบต.ป่ำกลำง ส ำนักงำนปลัด 
ส่วนกำรคลัง 
ส่วนโยธำ 
ส่วนกำรศึกษำ
อบต.ป่ำกลำง 

            

104 ค่ำจ้ำงชั่วครำว ค่ำจ้ำงชั่วครำวให้แก่พนักงำน
จ้ำงทั่วไป 

1,015,720 อบต.ป่ำกลำง ส ำนักงำนปลัด 
ส่วนกำรคลัง 
ส่วนโยธำ 
ส่วนกำรศกึษำอบต.
ป่ำกลำง 
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34 

ล ำดับที โครงกำรกิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม  งบ 
ประมำณ 

พื้นท่ี หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

105 ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค่ำตอบแทน  ค่ำของขวัญ  
เงินรำงวัล ให้แก่ผู้ท่ีได้รับ
แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้ำท่ี ใน
กิจกำรอันเป็นประโยชน์แก่ 
อบต.ป่ำกลำง เช่น ข้ำรำชกำร
หน่วยงำนอื่น, พนักงำนส่วน
ต ำบล , สมำชิก อปพร.
ประชำคม ฯลฯ 

50,000 อบต.ป่ำกลำง ส ำนักงำนปลัด 
อบต.ป่ำกลำง 

            

106 ค่ำเช่ำบ้ำน   ค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำน
ส่วนต ำบล   

255,000 อบต.ป่ำกลำง ส ำนักงำนปลัด 
ส่วนกำรคลัง 
ส่วนโยธำ 
ส่วนกำรศึกษำ
อบต.ป่ำกลำง 

            

107 เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร   เงินช่วยเหลือกำรศึกษำ 
บุตร ให้แก่ คณะผู้บริหำรฯ,
พนักงำนส่วนต ำบล 

119,000 อบต.ป่ำกลำง ส ำนักงำนปลัด 
ส่วนกำรคลัง 
ส่วนโยธำ 
ส่วนกำรศึกษำ
อบต.ป่ำกลำง 

            

108 เงินช่วยเหลือ 
ค่ำรักษำพยำบำล 

เงินช่วยเหลือค่ำ
รักษำพยำบำล ให้แก่
พนักงำนส่วนต ำบล , คณะ
ผู้บริหำรฯ และครอบครัว 
 
 

240,000 อบต.ป่ำกลำง ส ำนักงำนปลัด 
ส่วนกำรคลัง 
ส่วนโยธำ 
ส่วนกำรศึกษำ
อบต.ป่ำกลำง 

            

109 ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรเลือกตั้ง ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรเลือกตั้ง 200,000 อบต.ป่ำกลำง ส ำนักงำนปลัด 
อบต.ป่ำกลำง 
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35 

ล ำดับที โครงกำรกิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม  งบ 
ประมำณ 

พื้นท่ี หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 
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 ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอก
เวลำรำชกำร 

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนใน
วันหยุดรำชกำรและนอกเวลำ
รำชกำร ของพนักงำนส่วน
ต ำบลและพนักงำนจ้ำง 

90,000 อบต.ป่ำกลำง ส ำนักงำนปลัด 
ส่วนกำรคลัง 
ส่วนโยธำ 
ส่วนกำรศึกษำ
อบต.ป่ำกลำง 

            

111 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
ส ำหรับพนักงำนส่วนต ำบลเป็น
กรณีพิเศษ (เงินรำงวัลประจ ำปี) 

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
ส ำหรับพนักงำนส่วนต ำบล
เป็นกรณีพิเศษ (เงินรำงวัล
ประจ ำปี) ประจ ำปี 2556 

70,000 อบต.ป่ำกลำง ส ำนักงำนปลัด 
ส่วนกำรคลัง 
ส่วนโยธำ 
ส่วนกำรศึกษำ
อบต.ป่ำกลำง 

            

112 ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปก
หนังสือ,ถ่ำยเอกสำร 

ค่ำถ่ำยเอกสำร ,เย็บหนังสือ,
เข้ำปกหนังสือ  หรือเอกสำร
ต่ำงๆ เช่น ข้อบัญญัติฯ 
แผนพัฒนำต ำบล หรือ
เอกสำรอื่นๆท่ีจ ำเป็นต้องใช้
ในกำรด ำเนินโครงกำรต่ำงๆ 

20,000 อบต.ป่ำกลำง ส ำนักงำนปลัด 
ส่วนกำรคลัง 
ส่วนโยธำ 
ส่วนกำรศึกษำ
อบต.ป่ำกลำง 

            

113 ค่ำธรรมเนียมและ
ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ 

ค่ำลงทะเบียน  กำรฝึกอบรม, 
กำรประชุม,กำรเข้ำร่วมสัมมนำ
ของพนักงำนส่วนต ำบล,  
ผู้บริหำรและสมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 

235,000 อบต.ป่ำกลำง ส ำนักงำนปลัด 
อบต.ป่ำกลำง 

            

114 ค่ำเบี้ยประกันภัยคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจำกรถ 

ค่ำเบี้ยประกันภัยคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจำกรถยนต์ 
รถบรรทุกน้ ำ และ
รถจักรยำนยนต์   องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
 

10,000 อบต.ป่ำกลำง ส ำนักงำนปลัด 
อบต.ป่ำกลำง 
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36 

ล ำดับที โครงกำรกิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม  งบ 
ประมำณ 

พื้นท่ี หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

115 ค่ำจ้ำงเหมำและบริกำร ค่ำจ้ำงเหมำให้ผู้รับจ้ำงท ำกำร
อย่ำงใดอย่ำงหน่ึง ซ่ึงมิใช่กำร
ประกอบดัดแปลง  ต่อเติม 
ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้ำง  
และอยู่ในควำม 
รับผิดชอบของผู้รับจ้ำง 

110,000 อบต.ป่ำกลำง ส ำนักงำนปลัด 
อบต.ป่ำกลำง 

            

116 รำยจ่ำยเพื่อบ ำรุงรักษำ หรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน 

เพื่อจ่ำยเป็น  ค่ำบ ำรุงรักษำ
หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำ
กลำง  เช่นบ ำรุงรักษำ 
หรือซ่อมแซม วัสดุ และ
ครุภัณฑ์ต่ำงๆ ในส ำนักงำน
และท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบ
ของ อบต.ป่ำกลำง เช่น  
เครื่องถ่ำยเอกสำร,  เครื่อง
คอมพิวเตอร์ , 
เครื่องปรับอำกำศ , โทรทัศน์ , 
ตู้เย็น , รถมอเตอร์ไซค์ , 
รถยนต ์ฯลฯ หรือครุภัณฑ์
ไฟฟ้ำและวิทยุ เสียงตำมสำย
ของ อบต.และของหมู่บ้ำน 

160,000 อบต.ป่ำกลำง ส ำนักงำนปลัด 
อบต.ป่ำกลำง 

 

           

117 ค่ำบอกรับวำรสำรหรือ
หนังสือพิมพ์ 

ค่ำบอกรับวำรสำรหรือ
หนังสือพิมพ์ ส ำหรับท่ีอ่ำน
หนังสือประจ ำหมู่บ้ำน 6 
หมู่บ้ำน ๆ ละ  2  ฉบับ/วัน 
และส ำหรับท่ีท ำกำร อบต.ป่ำ
กลำง จ ำนวน 2 ฉบับ เป็น
เวลำ 1 ปี (366 วัน) 

51,240 อบต.ป่ำกลำง ส ำนักงำนปลัด 
อบต.ป่ำกลำง 
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37 

ล ำดับที โครงกำรกิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม  งบ 
ประมำณ 

พื้นท่ี หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 
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 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำร 

ค่ำเบี้ยเลี้ยง, ค่ำพำหนะ, ค่ำ
เช่ำท่ีพัก และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ 
ในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ
สมำชิกสภำ อบต.  
ผู้บริหำรฯ พนักงำนส่วน
ต ำบล พนักงำนจ้ำงฯ  เช่น 
กำรไปร่วมประชุม,อบรม 
สัมมนำหรือศึกษำดูงำน ฯลฯ 
 

210,000 อบต.ป่ำกลำง ส ำนักงำนปลัด 
ส่วนกำรคลัง 
ส่วนโยธำ 
ส่วนกำรศึกษำ
อบต.ป่ำกลำง             

119 ค่ำเลี้ยงรับรองในกำรประชุม
สภำท้องถิ่น 

ค่ำอำหำร,เครื่องดื่มต่ำงๆ 
เครื่องใช้ในกำรเลี้ยงรับรอง
และค่ำบริกำรอื่นๆ ซ่ึง
จ ำเป็นต้องจ่ำยท่ีเกี่ยวกับกำร
เลี้ยงรับรองในกำรประชุม
สภำฯ  หรือคณะกรรมกำร 
หรือคณะอนุกรรมกำรท่ีได้รับ
แต่งตั้งตำมกฎหมำย  หรือ
ตำมระเบียบ  หรือหนงัสือสั่ง
กำรของกระทรวงมหำดไทย 
หรือกำรประชุมระหว่ำง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสำหกิจ
หรือเอกชน  ท้ังนี้ให้รวมถึง
ผู้เข้ำร่วมประชุมอื่นๆ และ
เจ้ำหน้ำท่ีท่ีเกี่ยวข้องซ่ึงเข้ำ
ร่วมประชุม 

15,000 อบต.ป่ำกลำง ส ำนักงำนปลัด 
อบต.ป่ำกลำง 
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38 

ล ำดับที โครงกำรกิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม  งบ 
ประมำณ 

พื้นท่ี หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

120 ค่ำเบี้ยเลี้ยงกำรปฏิบัติหน้ำท่ี
ของสมำชิก อปพร. 

ค่ำเบี้ยเลี้ยงในกำรปฏิบัติ
หน้ำท่ีของสมำชิก อปพร.
ตำมค ำสั่งของผู้อ ำนวยกำร
ศูนย์ฯ ในอ ำนำจหน้ำท่ีของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

100,000 อบต.ป่ำกลำง ส ำนักงำนปลัด 
อบต.ป่ำกลำง 

            

121 ค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล 

ค่ำอำหำร,ค่ำเครื่องดื่ม,ค่ำ
ของขวัญ,พิมพ์เอกสำร,
ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกี่ยวเน่ืองในกำร
เลี้ยงรับรองรวมท้ังค่ำบริกำร
และค่ำใช้จ่ำยอื่น ซ่ึง
จ ำเป็นต้องจ่ำยท่ีเกี่ยวกับกำร
รับรอง เพื่อเป็นค่ำรับรองใน
กำรต้อนรับ บุคคลหรือคณะ
บุคคล ท่ีมำประชุม นิเทศงำน 
ตรวจงำนหรือเยี่ยมชม หรือ
ทัศนะศึกษำดูงำนในกิจกำร
ของ อบต.ป่ำกลำง  และ
เจ้ำหน้ำท่ีท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงร่วม
ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 

15,000 อบต.ป่ำกลำง ส ำนักงำนปลัด 
อบต.ป่ำกลำง 

 
           

122 โครงกำรศึกษำดูงำนมหกรรม
กำรจัดกำรศึกษำท้องถิ่น 
ประจ ำปี 2556 

จ่ำยเป็นค่ำอำหำร/น้ ำด่ืม, 
ค่ำจ้ำงเหมำรถ, ค่ำเช่ำท่ีพัก, 
ค่ำประกันชีวิต, ค่ำใช้จ่ำย
อื่นๆ ฯลฯ ในกำรเดินทำงไป
ทัศนะศึกษำดูงำนของ
ผู้บริหำรฯ, พนักงำนส่วน
ต ำบลและพนักงำนจ้ำงของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
ฯลฯ 

50,000 ต่ำงจังหวัด ส่วนกำรศึกษำ 
ส ำนักงำนปลัด 
อบต.ป่ำกลำง 
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39 

ล ำดับที โครงกำรกิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม  งบ 
ประมำณ 

พื้นท่ี หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

123 อุดหนุนองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลศิลำเพชร (บริกำรจัดหำ
ข้อมูลข่ำวสำรระดับอ ำเภอปัว) 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแล
บ ำรุงรักษำศูนย์ข้อมูล
ข่ำวสำรระดับอ ำเภอ 1 ซ่ึง
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลใน
อ ำเภอปัวใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

10,000 อบต.ป่ำกลำง ส ำนักงำนปลัด 
อบต.ป่ำกลำง 

            

124 ค่ำไฟฟ้ำ   ค่ำกระแสไฟฟ้ำท่ีใช้ใน
ส ำนักงำนองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล และไฟสำธำรณะ
ส่วนเกิน10 % 
 

100,000 อบต.ป่ำกลำง ส ำนักงำนปลัด 
อบต.ป่ำกลำง 

            

125 ค่ำโทรศัพท์ ค่ำใช้บริกำร และค่ำเช่ำเลข
หมำย ค่ำบ ำรุงรักษำสำย 
ฯลฯ  ท่ีเกิดจำกกำรใช้
โทรศัพท์ ในส ำนักงำน อบต.
ป่ำกลำง 

10,000 อบต.ป่ำกลำง ส ำนักงำนปลัด 
อบต.ป่ำกลำง 

            

126 ค่ำไปรษณีย์    ค่ำธนำณัติ ค่ำลงทะเบียน
จดหมำย  และค่ำซ้ือดวงตรำ
ไปรษณีย์ยำกร 

30,000 อบต.ป่ำกลำง ส ำนักงำนปลัด 
ส่วนกำรคลัง 
อบต.ป่ำกลำง 

            

127 กำรบริกำรทำงด้ำน
โทรคมนำคม 

ค่ำโทรสำร[Facsimile] 
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้
ระบบอินเตอร์เน็ต 
[internet]  และค่ำสื่อสำร
อื่นๆ ของส ำนักงำน อบต.ป่ำ
กลำง 
 

102,000 อบต.ป่ำกลำง ส ำนักงำนปลัด 
อบต.ป่ำกลำง 

            

128 ค่ำจ้ำงส ำรวจควำมพึงพอใจของ
ประชำชน 

ในกำรให้บริกำรขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
 

18,000 อบต.ป่ำกลำง ส ำนักงำนปลัด 
อบต.ป่ำกลำง             



 40 

40 

ล ำดับที โครงกำรกิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม  งบ 
ประมำณ 

พื้นท่ี หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 
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 เงินส ำรองจ่ำย ค่ำใช้จ่ำยกรณีฉุกเฉิน  หรือ
กรณีจ ำเป็นต่ำง ๆ ซ่ึงไม่
สำมำรถคำดกำรณ์ได้
ล่วงหน้ำ  หรืองำนป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย  
เช่น อุทกภัย  วำตภัย  
อัคคีภัย ฯลฯ 

300,000 อบต.ป่ำกลำง ส ำนักงำนปลัด 
อบต.ป่ำกลำง 

            

130 เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จ
บ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
(ก.บ.ท.) 

เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จ
บ ำนำญข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น  โดยตั้งจ่ำยไว้ อัตรำ
ร้อยละ  1 ของประมำณกำร
รำยได้ประจ ำปี 

110,000 อบต.ป่ำกลำง ส ำนักงำนปลัด 
อบต.ป่ำกลำง 

            

131 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมให้แก่พนักงำน
จ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำน
จ้ำงทั่วไป จ ำนวน  18 อัตรำ 

60,000 อบต.ป่ำกลำง ส ำนักงำนปลัด 
อบต.ป่ำกลำง 

            

132 ทุนกำรศึกษำระดับปริญญำตรี ค่ำลงทะเบียนเรียน ตำม
โครงกำรทุนกำรศึกษำระดับ
ปริญญำตรี เพื่อพัฒนำควำมรู้ 
ให้แก่  คณะผู้บริหำร , 
สมำชิก อบต. ป่ำกลำง 
ข้ำรำชกำรและพนักงำน 
อบต. จ ำนวน  6  ทุน 

118,000 อบต.ป่ำกลำง ส ำนักงำนปลัด 
อบต.ป่ำกลำง 

            

133 ทุนกำรศึกษำระดับปริญญำโท ค่ำลงทะเบียนเรียน ตำม
โครงกำรทุนกำรศึกษำระดับ
ปริญญำโท เพือ่พัฒนำควำมรู้ 
ให้แก่  คณะผู้บริหำร , สมำชิก 
อบต. ป่ำกลำง ข้ำรำชกำรและ
พนักงำน อบต. จ ำนวน 3 ทุน 

180,000 อบต.ป่ำกลำง ส ำนักงำนปลัด 
อบต.ป่ำกลำง 
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41 

ล ำดับที โครงกำรกิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม  งบ 
ประมำณ 

พื้นท่ี หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

134 ทุนกำรศึกษำหลักสูตรครุ
ศำสตร์บัณฑิตสำขำกำรศึกษำ
ปฐมวัย 

ค่ำลงทะเบียนเรียน ตำม
หลักสูตรครุศำสตร์บัณฑิต
สำขำกำรศึกษำปฐมวัย   
ส ำหรับผู้ดูแลเด็ก 

33,000 อบต.ป่ำกลำง ส ำนักงำนปลัด 
อบต.ป่ำกลำง 

            

135 ค่ำพัฒนำผู้ดูแลเด็ก ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำผู้ดูแล
เด็ก จ ำนวน 13 คน  

39,000 อบต.ป่ำกลำง ส่วนกำรศึกษำ 
อบต.ป่ำกลำง 

            

136 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรสอบเขต
รังวัดท่ีดิน 

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรสอบเขต
รังวัดท่ีดิน ในพื้นท่ีต ำบลป่ำ
กลำง 

20,000 อบต.ป่ำกลำง ส่วนโยธำ 
อบต.ป่ำกลำง
ส ำนักงำนท่ีดิน 
อ.ปัว 

            

6.4 แนวทำงกำรพัฒนำ จัดหำ / จัดซ้ือ / ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์และเครื่องจักรกลที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำนและพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรจัดกำรบริหำรสำธำรณะต่ำงๆ 
137 วัสดุส ำนักงำน ค่ำวัสด/ุอุปกรณ์ สิ่งของ 

เครื่องใช้ส ำนักงำน  ต่ำง ๆ  เช่น  
สมุดบันทึก  กระดำษ  ซอง
จดหมำย  แฟ้ม  ปำกกำ ปำกกำ
ไวท์บอร์ด  ดินสอ น้ ำยำลบ
ค ำผิด  ลวดเสียบกระดำษ  ลวด
เย็บ  กำว   เทปกำว  กุญแจ  
เครื่องค ำนวณเลข  ฯลฯ 

150,000 อบต.ป่ำกลำง ส ำนักงำนปลัด 
ส่วนกำรคลัง 
ส่วนโยธำ 
ส่วนกำรศึกษำ 
อบต.ป่ำกลำง 

            

138 วัสดุคอมพิวเตอร์ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ส ำหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในส ำนักงำน 
อบต. ป่ำกลำง  เช่น หมึก  ตลับ
หมึก  mouse (เมำส์)  
แผ่นดิสก์  digital video disk   
โปรแกรม ฯลฯ 

120,000 อบต.ป่ำกลำง ส ำนักงำนปลัด 
ส่วนกำรคลัง 
ส่วนโยธำ 
ส่วนกำรศึกษำ 
อบต.ป่ำกลำง 

            

139 ประเภทวัสดุน้ ำดื่ม ค่ำน้ ำด่ืม ส ำหรับบริกำร
ประชำชนและผู้มำเยือนและ
ใช้บริกำรผู้เข้ำร่วมประชุม ณ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

24,000 อบต.ป่ำกลำง ส ำนักงำนปลัด 
อบต.ป่ำกลำง 
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ล ำดับที โครงกำรกิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม  งบ 
ประมำณ 

พื้นท่ี หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

140 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ค่ำจัดซ้ือวัสดุ/อุปกรณ์  
เครื่องใช้ ในกำรประกอบ
อำหำร เช่น สิ่งของเครื่องใช้
ในกำรท ำควำมสะอำด ส ำนัก
งำนฯ และห้องน้ ำ  เช่นไม้
กวำด , แปรง,ไม้ถูพื้น, สบู่, 
ผงซักฟอก, น้ ำยำล้ำงจำน, 
น้ ำยำเช็ดกระจก, น้ ำยำล้ำง
ห้องน้ ำ ฯลฯ 

20,000 อบต.ป่ำกลำง ส ำนักงำนปลัด 
อบต.ป่ำกลำง 

            

141 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว (ศูนย์พัฒนำเด็ก) เพื่อจ่ำยเป็น 
ค่ำจัดซ้ือวัสดุ/อุปกรณ์  
เครื่องใช้ ในกำรประกอบ
อำหำร เช่น น้ ำด่ืมสะอำด, 
หม้อ, กระทะ, ถ้วย, จำน, 
ชำม, ช้อน,  แก้วน้ ำ,  
ไม้กวำด , แปรง,ไม้ถูพื้น, สบู่, 
ผงซักฟอก, น้ ำยำล้ำงจำน, 
น้ ำยำเช็ดกระจก, น้ ำยำล้ำง
ห้องน้ ำ ฯลฯ ส ำหรับใช้ใน
ศูนย์พัฒนำเด็กท้ัง 2 ศูนย์ 

67,500 อบต.ป่ำกลำง ส่วนกำรศึกษำ 
อบต.ป่ำกลำง 

            

142 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ค่ำจัดซ้ือผ้ำริ้ว/ผ้ำสี ส ำรับใช้
ตกแต่งงำนพิธีต่ำงๆ 

20,000 อบต.ป่ำกลำง ส่วนกำรศึกษำ 
อบต.ป่ำกลำง 

            

143 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซ้ือวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่นส ำหรับ
รถยนต์ส่วนกลำง รถบรรทุกน้ ำ
เอนกประสงค์ รถมอเตอร์ไซค์ 
ของอบต.  เครื่องพ่นหมอก
ควัน  เครื่องตัดหญ้ำ ฯลฯ 

200,000 อบต.ป่ำกลำง ส ำนักงำนปลัด 
อบต.ป่ำกลำง 
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ล ำดับที โครงกำรกิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม  งบ 
ประมำณ 

พื้นท่ี หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 
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 วัสดุก่อสร้ำง ค่ำวัสดุก่อสร้ำงส ำหรับใช้ใน
งำนก่อสร้ำง หรืออุปกรณ์อื่น
ท่ีใช้ในกำรก่อสร้ำง 

40,000 อบต.ป่ำกลำง ส่วนโยธำ 
อบต.ป่ำกลำง             

145 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ ค่ำวัสดุ/อุปกรณ์ ไฟฟ้ำ และ
วิทยุ ส ำหรับติดต้ัง ณ 
ส ำนักงำนท่ีท ำกำร อบต. งำน
กิจกำรของ อบต. เช่น หลอด
ไฟฟ้ำ  สวิตช์ไฟฟ้ำ  ปล๊ัก
ไฟฟ้ำ  บัลลำร์ท  
สตำร์ทเตอร์ ฯลฯ 

40,000 อบต.ป่ำกลำง ส ำนักงำนปลัด 
อบต.ป่ำกลำง 

            

146 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ ค่ำวัสดุ/อุปกรณ์ ไฟฟ้ำ และ
วิทยุ ส ำหรับติดต้ัง ณ ไฟฟ้ำ
สำธำรณะของหมู่บ้ำน เช่น 
หลอดไฟฟ้ำ  สวิตช์ไฟฟ้ำ  
ปล๊ักไฟฟ้ำ  บัลลำร์ท  
สตำร์ทเตอร์ ฯลฯ 

200,000 อบต.ป่ำกลำง ส่วนโยธำ 
อบต.ป่ำกลำง 

            

147 วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซ้ือวัสดุที่ใช้
ในกำรโฆษณำเผยแพร ่และ
ประชำสัมพันธ ์เช่น วำรสำร
ประชำสัมพันธ์ผลงำนประจ ำป ี
แผ่นกำร์ด  แผ่นดิสก ์ กระดำษ
เขียนโปสเตอร์ สติกเกอร์  ฟิล์ม 
ฯลฯ  รวมทั้งค่ำล้ำงอัดรูป
ประกอบกิจกรรมโฆษณำ
เผยแพร่ ใช้ในกำรและเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์งำนกิจกรรม
ต่ำงๆ ของ อบต. 
 
 

100,000 อบต.ป่ำกลำง ส ำนักงำนปลัด 
อบต.ป่ำกลำง 
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 โครงกำรกิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม  งบ 
ประมำณ 

พื้นท่ี หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 
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 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง ค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง  
เช่น แบตเตอรี่  ยำงนอก ยำง
ใน  สำยไมล์ น้ ำมันเบรค หัว
เทียน อุปกรณ์ซ่อมบ ำรุง
ต่ำงๆ ฯลฯ 
 

50,000 อบต.ป่ำกลำง ส ำนักงำนปลัด 
อบต.ป่ำกลำง 

            

149 
 

วัสดุกำรเกษตร ค่ำกระถำง ถำดลองกระถำง 
พันธุ์ไม้ จอบ เสียม พร้ำ 
ส ำหรับใช้ปรับปรุงภูมิทัศน์
ของส ำนักงำนองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล 
 

10,000 อบต.ป่ำกลำง ส ำนักงำนปลัด 
อบต.ป่ำกลำง 

            

150 
 

ค่ำจัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
 

จัดซ้ือเครื่องถ่ำยเอกสำร
ส ำนักงำน จ ำนวน 1 เครื่อง 

100,000 อบต.ป่ำกลำง ส ำนักงำนปลัด 
อบต.ป่ำกลำง 

            

ค่ำจัดซ้ือตู้เก็บเอกสำร ขนำด 
2 บำน  จ ำนวน  2 ตู้ 

5,000 อบต.ป่ำกลำง ส ำนักงำนปลัด 
อบต.ป่ำกลำง 

            

ค่ำจัดซ้ือชั้นเก็บแฟ้ม ขนำด 2 
ช้ัน จ ำนวน 1 หน่วย 

5,000 อบต.ป่ำกลำง ส ำนักงำนปลัด 
อบต.ป่ำกลำง 

            

ค่ำจัดซ้ือตู้เก็บเอกสำร 4 
ลิ้นชัก จ ำนวน 1 ตู้ 

5,000 อบต.ป่ำกลำง ส ำนักงำนปลัด 
อบต.ป่ำกลำง 

            

ค่ำจัดซ้ือตู้เก้ำอี้ท ำงำนระดับ 7 
จ ำนวน 2 ตัว 

10,000 อบต.ป่ำกลำง ส ำนักงำนปลัด 
อบต.ป่ำกลำง 

            

ค่ำจัดซ้ือเครื่องดูดฝุ่น จ ำนวน 
1 เครื่อง 

5,000 อบต.ป่ำกลำง ส ำนักงำนปลัด 
อบต.ป่ำกลำง 

            

ค่ำจัดซ้ือเก้ำอี้พลำสติก 
จ ำนวน 150 ตัว 

30,000 อบต.ป่ำกลำง ส ำนักงำนปลัด 
อบต.ป่ำกลำง 

            

ค่ำจัดซ้ือเก้ำอี้พักคอย 4 ท่ีน่ัง 
จ ำนวน 4 ชุด 

16,000 อบต.ป่ำกลำง ส ำนักงำนปลัด 
อบต.ป่ำกลำง 
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ล ำดับที โครงกำรกิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม  งบ 
ประมำณ 

พื้นท่ี หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

151 คอมพิวเตอร์ ค่ำจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์และเครื่องพิมพ์ 
จ ำนวน 1 ชุด 

26,000 อบต.ป่ำกลำง ส ำนักงำนปลัด 
อบต.ป่ำกลำง             

ค่ำจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์และเครื่องพิมพ์ 
จ ำนวน 1 ชุด 

15,000 อบต.ป่ำกลำง ส่วนกำรศึกษำ 
อบต.ป่ำกลำง             

เครื่องพิมพ์ Printer, Copier 
และ Scanner 

10,800 อบต.ป่ำกลำง ส่วนกำรศึกษำ 
อบต.ป่ำกลำง 

            

152 เครื่องส ำรองกระแสไฟฟ้ำ 
(UPS) 

ค่ำจัดซ้ือครุภัณฑ์เครื่อง
ส ำรองกระแสไฟฟ้ำ (UPS) 
ขนำด 750 VA  จ ำนวน 2 
ชุด 

3,600 อบต.ป่ำกลำง ส่วนกำรคลัง 
ส่วนกำรศึกษำ 
อบต.ป่ำกลำง 

            

153 ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ จอรับภำพ จ ำนวน 1 ตัว 40,000 อบต.ป่ำกลำง ส ำนักงำนปลัด 
อบต.ป่ำกลำง 

            

ค่ำจัดซ้ือตู้ล ำโพงขยำยเสียง
พกพำ จ ำนวน 1 ตัว 

10,000 อบต.ป่ำกลำง ส ำนักงำนปลัด 
อบต.ป่ำกลำง 

            

ค่ำจัดซ้ือกล้องถ่ำยรูป จ ำนวน 
1 ตัว 

10,000 อบต.ป่ำกลำง ส่วนโยธำ 
อบต.ป่ำกลำง 

            

154 ครุภัณฑ์ส ำรวจ ค่ำจัดซ้ือเครื่องหำพิกัด GPS 
แบบอิเลคทรอนิคส์ จ ำนวน 
1 ตัว 

20,000 อบต.ป่ำกลำง ส่วนโยธำ 
อบต.ป่ำกลำง             

155 วัสดุกีฬำ ค่ำซ้ือวัสดุ/อุปกรณ์กีฬำ
ประจ ำหมู่บ้ำนและศูนย์กีฬำ
ต ำบล ส ำหรับส่งเสริมกำร
เล่นกีฬำและออกก ำลังกำย
ให้แก่ประชำชนทุกหมู่บ้ำน 
ใช้ฝึกซ้อม เล่นกีฬำ 

80,000 อบต.ป่ำกลำง ส่วนกำรศึกษำ 
อบต.ป่ำกลำง 

            

 


