
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 โครงการกํอสร๎างศาลาอเนกประสงค์บ๎านจูน 

หมูํ 4
ขนาดกว๎าง 7 เมตร ยาว 14 เมตร                725,500 บ๎านจูน หมูํ 4 ต าบลป่า

กลาง
กองชําง

2 โครงการกํอสร๎างศาลาพิธีกรรม บ๎านตาหลวง
 หมูํ 5

ขนาดกว๎าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร                503,000 บ๎านตาหลวง หมูํ 5 
ต าบลป่ากลาง

กองชําง

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ส านักงาน อบต. 
หลังใหมํ

ปรับภูมิทัศน์ส านักงาน อบต.ป่ากลาง
หลังใหมํ

               100,000 ฟาร์มบางระจัน กองชําง

4 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ าพร๎อมฝาปิด
บ๎านน้ าเปิน หมูํ 1

ขนาดยาว 210 เมตร                332,500 บ๎านน้ าเปิน หมูํ 1 ต าบล
ป่ากลาง

กองชําง

5 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.บ๎านห๎วยสะนาว 
หมูํ 2 เขตภูคา

สาย 1 กว๎าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร สาย
 2 กว๎าง 3 เมตร ยาว 60 เมตร สาย 3 
กว๎าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร

               284,700 บ๎านห๎วยสะนาว หมูํ 2 
ต าบลป่ากลาง

กองชําง

6 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.พร๎อมรางระบาย
น้ า บ๎านค๎างฮํอ หมูํ 3 สายหน๎าบ๎านนายบุญ
มาก  ศิลป์ท๎าว

ถนนคสล. กว๎าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร
 พร๎อมรางระบายน้ า ยาว 11 เมตร

               296,000 บ๎านค๎างฮํอ หมูํที่ 3 
ต าบลป่ากลาง

กองชําง

7 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. พร๎อมไหลํทาง
บ๎านสวนทราย หมูํ 6 เส๎นหลังหอประชุมถึง
โรงสีลุงผําย

กว๎าง 5 เมตร ยาว 193.60 เมตร พร๎อม
ไหลํทาง

               464,000 บ๎านสวนทราย หมูํ 6 
ต าบลป่ากลาง

กองชําง

8 จ๎างเหมาบริการติดต้ังทํอประปา บริเวณ
ส านักงาน อบต.หลังใหมํ

จ๎างเหมาบริการติดต้ังทํอประปา บริเวณ
ส านักงาน อบต.หลังใหมํ

                 30,000 ต าบลป่ากลาง กองชําง

 งบประมาณ

2.2   บัญชีโครงการ / กิจกรรม
แผนด าเนินงานประจ าปี  2558

องค์การบริหารส่วนต าบล ป่ากลาง

พ.ศ. 2558ล าดับ
ที

โครงการกิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พ้ืนที่ หน่วยงานด าเนินการ
พ.ศ. 25557

1.       ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1   แนวทางการพัฒนา เส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน

                 1.2  จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค และการเกษตร

21



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
 งบประมาณ

พ.ศ. 2558ล าดับ
ที

โครงการกิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พ้ืนที่ หน่วยงานด าเนินการ
พ.ศ. 25557

9 คําจ๎างเหมาประมาณการขยายไฟฟ้าต าบลป่า
กลาง

คําจ๎างเหมาประมาณการขยายไฟฟ้า
ต าบลป่ากลาง

                 50,000 ต าบลป่ากลาง สํวนโยธา

เพื่อเป็นคําติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง)                  10,000 ต าบลป่ากลาง สํวนโยธา

เพื่อเป็นคําติดต้ังไฟฟ้าขยายเขตไฟฟ้า                  10,000 ต าบลป่ากลาง สํวนโยธา

11 คําปรับปรุงซํอมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจํายเป็นคําปรับปรุง ซํอมแซมอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 2 ศูนย์

               100,000 ต าบลป่ากลาง สํวนโยธา


12 โครงการศึกษาดูงานพัฒนากลํุมอาชีพและ
การปฏิบัติงาน

ศึกษาดูงานพัฒนากลํุมอาชีพและการ
ปฏิบัติงาน เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายตํางๆ

               100,000 ต าบลป่ากลางและ
ตํางจังหวัด

ส านักงานปลัด

13 คําใช๎จํายส าหรับโครงการสํงเสริมอาชีพ หมูํที่
 1-6

เพื่อจํายเป็นคําวัสดุลูกกบ ลูกปลาดุก คํา
วัสดุลูกหมู คําวัสดุไกํพื้นบ๎าน สํงเสริม
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จัด
ฝึกอบรมสํงเสริมอาชีพตํางๆ สํงเสริม
กลํุมอาชีพทุกกลํุม ฯลฯ

               120,000 หมูํที่ 1-6 ต าบลป่ากลาง ส านักงานปลัด

14 คําใช๎จํายการบริหารจัดการศูนย์ถํายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายการบริหารจัดการ
ศูนย์ถํายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบล ฯลฯ

                 25,000 ต าบลป่ากลาง ส านักงานปลัด

15 คําใช๎จํายส าหรับโครงการฝึกอบรม หลักสูตร 
"สเต็มเซลล์"

เพื่อจํายเป็นคําป้าย คําลงทะเบียน คํา
วัสดุ อุปกรณ์ คําตอบแทนวิทยากรคําน้ า
ด่ืม คําอาหาร คําใช๎จํายอื่นๆ ฯลฯ

                 20,000 ต าบลป่ากลาง ส านักงานปลัด

16 เคร่ืองผสมปุ๋ย จัดซ้ือเคร่ืองผสมปุ๋ย จ านวน 1 เคร่ือง 
ของศูนย์ถํายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ต าบลป่ากลาง

                 84,000 ต าบลป่ากลาง ส านักงานปลัด



อุดหนุนการไฟฟ้าสํวนภูมิภาคอ าเภอปัว ตาม
โครงการติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ

10

                 1.3  แนวทางการพัฒนา ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ,ขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึง และติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและติดตั้งกระจกนูนตามทางโค้งทางแยก

                 1.4  แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง / ต่อเติมโครงสร้างพ้ืนฐาน

       2.1  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชน
2.       ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
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17 คําจัดซ้ือผ๎าหํมเคร่ืองกันหนาว จัดซ้ือผ๎าหํมเคร่ืองกันหนาว                100,000 ต าบลป่ากลาง ส านักงานปลัด 

18 ซํอมแซมบ๎านคนจน เพื่อจํายเป็นคําวัสดุ อุปกรณ์ ในการ
ซํอมแซมบ๎านคนจน

               100,000 ต าบลป่ากลาง ส านักงานปลัด

19 เบี้ยยังชีพผ๎ูป่วยโรคเอดส์ จํายเป็นเงินสงเคราะห์ให๎แกํ ผ๎ูติดเชื้อ
เอดส์ จ านวน 1 คนๆ ละ 500 บาท / 
เดือน (12 เดือน)

                  6,000 ต าบลป่ากลาง ส านักงานปลัด

20 คําใช๎จํายส าหรับกิจกรรมรณรงค์ตํางๆ เชํน
การตํอต๎านยาเสพติด, รณรงค์ป้องกันและ
แก๎ไขปัญหาไข๎เลือดออก

เพื่อจํายเป็นคําวัสดุ คําเคร่ืองด่ืม 
คําใช๎จํายอื่นๆ ฯลฯ ตามกิจกรรมรณรงค์
ตํางๆ

                 10,000 ต าบลป่ากลาง ส านักงานปลัด

21 คําใช๎จํายส าหรับโครงการป้องกันและแก๎ไข
ปัญหายาเสพติดระดับต าบล

เพื่อจํายเป็นคําวิทยากร คําวัสดุอุปกรณ์ 
คําใช๎จํายอื่นๆ ฯลฯ ในการฝึกอบรมหรือ
คําเบี้ยเล้ียงปฏิบัติงานของคณะท างาน
ศูนย์ตํอส๎ูเพื่อเอาชนะปัญหายาเสพติด 
องค์การบริหารสํวนต าบลป่ากลาง

                 50,000 ต าบลป่ากลาง ส านักงานปลัด

22 คําใช๎จํายส าหรับโครงการปรองดองสมานฉันท์ เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนวิทยากรคําน้ า
ด่ืม คําอาหาร และคําใช๎จํายอื่นๆ ฯลฯ 
ในการจัดกิจกรรมโครงการสร๎างความ
ปรองดองสมานฉันท์

                 50,000 ต าบลป่ากลาง ส านักงานปลัด

23 คําใช๎จํายส าหรับสํงเสริมบทบาทสตรี เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนวิทยากรคําน้ า
ด่ืม คําอาหาร และคําใช๎จํายอื่นๆ ฯลฯ
ในการสํงเสริมบทบาทสตรี

                 50,000 ต าบลป่ากลาง ส านักงานปลัด

24 จัดซ้ือชุดตรวจสารเสพติดในรํางกาย เพื่อจํายเป็นคําจัดซ้ือชุดตรวจสารเสพติด
ในรํางกาย ส าหรับสํุมตรวจกลํุมเส่ียงติด
สารเสพติดในชุมชน

                 20,000 ต าบลป่ากลาง ส านักงานปลัด

       3.2   แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการแก้ปัญหาสังคม

      3.1   แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการพัฒนาด้านการสงเคราะห์ประชาชน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคงมนุษย์
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25 อุดหนุน คณะกรรมการหมูํบ๎าน ต าบลป่ากลาง จํายเป็น เงินอุดหนุน โครงการ สํงเสริม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
รักษาความสงบเรียบร๎อยของชุมชน

                 50,000 ต าบลป่ากลาง ส านักงานปลัด

26 อุดหนุนกลํุมผ๎ูสูงอายุต าบลป่ากลาง เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ 
กิจกรรมของชมรมผ๎ูสูงอายุ รวมถึงการ
รํวมกิจกรรมของชมรมผ๎ูสูงอายุอ าเภอปัว

                 15,000 ต าบลป่ากลาง ส านักงานปลัด



27 อุดหนุนโครงการฝึกอบรมทบทวนลูกเสือ
ชาวบ๎าน ต๎านภัยยาเสพติดเทิดไท๎องค์ราชันย์ 
จังหวัดนําน

เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ
ฝึกอบรมทบทวนลูกเสือชาวบ๎าน ต๎าน
ภัยยาเสพติดเทิดไท๎องค์ราชันย์

                  7,500 ต าบลป่ากลาง ส านักงานปลัด


28 อุดหนุนโครงการสํงเสริมสวัสดิการชุมชนใน
ระดับต าบล

เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสํงเสริม
สวัสดิการชุมชนในระดับต าบล

                 30,000 ต าบลป่ากลาง ส านักงานปลัด

29 โครงการแผํนดินธรรมแผํนดินทอง เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายตํางๆ ฯลฯ ในการ
จัดท าโครงการแผํนดินธรรมแผํนดินทอง

               100,000 ต าบลป่ากลาง ส านักงานปลัด

30 คําบอกรับวารสารหรือหนังสือพิมพ์ คําบอกรับวารสารหรือหนังสือพิมพ์ 
ส าหรับที่อํานหนังสือประจ าหมูํบ๎าน 6 
หมูํบ๎าน ๆ ละ  2  ฉบับ/วัน และส าหรับ
ที่ท าการ อบต.ป่ากลาง จ านวน 2 ฉบับ 
เป็นเวลา 1 ปี (366 วัน)

                 51,250 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด

31 โครงการศึกษาดูงานมหกรรมการจัด
การศึกษาท๎องถิ่น

เพื่อจํายเป็นคําอาหาร/น้ าด่ืม คําจ๎าง
เหมารถ คําเชําที่พัก คําประกันชีวิต 
คําใช๎จํายอื่นๆ ฯลฯ ในการเดินทางไป
ทัศนศึกษา

                 50,000 อบต.ป่ากลาง สํวนการศึกษา

3.3   แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการศึกษา

24



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
 งบประมาณ

พ.ศ. 2558ล าดับ
ที

โครงการกิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พ้ืนที่ หน่วยงานด าเนินการ
พ.ศ. 25557

32 โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหาร
สถานศึกษา

เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาประกอบอาหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลป่ากลาง  
จ านวน 2 ศูนย์

             1,482,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎าน
ป่ากลาง และบ๎านตาหลวง

สํวนการศึกษา

33 โครงการจัดนิทรรศการผลงานเด็กปฐมวัย
และมอบประกาศนียบัตร

เพื่อจํายเป็นคําจัดงานนิทรรศการผลงาน
เด็กปฐมวัยและมอบประกาศนียบัตรและ
 คําใช๎จํายตําง ๆ

                 15,000 อบต.ป่ากลาง สํวนการศึกษา


34 กิจกรรมวันเด็กแหํงชาติ เพื่อจํายเป็นคําของขวัญ ของรางวัลใน
การรํวมกิจกรรมของเด็กในวันเด็ก
แหํงชาติ และคําใช๎จํายอื่นๆ

                 40,000 อบต.ป่ากลาง สํวนการศึกษา


35 คําใช๎จํายส าหรับจัดซ้ืออาหารเสริมส าหรับ
เด็กที่มีน้ าหนักต่ ากวําเกณฑ์

เพื่อจํายเป็นคําจัดซ้ืออาหารเสริม (นม, 
ไขํ) ให๎แกํเด็กที่มีน้ าหนักต่ ากวําเกณฑ์

                 30,000 อบต.ป่ากลาง สํวนการศึกษา

36 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ของโรงเรียนสหราษฎร์
บ ารุง

เพื่อจํายในโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์เป็นคํา
วัสดุ อุปกรณ์ คําอาหาร คําน้ าด่ืม ของผ๎ู
เข๎ารับการอบรมและวิทยากร รวมทั้ง
คําตอบแทนวิทยากร และคําใช๎จํายอื่นๆ
 ฯลฯ

                 15,000 โรงเรีนสหราษฎร์บ ารุง สํวนการศึกษา



37 โครงการห๎องสมุดมีชีวิต ของโรงเรียนส
หราษฎร์บ ารุง

เพื่อจํายในโครงการห๎องสมุดมีชีวิต ของ
โรงเรียนสหราษฎร์บ ารุง เป็นคําวัสดุ 
อุปกรณ์ คําอาหาร คําน้ าด่ืม ของผ๎ูเข๎า
รับการอบรมและวิทยากร รวมทั้ง
คําตอบแทนวิทยากร และคําใช๎จํายอื่นๆ
 ฯลฯ

                 20,000 โรงเรีนสหราษฎร์บ ารุง สํวนการศึกษา



38 โครงการคํายคุณธรรม น าความร๎ู (คํายต๎นกล๎า
 ควาดี วิถีคุณธรรม ของโรงเรียนสหราษฎร์
บ ารุง

เพื่อจํายในโครงการคํายคุณธรรม น า
ความร๎ู (คํายต๎นกล๎า ควาดี วิถีคุณธรรม 
เป็นคําอาหาร, น้ าด่ืม ส าหรับผ๎ูเข๎ารับ
การอบรมและวิทยากร รวมทั้ง
คําตอบแทนวิทยากร และคําใช๎จํายอื่นๆ
 ฯลฯ

                 15,000 โรงเรีนสหราษฎร์บ ารุง สํวนการศึกษา
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39 โครงการสํงเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
ของโรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในโครงการสํงเสริม
ความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นคําวัสดุ 
อุปกรณ์ คําอาหาร คําน้ าด่ืม ของผ๎ูเข๎า
รับการอบรมและวิทยากร รวมทั้ง
คําตอบแทนวิทยากร และคําใช๎จํายอื่นๆ
 ฯลฯ

                 15,000 โรงเรียนป่ากลาง
มิตรภาพที่ 166

สํวนการศึกษา



40 โครงการสํงเสริมและพัฒนาผ๎ูเรียนเต็ม
ศักยภาพของโรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166

เพื่อจํายในโครงการสํงเสริมและพัฒนา
ผ๎ูเรียนเต็มศักยภาพ เป็นคําวัสดุ อุปกรณ์
 คําอาหาร คําน้ าด่ืม ของผ๎ูเข๎ารับการ
อบรมและวิทยากร รวมทั้งคําตอบแทน
วิทยากร และคําใช๎จํายอื่นๆ ฯลฯ

                 25,000 โรงเรียนป่ากลาง
มิตรภาพที่ 166

สํวนการศึกษา



41 โครงการสร๎างเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
 ของโรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166

เพื่อจํายในโครงการสร๎างเสริมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน เป็นคําอาหาร, น้ าด่ืม
 ส าหรับผ๎ูเข๎ารับการอบรมและวิทยากร 
รวมทั้งคําตอบแทนวิทยากร และ
คําใช๎จํายอื่นๆ ฯลฯ

                 20,000 โรงเรียนป่ากลาง
มิตรภาพที่ 166

สํวนการศึกษา



เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการจัดซ้ือจัดจ๎าง
อาหารเสริมนม อัตราคนละ 7 บาท   (1)
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์ นักเรียน 
275 คน 280 วัน

               539,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎าน
ป่ากลาง และบ๎านตาหลวง

สํวนการศึกษา

 (2) โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166 
นักเรียนชั้นอนุบาล และประถมศึกษาปีที่
 1-6 จ านวนคน 443 คน จ านวนวัน 260
 วัน

               806,260 โรงเรียนป่ากลาง
มิตรภาพที่ 166

สํวนการศึกษา

(3) โรงเรียนสหราษฎร์บ ารุง นักเรียนชั้น
อนุบาล และประถมศึกษาปีที่ 1-6 
จ านวนคน 141 คน จ านวนวัน 260 วัน

               256,620 โรงเรียนสหราษฎร์บ ารุง สํวนการศึกษา

คําอาหารเสริม (นม)42
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อุดหนุนโรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166
 เพื่อจํายเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน
ให๎กับนักเรียนชั้นอนุบาล และ ป.1-6 
จ านวน 443 คนๆ ละ 20 บาท/วัน 
จ านวน 200 วัน

             1,772,000 โรงเรียนป่ากลาง
มิตรภาพที่ 166

สํวนการศึกษา

อุดหนุนโรงเรียนสหราษฎร์บ ารุง เพื่อ
จํายเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให๎กับ
นักเรียนชั้นอนุบาล และ ป.1-6 จ านวน 
141 คนๆ ละ 20 บาท/วัน จ านวน 200 
วัน

               564,000 โรงเรียนสหราษฎร์บ ารุง สํวนการศึกษา

44 โครงการสํงเสริมอาชีพสํูการมีงานท าให๎กับ
เยาวชนต าบลป่ากลาง โรงเรียนมัธยมป่ากลาง

เพื่อเป็นคําใช๎จํายโครงการสํงเสริมอาชีพ
สํูการมีงานท าให๎กับเยาวชนต าบลป่า
กลาง เป็นคําอาหาร, น้ าด่ืม ส าหรับผ๎ูเข๎า
รับการอบรมและวิทยากร รวมทั้ง
คําตอบแทนวิทยากร คําวัสดุ อุปกรณ์ 
และคําใช๎จํายอื่นๆ ฯลฯ

                 25,000 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สํวนการศึกษา



45 โครงการคํานาฎยดนตรีเส๎นสายลายศิลป์
อนุรักษ์วัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมป่ากลาง

เพื่อเป็นคําใช๎จํายโครงการคํานาฎยดนตรี
เส๎นสายลายศิลป์อนุรักษ์วัฒนธรรม 
โรงเรียนมัธยมป่ากลาง เป็นคําอาหาร, 
น้ าด่ืม ส าหรับผ๎ูเข๎ารับการอบรมและ
วิทยากร รวมทั้งคําตอบแทนวิทยากร คํา
วัสดุ อุปกรณ์ และคําใช๎จํายอื่นๆ ฯลฯ

                 10,000 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สํวนการศึกษา



43 อาหารกลางวัน
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46 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
ของโรงเรียนมัธยมป่ากลาง

เพื่อเป็นคําใช๎จํายโครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ของโรงเรียน
มัธยมป่ากลาง  เป็นคําอาหาร, น้ าด่ืม 
ส าหรับผ๎ูเข๎ารับการอบรมและวิทยากร 
รวมทั้งคําตอบแทนวิทยากร คําวัสดุ 
อุปกรณ์ และคําใช๎จํายอื่นๆ ฯลฯ

                 15,000 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สํวนการศึกษา

47 โครงการสํงเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน
ต าบลป่ากลาง

เพื่อจํายในกิจการสภาเด็กและเยาวชน
ต าบลป่ากลาง ประกอบกิจกรรมตํางๆ 
เป็นคําอาหาร, น้ า และคําใช๎จํายอื่นๆ 
ฯลฯ

                 20,000 อบต.ป่ากลาง สํวนการศึกษา

48 อุดหนุนโครงการจัดหาครูสอนสาระวิชาการที่
ขาดแคลน (ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ) 
โรงเรียนมัธยมป่ากลาง โรงเรียนสหราษฎร์
บ ารุง โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166

อุดหนุนโครงการจัดหาครูสอนสาระ
วิชาการที่ขาดแคลน (ภาษาจีน และ
ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 
โรงเรียนสหราษฎร์บ ารุง โรงเรียนป่า
กลางมิตรภาพที่ 166 เพื่อรองรับการเข๎า
สํูประชาคมอาเซียน

               108,000 โรงเรีนสหราษฎร์บ ารุง 
โรงเรียนป่ากลาง

มิตรภาพที่ 166 โรงเรียน
มัธยมป่ากลาง

สํวนการศึกษา
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49 ทุนการศึกษาส าหรับผ๎ูที่มีผลการเรียนดีเดํน 
และมีฐานะยากจน

เพื่อจํายเป็นทุนการศึกษาให๎แกํนักศึกษา
ที่มีผลการเรียนดีเดํน และมีฐานะยากจน
 จ านวน 40 ทุนๆ ละ 3,000 บาท เป็น
ทุนตํอเนื่องจากปีการศึกษาที่ผํานมา 
และเร่ิมปีการศึกษานี้อีก 10 ทุนๆละ 
5,000 บาท  รวมผ๎ูได๎รับทุนทั้งหมด 50 
ทุน (ผ๎ูที่จะได๎รับทุนต๎อง เกรดเฉล่ียไมํ
น๎อยกวํา 3.00 ขึ้นไป และใน
ระดับอุดมศึกษาต๎องได๎เกรดเฉล่ียไมํต่ า
กวํา 2.50 ขึ้นไปจึงจะมีสิทธิ์รับทุน
ตํอเนื่องได๎ และต๎องเป็น
สถาบันการศึกษาของรัฐเทํานั้น)

               160,000 อบต.ป่ากลาง สํวนการศึกษา

50 ทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนนักศึกษาที่
สามารถสอบเข๎าเรียนแพทย์ของคณะ
แพทยศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยของรัฐได๎

ทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนนักศึกษาที่
สามารถสอบเข๎าเรียนแพทย์ของคณะ
แพทยศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยของรัฐได๎
จ านวน 3 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท 
(ตํอเนื่อง มา 2 ทุน และปีนี้อีก 1 ทุน)

                 30,000 อบต.ป่ากลาง สํวนการศึกษา

51 ทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนนักศึกษาที่
สามารถสอบเข๎าเรียนวิศวกรรมศาสตร์ของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยของรัฐ
ได๎ จ านวน 5 ทุน ๆ ละ 8,000 บาท (มีที่รับ
ตํอเนื่องมา 3 ทุนและปีนี้อีก 2 ทุน)

ทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนนักศึกษาที่
สามารถสอบเข๎าเรียนวิศวกรรมศาสตร์
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ใน
มหาวิทยาลัยของรัฐได๎ จ านวน 5 ทุน ๆ 
ละ 8,000 บาท (มีที่รับตํอเนื่องมา 3 ทุน
และปีนี้อีก 2 ทุน)

                 40,000 อบต.ป่ากลาง สํวนการศึกษา
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52 คําน้ ายาเคมีส าหรับเคร่ืองพํนหมอกควัน เพื่อจํายเป็นคําน้ ายาเคมีส าหรับเคร่ือง
พํนหมอกควัน ในการก าจัด ยุงลาย 
ยุงก๎นปลํอง และแมลงที่เป็นพาหะน า
โรคตํางๆในเขตพื้นที่เพื่อป้องกันโรค
ไข๎เลือดออก และโรคติดตํออื่นๆ ฯลฯ

               100,000 ต าบลป่ากลาง ส านักงานปลัดรํวมกับ
 รพสต.ป่ากลาง

53 คําสารเคมีก าจัดลูกน้ ายุงลาย เพื่อจํายเป็น คําทรายอะเบท ส าหรับ
แจกจํายให๎แกํประชาชนทุกหลังคาเรือน
ส าหรับก าจัดลูกน้ ายุงลาย แมลงพาหะ
น าโรค ฯลฯ ในเขตพื้นที่ เพื่อป้องกัน
โรคติดตํอ เชํน ไข๎มาลาเรีย ไข๎เลือดออก

                 45,000 ต าบลป่ากลาง ส านักงานปลัดรํวมกับ
 รพสต.ป่ากลาง

54 คําน้ ายาฆําเชื้อโรคไข๎หวัดนก เพื่อจํายเป็น คําน้ ายาคําเชื้อไข๎หวัดนก
ส าหรับฉีดพํนทุกหมูํบ๎าน ตามหนังสือที่ 
มท 0839.3/567 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม
 2549

                  5,000 ต าบลป่ากลาง ส านักงานปลัดรํวมกับ
 รพสต.ป่ากลาง

55 คําวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ๎า เพื่อจํายเป็น คําจัดซ้ือวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ๎า ส าหรับอาสาสมัครปศุสัตว์
หมูํบ๎านใช๎ฉีดป้องกันโรคพิษสุนัขบ๎า ทั้ง
หกหมูํบ๎าน

                 30,000 ต าบลป่ากลาง ส านักงานปลัดรํวมกับ
 รพสต.ป่ากลาง

56 อุดหนุนกลํุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมูํบ๎าน

ตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูล
ฐานเขตเทศบาลและ อบต.เพื่อส าหรับ
สนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุข 
โดยจัดสรรเป็นคําด าเนินงานของ อสม.ใน
เขตชุมชน/หมูํบ๎านๆละ 10,000 บาท 
เพื่อให๎ อสม.ด าเนินการใน 3 กลํุม
กิจกรรม

                 90,000 ต าบลป่ากลาง ส านักงานปลัดรํวมกับ
 รพสต.ป่ากลาง

3.4   แนวทางการพัฒนาส่งเสริมกิจการด้านสาธารณสุข
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57 ประเภทเงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพท๎องถิ่น

เพื่อจํายเป็นเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพท๎องถิ่น ส าหรับการ
สํงเสริมหลักประกันสุขภาพ

               100,000 ต าบลป่ากลาง ส านักงานปลัดรํวมกับ
 รพสต.ป่ากลาง

58 อบรมคุณธรรมจริยธรรม พนักงานสํวนต าบล
เพื่อเสริมสร๎างคุณธรรมในการปฏิบัติงาน

โครงการอบรมคํายคุณธรรม จริยธรรม 
พนักงานสํวนต าบล

                 15,000 อาศรมป่ากลาง สนง.ปลัด


59 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมคริสเตียน
ต าบลป่ากลาง

เพื่อจํายเป็น คําวิทยากร, คําอาหาร, น้ า
ด่ืม คําใช๎จํายอื่นๆ ฯลฯ แกํผ๎ูเข๎ารับการ
อบรมโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมคริสเตียนต าบลป่ากลาง

                 20,000 ต าบลป่ากลาง สํวนการศึกษา



60 คําจัดการแขํงขันกีฬาประจ าปีต าบลป่ากลาง เพื่อจํายเป็น คําน้ าด่ืมส าหรับผ๎ูเข๎ารํวม
แขํงขันกีฬา, คําตอบแทนคณะกรรมการ
ตัดสินกีฬา, คําถ๎วยรางวัล-เงินรางวัล, 
คําจัดสถานที่-สนามแขํงขัน, คําบ ารุง
สถานที่, คําเอกสาร วัสดุ/อุปกรณ์กีฬา
ตํางๆ และคําใช๎จํายอื่นๆ ฯลฯ ส าหรับ
การจัดการแขํงขันกีฬาประเภทตํางๆ ใน
ต าบลป่ากลาง

                 50,000 ต าบลป่ากลาง สํวนการศึกษา

61 คําใช๎จํายส าหรับการสํงนักกีฬา กลํุมสตรี หรือ
เยาวชน ไปประกวดหรือแขํงขันนอกสถานที่

เพื่อจํายเป็นคําเดินทาง คําอาหาร
ส าหรับนักกีฬา และผ๎ูควบคุมทีม และ
คําใช๎จํายอื่นๆ ฯลฯ ในการสํงนักกีฬา
เยาวชน เข๎ารํวมแขํงขันในงานตํางๆ เชํน
 การแขํงขันกีฬาในเทศกาลปีใหมํม๎ง, 
การแขํงขันกีฬาระดับอ าเภอ, การแขํงขัน
ในระดับจังหวัด ฯลฯ

                 80,000 ต าบลป่ากลาง สํวนการศึกษา

3.5  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนและประชาชน

3.6   แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการเล่นกีฬา,การออกก าลังกายและการนันทนาการ
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62 คําใช๎จํายส าหรับโครงการสํงนักกีฬาแอโรบิค
ต าบลป่ากลางเข๎ารํวมแขํงขันในระดับตํางๆ

เพื่อจํายเป็นคําวัสดุอุปกรณ์ คําเดินทาง 
เบี้ยเล้ียงนักกีฬา รวมถึงคําใช๎จํายอื่นๆ ที่
ระเบียบกฎหมายได๎ก าหนดให๎จํายได๎

                 10,000 ต าบลป่ากลาง สํวนการศึกษา

63 คําใช๎จํายส าหรับจัดฝึกอบรมโครงการฝึกสอน
นักกีฬาระดับต าบล

เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนวิทยากร คําเบี้ย
เล้ียงนักกีฬา คําน้ าด่ืม คําอาหาร ผ๎ูเข๎า
รับการฝึกอบรม และคําใช๎จํายอื่น ๆ ฯลฯ

                 20,000 ต าบลป่ากลาง สํวนการศึกษา

64 คําใช๎จํายส าหรับสํงนักกีฬาแขํงขันกีฬาอิ้
วเมี่ยนประจ าปี

เพื่อจํายเป็น คําน้ าด่ืมส าหรับผ๎ูเข๎ารํวม
แขํงขันกีฬา, คําตอบแทนคณะกรรมการ
ตัดสินกีฬา, คําถ๎วยรางวัล-เงินรางวัล, 
คําจัดสถานที่-สนามแขํงขัน, คําบ ารุง
สถานที่, คําเอกสาร วัสดุ/อุปกรณ์กีฬา
ตํางๆ และคําใช๎จํายอื่นๆ ฯลฯ

                 20,000 ตํางจังหวัด สํวนการศึกษา



65 โครงการแขํงขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์เผําลัวะ
ต๎านยาเสพติด คร้ังที่ 2

เพื่อจํายเป็น คําน้ าด่ืมส าหรับผ๎ูเข๎ารํวม
แขํงขันกีฬา, คําตอบแทนคณะกรรมการ
ตัดสินกีฬา, คําถ๎วยรางวัล-เงินรางวัล, 
คําจัดสถานที่-สนามแขํงขัน, คําบ ารุง
สถานที่, คําเอกสาร วัสดุ/อุปกรณ์กีฬา
ตํางๆ และคําใช๎จํายอื่น ๆ ฯลฯ ส าหรับ
การจัดการแขํงขันกีฬาประเภทตํางๆใน
ต าบลป่ากลาง

                 20,000 บ๎านจูน หมูํ 4 และบ๎าน
ตาหลวง หมูํ 5

สํวนการศึกษา
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66 โครงการแขํงขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
ป่ากลาง

เพื่อจํายเป็น คําน้ าด่ืมส าหรับผ๎ูเข๎ารํวม
แขํงขันกีฬา, คําตอบแทนคณะกรรมการ
ตัดสินกีฬา, คําถ๎วยรางวัล-เงินรางวัล, 
คําจัดสถานที่-สนามแขํงขัน, คําบ ารุง
สถานที่, คําเอกสาร วัสดุ/อุปกรณ์กีฬา
ตํางๆ และคําใช๎จํายอื่น ๆ ฯลฯ ส าหรับ
การจัดการแขํงขันกีฬาประเภทตํางๆใน
ต าบลป่ากลา

                 15,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎าน
ป่ากลาง และบ๎าตาหลวง

สํวนการศึกษา



67 วัสดุกีฬา เพื่อจํายเป็น คําซ้ือวัสดุ/อุปกรณ์กีฬา
ประจ าหมูํบ๎านและศูนย์กีฬาต าบล 
ส าหรับสํงเสริมการเลํนกีฬาและออก
ก าลังกายให๎แกํประชาชนทุกหมูํบ๎าน ใช๎
ฝึกซ๎อม เลํนกีฬา

                 70,000 ต าบลป่ากลาง สํวนการศึกษา

68 คําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนา

เพื่อจํายเป็น คําวัสดุ/อุปกรณ์ ในการจัด
กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
เชํน วันมาฆะบูชา, วันวิสาขบูชา, วัน
อาสาฬหบูชา ฯลฯ

                 10,000 ต าบลป่ากลาง สํวนการศึกษา

69 คําจัดกิจกรรมงานเทศกาลปีใหมํม๎ง คําใช๎จํายในการจัดงานเทศกาลปีใหมํม๎ง 
(บ๎านน้ าเปิน หมูํที่ 1, บ๎านค๎างฮํอ หมูํที่ 3
 และบ๎านสวนทราย หมูํที่ 6) ต าบลป่า
กลาง คําใช๎จํายอื่นๆ ฯลฯ

               100,000 ต าบลป่ากลาง สํวนการศึกษา

70 คําจัดกิจกรรมเทศกาลปีใหมํเมี่ยน เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดงาน
เทศกาล หรือประเพณีปีใหมํเมี่ยน บ๎าน
ห๎วยสะนาว หมูํที่ 2 ต าบลป่ากลาง 
คําใช๎จํายอื่นๆ ฯลฯ

                 20,000 ต าบลป่ากลาง สํวนการศึกษา

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
      4.1  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการจัดงานตามประเพณีและส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา
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71 งานประเพณี กินสะโหลดตีพิ เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดกิจกรรม
สํงเสริมประเพณีกินสะโหลดตีพิ บ๎านตา
หลวง หมูํที่ 5 ต าบลป่ากลาง คําใช๎จําย
อื่นๆ ฯลฯ

                 10,000 ต าบลป่ากลาง สํวนการศึกษา



72 คําใช๎จํายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์
และวันผ๎ูสูงอายุต าบลป่ากลาง

เพื่อจํายเป็นคําจัดกิจกรรมและพิธีการ
รดน้ าด าหัวผ๎ูสูงอายุ หัวหน๎าสํวนราชการ
ในต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหาร
สํวนต าบล ผ๎ูบริหารองค์การบริหารสํวน
ต าบล ผ๎ูน าหมูํบ๎านในต าบลป่ากลาง

                 30,000 ต าบลป่ากลาง สํวนการศึกษา



73 คําใช๎จํายในการบวงสรวงเจ๎าที่ต าบลป่ากลาง
และเจ๎าที่ของ องค์การบริหารสํวนต าบล

เพื่อจํายเป็นคําส่ิงของเคร่ืองเซํนไหว๎และ
บวงสรวง เจ๎าที่/เจ๎าพํอพญาดงเซ๎ง 
ประจ าต าบลป่ากลาง และเจ๎าที่องค์การ
บริหารสํวนต าบล ท าบุญส านักงาน
องค์การบริหารสํวนต าบลป่ากลาง

                 20,000 ต าบลป่ากลาง สํวนการศึกษา



74 คําจัดงานประเพณีสงกรานต์บ๎านจูน เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์บ๎านจูน หมูํที่ 4 
ต าบลป่ากลาง คําใช๎จํายอื่นๆ ฯลฯ

                 20,000 ต าบลป่ากลาง สํวนการศึกษา


75 คําจัดงานประเพณีสงกรานต์บ๎านตาหลวง เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์บ๎านตาหลวง หมูํที่ 5 
ต าบลป่ากลาง คําใช๎จํายอื่นๆ ฯลฯ

                 10,000 ต าบลป่ากลาง สํวนการศึกษา


76 คําใช๎จํายในการจัดงานคารวะพญาผานอง/จัด
งานเทศกาลโลกของกวําง/จัดงานชมพูภูคา
บาน/จัดงานลอยกระทง/จัดงานกาชาด

เพื่อจํายเป็นคํา น้ าด่ืม คํารถในการน า
ประชาชนรํวมงาน การออกร๎านจ าหนําย
ผลิตภัณฑ์ของต าบลป่ากลาง และ
คําใช๎จํายอื่นๆ ฯลฯ

                 30,000 ต าบลป่ากลาง สํวนการศึกษา

77 คําใช๎จํายในการประกวดธิดาดอย เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายตํางๆ ในการสํง
ธิดาดอยเข๎าประกวด เชํน งานกาดชาด 
งานลอยกระทง งานเทศกาลโลกของ
กวําง ฯลฯ

                 10,000 ต าบลป่ากลาง สํวนการศึกษา
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78 คําใช๎จํายส าหรับโครงการจัดกิจกรรมวัน
คริสต์มาส

เพื่อจํายเป็น คําวัสดุ เคร่ืองเขียน 
กระดาษ และคําใช๎จํายอื่นๆ ฯลฯ

                 20,000 ต าบลป่ากลาง สํวนการศึกษา


79 คําใช๎จํายโครงการสํงเสริมกิจกรรมวัฒนธรรม เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายตํางๆ โครงการ
สํงเสริมกิจกรรมวัฒนธรรม

                 20,000 ต าบลป่ากลาง สํวนการศึกษา

80 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร๎อน เพื่อจํายเป็นคําวิทยากร คําวัสดุอุปกรณ์ 
คําใช๎จํายอื่นๆ ฯลฯ ในโครงการบรรพชา
สมเณรภาคฤดูร๎อน

                 50,000 อาศรมป่ากลาง สํวนการศึกษา


81 โครงการสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เพื่อจํายเป็น คําวัสดุอุปกรณ์ในการสอน
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ คําอาหาร, 
น้ าด่ืม คําใช๎จํายอื่นๆ ฯลฯ

                 20,000 อาศรมป่ากลาง สํวนการศึกษา

82 โครงการงานมหกรรมชุมนุมยุวพุทธรรมจาริก
และแกนน าบนพื้นที่สูง คร้ังที่ 17

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายตํางๆ โครงการ
มหกรรมชุมยุวพุทธรรมจาริกและแกน
น าบนพื้นทีสูง คร้ังที่ 17

                 10,000 ตํางจังหวัด สํวนการศึกษา


83 อุดหนุนงานเทศกาลโลกขอกวําง นักส๎ูแหํง
ขุนเขา ประจ าปี 2558 ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอปัว

เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุนงานเทศกาลโลก
ขอกวําง นักส๎ูแหํงขุนเขาที่ท าการ
ปกครองอ าเภอปัว ฯลฯ

                 25,000 อ าเภอปัว สํวนการศึกษา


84 อุดหนุนงานบวงสรวงพญาผานอง (การะวะ
พญาผานอง) ที่ท าการปกครอง อ าเภอปัว

เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุนงานบวงสรวง
พญาผานอง (การะวะพญาผานอง) ที่ท า
การปกครองอ าเภอปัว ฯลฯ

                  5,000 อ าเภอปัว สํวนการศึกษา



85 อุดหนุนงานเทศกาลชมพูภูคาบานและงาน
บวงสรวงเจ๎าพระญาภูคา ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอปัว

เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุนงานเทศกาล
ชมพูภูคาบานและงานบวงสรวงเจ๎า
พระญาภูคา ที่ท าการปกครอง อ าเภอปัว
 ฯลฯ

                 15,000 อ าเภอปัว สํวนการศึกษา



86 อุดหนุนงานออกร๎านประจ าปีของอ าเภอและ
อปท.ในงานกาชาดจังหวัดนําน ที่ท าการ
ปกครอง อ าเภอปัว

เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุนงานออกร๎าน
ประจ าปีของอ าเภอและอปท.ในงาน
กาชาดจังหวัดนําน ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอปัว ฯลฯ

                 20,000 อ าเภอปัว สํวนการศึกษา
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87 อุดหนุนงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอยอดุลย
เดชมหาราช ที่ท าการปกครอง อ าเภอปัว

เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุนงานวันฉัตรมงคล
 5 พฤษภาคม ที่ท าการปกครอง อ าเภอ
ปัว ฯลฯ

                 15,000 อ าเภอปัว สํวนการศึกษา



88 อุดหนุนงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอปัว

เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุนงานวันพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัว 5 ธันวาคม ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอปัว ฯลฯ

                 10,000 อ าเภอปัว สํวนการศึกษา



89 งานวันพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
นางเจ๎าพระบรมราชินีนาถ ที่ท าการปกครอง
อ าเภอปัว

เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุนงานวันพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระนางเจ๎า
พระบรมราชินีนาถ ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอปัว ฯลฯ

                 10,000 อ าเภอปัว สํวนการศึกษา



90 โครงการลานวัฒนธรรมท๎องถิ่นโรงเรียนมัธยม
ป่ากลาง

เพื่อเป็นคําใช๎จํายโครงการลาน
วัฒนธรรมท๎องถิ่นโรงเรียนมัธยมป่ากลาง
 คําวัสดุ อุปกรณ์ คําอาหาร คําน้ าด่ืม 
ของผ๎ูเข๎ารํวม และวิทยากร รวมทั้ง
คําตอบแทนวิทยากร และคําใช๎จํายอื่นๆ
 ฯลฯ

                 30,000 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สํวนการศึกษา

91 คําใช๎จํายในการฝึกอบรมโครงการสืบสาน
วัฒนธรรมสามเผําต าบลป่ากลาง

เพื่อจํายในการจัดฝึกอบรมปราชญ์
ชาวบ๎าน หมอขวัญ ของเผําม๎ง เผําเมี่ยน
 และเผําล๊ัวะ เป็นคําวัสดุ อุปกรณ์ 
คําอาหาร คําน้ าด่ืม และคําใช๎จํายอื่นๆ 
ฯลฯ

                 60,000 ต าบลป่ากลาง สํวนการศึกษา

92 จัดเก็บขยะ ก าจัดขยะ และอื่นๆ เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการจัดเก็บ
ขยะ ก าจัดขยะ และอื่นๆ

               440,000 ต าบลป่ากลาง สํวนโยธา
       5.1 แนวทางการพัฒนา บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล

5.  ยุทธสาสตร์ การพัฒนาด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    4.2  แนวทางการพัฒนา ฝึกสอนอบรมให้ความรู้เก่ียวกับประเพณี
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93 คําจ๎างเหมาตัดแตํงกิ่งต๎นไม๎สาธารณะและ
เก็บกวาดขยะที่สาธารณะต าบลป่ากลาง

เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาตัดแตํงกิ่งต๎นไม๎
สาธารณะและเก็บกวาดขยะที่สาธารณะ
ต าบลป่ากลาง

                 60,000 ต าบลป่ากลาง สํวนโยธา

94 โครงการชุมชนยปลอดขยะนําอยูํหมูํบ๎านนํา
มอง

เพื่อจํายเป็น คําวัสดุ อุปกรณ์ คําใช๎จําย
อื่นๆ

                 50,000 ต าบลป่ากลาง ส านักงานปลัด

95 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อเสริมสร๎าง
การมีสํวนรํวมในการจัดการขยะและของเสีย
อันตรายที่สอดคล๎องกับบริบทชุมชนต าบลป่า
กลาง อ าเภอปัว จังหวัดนํานอยํางยั่งยืน

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายตํางๆ ตามโครการ
 ฯลฯ

                 50,000 ต าบลป่ากลาง ส านักงานปลัด

96 คําจ๎างเหมาบริการทดสอบน้ าอุปโภค บริโภค
ในพื้นที่

คําจ๎างเหมาบริการทดสอบน้ าอุปโภค 
บริโภคในพื้นที่ ต าบลป่ากลาง

                 30,000 ต าบลป่ากลาง สํวนโยธา

97 การจัดประชุมประชาคมหมูํบ๎าน/ ต าบล เพื่อจัดท าแผนพัฒนาประจ าปี คําวัสดุ 
คําเอกสารที่ใชในการจัดเวทีประชาคม
และคําถํายเอกสารเข๎าเลํมแผนพัฒนา

                 15,000 ต าบลป่ากลาง ส านักงานปลัด

98 กิจกรรมโครงการ อบต.สัญจร การจัดกิจกรรมโครงการ อบต.สัญจร/
อบต. พบประชาชน  ในการรองรับ
ปัญหาความต๎องการตําง ๆหรือการ
บริการเคล่ือนที่ เชํนการบริการจัดเก็บ
ภาษี เป็นต๎น

                 20,000 ต าบลป่ากลาง ส านักงานปลัด

99 ป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ วัสดุป้ายพระบรมฉายาลักษณ์เฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว 
เนื่องในวโรกาส 5 ธันวามหาราชให๎
ประชาชนได๎ชมพระบารมีรํวมปกป้อง
สถาบันพระมหากษัตริย์

                 20,000 ต าบลป่ากลาง ส านักงานปลัด

6.1  แนวทางการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาร่วมบูรณาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินร่วมกับชุมชน
6.   ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการและการบริการ

5.2  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบน้ าเสีย
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100 คําใช๎จํายในการจัดเก็บข๎อมูลพื้นฐานในการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น

เพื่อจํายเป็นคําวัสดุ, คําเอกสารที่ใช๎ใน
การจัดเก็บข๎อมูลพื้นฐานในการจัดท า
แผนพัฒนาของ อบต.ป่ากลาง

                 20,000 ต าบลป่ากลาง ส านักงานปลัด

101 โครงการ 7 วันอันตราย เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายตําง ๆ ในการต้ัง
ดํานลดอุบัติเหตุชํวยเทศกาลปีใหมํ 
เทศกาลสงการนต์

                 50,000 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด
 

102 ฝึกอบรมทบทวน อปพร. เพื่อจํายเป็นคําวัสดุ อุปกรณ์ 
คําตอบแทนวิทยากร คําอาหาร 
คําใช๎จํายอื่นๆ ในการฝึกอบรม

               150,000 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด

103 โครงการพัฒนาสํงเสริมกิจกรรมสมาชิก  อป
พร.

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายตํางๆ ฯลฯ ในวัน
อปพร. และกิจกรรมตํางๆ

                 15,000 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด


104 คําเบี้ยเล้ียงการปฏิบัติหน๎าที่ สมาชิก อปพร. เพื่อจํายเป็นคําเบี้ยเล้ียงในการปฏิบัติ
หน๎าที่ของสมาชิก อปพร.และหนํวยกู๎ชีพ
กู๎ภัย OTOS

                 50,000 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด

105 คําวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจํายเป็นคําน้ ายาเคมีส าหรับเติมถัง
ดับเพลิง ของ สนง.อบต. และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

                  5,000 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด

106 เงินเดือน,คําตอบแทนประจ าต าแหนํง, เงิน
คําตอบแทนพิเศษ ผ๎ูบริหาร, สมาชิกสภา
ท๎องถิ่น  ของ อบต.

ผ๎ูบริหาร, สมาชิกสภาท๎องถิ่น  ของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น

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

             2,937,770 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด
             1,083,520 อบต.ป่ากลาง สํวนการคลัง
               616,840 อบต.ป่ากลาง สํวนโยธา
               333,480 อบต.ป่ากลาง สํวนการศึกษาฯ
                 36,000 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด
                 18,000 อบต.ป่ากลาง สํวนการคลัง

6.3  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

6.2  แนวทางการพัฒนา สนับสนุนส่งเสริมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ

เงินเดือน/คําตอบแทนพนักงานสํวนต าบล, 
พนักงานจ๎าง ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น

107 พนักงานสํวนต าบล, พนักงานจ๎าง ของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น

เงินเพิ่มพิเศษคําครองชีพชั่วคราว 
พนักงานสํวนต าบล

เงินเพิ่มตํางๆ ของพนักงาน108
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               218,400 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด
                 42,000 อบต.ป่ากลาง สํวนการคลัง
                 42,000 อบต.ป่ากลาง สํวนโยธา
                 42,000 อบต.ป่ากลาง สํวนการศึกษาฯ
               504,000 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด
               272,440 อบต.ป่ากลาง สํวนการคลัง
               272,440 อบต.ป่ากลาง สํวนโยธา
               508,660 อบต.ป่ากลาง สํวนการศึกษาฯ
                 36,000 อบต.ป่ากลาง สํวนการคลัง
                 36,000 อบต.ป่ากลาง สํวนโยธา
                 54,000 อบต.ป่ากลาง สํวนการศึกษาฯ

112 คําตอบแทน คําขอขวัญ เงินรางวัล ให๎แกํผ๎ูที่ได๎รับแตํงต้ังให๎ปฏิบัติหน๎าที่ ใน
กิจการอันเป็นประโยชน์แกํ อบต.ป่า
กลาง เชํน ข๎าราชการหนํวยงานอื่น, 
พนักงานสํวนต าบล, สมาชิก อปพร.
ประชาคม ฯลฯ

                 45,000 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด

                 25,000 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด
                 25,000 อบต.ป่ากลาง สํวนการคลัง
                 25,000 อบต.ป่ากลาง สํวนโยธา
                 25,000 อบต.ป่ากลาง สํวนการศึกษาฯ
                 30,000 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด
                  5,000 อบต.ป่ากลาง สํวนการคลัง
                 20,000 อบต.ป่ากลาง สํวนโยธา
                 20,000 อบต.ป่ากลาง สํวนการศึกษาฯ
               175,800 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด
               131,400 อบต.ป่ากลาง สํวนการคลัง
                 42,000 อบต.ป่ากลาง สํวนโยธา
                 36,000 อบต.ป่ากลาง สํวนการศึกษาฯ

115 คําเชําบ๎าน เพื่อจํายเป็นคําเชําบ๎านให๎แกํพนักงาน
สํวนต าบล

เพื่อจํายเป็นประเภทเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นส าหรับพนักงานสํวนต าบลเป็น
กรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจ าปี)

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นส าหรับพนักงาน
สํวนต าบลเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจ าป)ี

113

เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนการปฏิบัติงาน
ในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ
 ของพนักงานสํวนต าบลและพนักงานจ๎าง

คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ114

เงินประจ าต าแหนํง ปลัด และหัวหน๎า
สํวนราชการ

เงินประจ าต าแหนํง

คําตอบแทนพนักงานจ๎าง

111

110

109

คําจ๎างชั่วคราวให๎แกํพนักงานจ๎างทั่วไป 
และพนักงานจ๎างตามภารกิจ

คําครองชีพชั่วคราวให๎แกํ พนักงานจ๎าง
ทั่วไป และพนักงานจ๎างตามภารกิจ

เงินเพิ่มตํางๆ ของพนักงานจ๎าง
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                 80,000 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด
                 20,000 อบต.ป่ากลาง สํวนการคลัง
                 10,000 อบต.ป่ากลาง สํวนโยธา
                  8,000 อบต.ป่ากลาง สํวนการศึกษาฯ

117 คําเย็บหนังสือหรือเข๎าปกหนังสือ ถํายเอกสาร คําถํายเอกสาร ,เย็บหนังสือ,เข๎าปก
หนังสือ  หรือเอกสารตํางๆ เชํน ข๎อ
บัญญัติฯ แผนพัฒนาต าบล หรือเอกสาร
อื่นๆที่จ าเป็นต๎องใช๎ในการด าเนิน
โครงการตํางๆ

                 20,000 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด

                 90,000 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด
                 90,000 อบต.ป่ากลาง สํวนการคลัง
                 50,000 อบต.ป่ากลาง สํวนโยธา
                 90,000 อบต.ป่ากลาง สํวนการศึกษาฯ
                 50,000 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด
               100,000 อบต.ป่ากลาง สํวนการคลัง
                 30,000 อบต.ป่ากลาง สํวนโยธา

120 คําจ๎างเหมาบริการท าความสะอาดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

คําจ๎างเหมาบริการท าความสะอาดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย์

               120,000 อบต.ป่ากลาง สํวนการศึกษาฯ

121 คําจ๎างเหมาบริการสอบเขตรังวัดที่ดิน เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการสอบเขต
รังวัดที่ดิน ในพื้นที่ต าบลป่ากลาง

                 20,000 อบต.ป่ากลาง สํวนโยธา

122 คําเบี้ยประกันภัยค๎ุมครองผ๎ูประสบภัยจากรถ คําเบี้ยประกันภัยค๎ุมครองผ๎ูประสบภัย
จากรถยนต์ รถบรรทุกน้ า และ
รถจักรยานยนต์   องค์การบริหารสํวน
ต าบลป่ากลาง

                 10,000 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด

คําลงทะเบียน  การฝึกอบรม, การ
ประชุม,การเข๎ารํวมสัมมนาของพนักงาน
สํวนต าบล,  ผ๎ูบริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารสํวนต าบล

คําธรรมเนียมและคําลงทะเบียนตํางๆ118

คําจ๎างเหมาและบริการ119

116 เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร 
ให๎แกํ คณะผ๎ูบริหารฯ พนักงานสํวนต าบล

คําจ๎างเหมาให๎ผ๎ูรับจ๎างท าการอยํางใด
อยํางหนึ่ง ซ่ึงมิใชํการประกอบดัดแปลง 
 ตํอเติม ครุภัณฑ์ หรือส่ิงกํอสร๎าง  และ
อยูํในความ
รับผิดชอบของผ๎ูรับจ๎าง
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123 คํารับรองในการต๎อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล คําอาหาร,คําเคร่ืองด่ืม,คําของขวัญ,พิมพ์
เอกสาร,คําใช๎จํายที่เกี่ยวเนื่องในการ
เล้ียงรับรองรวมทั้งคําบริการและ
คําใช๎จํายอื่น ซ่ึงจ าเป็นต๎องจํายที่
เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเป็นคํารับรองใน
การต๎อนรับ บุคคลหรือคณะบุคคล ที่มา
ประชุม นิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม
 หรือทัศนะศึกษาดูงานในกิจการของ 
อบต.ป่ากลาง  และเจ๎าหน๎าที่ที่เกี่ยวข๎อง
 ซ่ึงรํวมต๎อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล

                 15,000 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด

124 คําเล้ียงรับรองในการประชุมสภาท๎องถิ่น คําอาหาร,เคร่ืองด่ืมตํางๆ เคร่ืองใช๎ในการ
เล้ียงรับรองและคําบริการอื่นๆ ซ่ึง
จ าเป็นต๎องจํายที่เกี่ยวกับการเล้ียงรับรอง
ในการประชุมสภาฯ  หรือคณะกรรมการ
 หรือคณะอนุกรรมการที่ได๎รับแตํงต้ัง
ตามกฎหมาย  หรือตามระเบียบ  หรือ
หนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทย 
หรือการประชุมระหวํางองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นกับองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น หรือองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  ทั้งนี้ให๎
รวมถึงผ๎ูเข๎ารํวมประชุมอื่นๆ และ
เจ๎าหน๎าที่ที่เกี่ยวข๎องซ่ึงเข๎ารํวมประชุม

                 15,000 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด
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                 90,000 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด
                 90,000 อบต.ป่ากลาง สํวนการคลัง

                 30,000 อบต.ป่ากลาง สํวนโยธา

                 60,000 อบต.ป่ากลาง สํวนการศึกษาฯ

126 คําจัดท าเว็บไซด์ของ อบต.ป่ากลาง เพื่อจํายเป็นค๎างจ๎างเหมาจัดท าเว็บไซด์ 
อบต.ป่ากลาง ดูแลเว็บไซด์และจดโดเมน
เนม ปีละ 1 คร้ัง

                  7,000 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด

127 คําจ๎างเหมาบริการวางระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการวาง
ระบบพร๎อมติดต้ังวัสดุอปกรณ์เครือขําย
อินเตอร์เน็ต

                 40,000 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด

128 คําจ๎างเหมาบริการย๎ายเคร่ืองบันทึกพร๎อม
สายสัญญาณ กล๎อง CCTV

เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการย๎าย
เคร่ืองบันทึก พร๎อมเพิ่มสายสัญญาณ 
กล๎อง CCTV จ านวน 3 ตัว

                 30,000 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด

129 โครงการแผนที่ภาษี เพื่อจํายเป็นคําเบี้ยเล้ียง คําพาหนะ คํา
ถํายเอกสาร คําใช๎จํายตํางๆ ฯลฯในการ
จัดท าแผนที่ภาษี

               200,000 อบต.ป่ากลาง สํวนการคลัง

130 คําใช๎จํายส าหรับการเลือกต้ัง คําใช๎จํายตํางๆ ส าหรับการเลือกต้ัง                  20,000 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด
               100,000 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด
                 30,000 อบต.ป่ากลาง สํวนการคลัง
                 50,000 อบต.ป่ากลาง สํวนโยธา
                 40,000 อบต.ป่ากลาง สํวนการศึกษาฯ

132 คําไฟฟ้า คํากระแสไฟฟ้าที่ใช๎ในส านักงานองค์การ
บริหารสํวนต าบล และไฟสาธารณะ
สํวนเกิน10 %

               200,000 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด

133 คําบริการโทรศัพท์ คําใช๎บริการ และคําเชําเลขหมาย คํา
บ ารุงรักษาสาย ฯลฯ  ที่เกิดจากการใช๎
โทรศัพท์ ในส านักงาน อบต.ป่ากลาง

                 10,000 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด

คําเบี้ยเล้ียง, คําพาหนะ, คําเชําที่พัก 
และคําใช๎จํายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการของสมาชิกสภา อบต. 
ผ๎ูบริหารฯ พนักงานสํวนต าบล พนักงาน
จ๎างฯ  เชํน การไปรํวมประชุม,อบรม 
สัมมนาหรือศึกษาดูงาน ฯลฯ

คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ125

เพื่อจํายเป็น  คําบ ารุงรักษาหรือ
ซํอมแซมทรัพย์สิน ขององค์การบริหาร
สํวนต าบลป่ากลาง  เชํนบ ารุงรักษาหรือ
ซํอมแซม วัสดุ และครุภัณฑ์ตํางๆ ใน
ส านักงานและที่อยูํในความรับผิดชอบ

คําบ ารุงรักษาหรือซํอมแซมทรัพย์สิน131
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                 10,000 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด
                 20,000 อบต.ป่ากลาง สํวนการคลัง

135 คําบริการส่ือสารและโทรคมนาคม คําโทรสาร[Facsimile] คําใช๎จําย
เกี่ยวกับการใช๎ระบบอินเตอร์เน็ต 
[internet]  และคําส่ือสารอื่นๆ ของ
ส านักงาน อบต.ป่ากลาง

               112,000 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด

136 คําจ๎างส ารวจความพึงพอใจของประชาชน เพื่อจํายเป็นคําจ๎างส ารวจความพึงพอใจ
ของประชาชนในการให๎บริการของ 
อบต.ป่ากลาง

                 18,000 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด


137 อุดหนุน เทศบาลศิลาแลง บริการจัดหาข๎อมูลขําวสารระดับอ าเภอ
ปัว

                 10,000 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด

138 คําพัฒนาผ๎ูดูแลเด็ก คําใช๎จํายในการพัฒนาผ๎ูดูแลเด็ก                  52,000 อบต.ป่ากลาง สํวนการศึกษาฯ
139 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อจํายเป็นเงินสมทบกองทุน

ประกันสังคมให๎แกํพนักงานจ๎างตาม
ภารกิจและพนักงานจ๎างทั่วไป จ านวน 
18 อัตรา ขององค์การบริหารสํวนต าบล
 ตามพระราชกฤษฎีกาให๎ใช๎
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
 บังคับแกํนายจ๎างที่มีลูกจ๎างต้ังแตํ 1 คน
ขึ้นไปต๎องสํงเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม อัตราร๎อยละ 10 ของ
คําจ๎างรวมทั้งเงินเพิ่มตําง ๆ ที่ต๎องจําย
ให๎แกํพนักงานจ๎าง

                 75,000 อบต.ป่ากลาง สํวนการคลัง

140 ส ารองจําย เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายกรณีฉุกเฉิน หรือ
กรณีจ าเป็นตําง ๆ ซ่ึงไมํสามารถ
คาดการณ์ได๎ลํวงหน๎า หรืองานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เชํน อุทกภัย 
วาตภัย อัคคีภัย ฯลฯ

               877,550 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด

คําธนาณัติ คําลงทะเบียนจดหมาย  และ
คําซ้ือดวงตราไปรษณีย์ยากร

คําไปรษณีย์134
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141 โครงการรับเสด็จพระบรมวงศ์ษานุวงศ์ เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการเตรียมการ
รับเสด็จพระบรมวงศ์ษานุวงศ์ทุกพระองค์

                 50,000 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด

142 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการ
สํวนท๎องถิ่น (กบท)

เพื่อจํายเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น (กบท)

               142,450 อบต.ป่ากลาง สํวนการคลัง

                 97,000 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด
                 50,000 อบต.ป่ากลาง สํวนการคลัง
                 30,000 อบต.ป่ากลาง สํวนโยธา
                 20,000 อบต.ป่ากลาง สํวนการศึกษาฯ

คําวัสดุ/อุปกรณ์ ไฟฟ้า และวิทยุ 
ส าหรับติดต้ัง ณ ส านักงานที่ท าการ 
อบต. งานกิจการของ อบต. เชํน หลอด
ไฟฟ้า  สวิตช์ไฟฟ้า  ปล๊ักไฟฟ้า  บัล
ลาร์ท  สตาร์ทเตอร์ ฯลฯ

                 40,000 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด

เพื่อจํายเป็นคําวัสดุ/อุปกรณ์ ไฟฟ้า และ
วิทยุ ส าหรับติดต้ังที่สาธารณะ หมูํบ๎าน 
และกิจการของ อบต. เชํน หลอดไฟฟ้า 
สวิตช์ไฟฟ้า ปล๊ักไฟฟ้า บัลลาร์ท 
สตาร์ทเตอร์ ฯลฯ

               200,000 ต าบลป่ากลาง สํวนโยธา

                 20,000 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด
                 67,500 อบต.ป่ากลาง สํวนการศึกษาฯ 

(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

คําวสัดุ/อุปกรณ์ ส่ิงของ เคร่ืองใช๎ส านักงาน 
 ตําง ๆ  เชํน  สมุดบันทึก  กระดาษ  ซอง
จดหมาย  แฟ้ม  ปากกา ปากกาไวท์บอร์ด  
ดินสอ น้ ายาลบค าผิด  ลวดเสียบกระดาษ  
ลวดเยบ็  กาว   เทปกาว  กุญแจ  เคร่ือง
ค านวณเลข  ฯลฯ

วัสดุส านักงาน143

วัสดุงานบ๎านงานครัว

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ144

145 คําจัดซ้ือวัสดุ/อุปกรณ์  เคร่ืองใช๎ ในการ
ประกอบอาหาร เชํน ส่ิงของเคร่ืองใช๎ใน
การท าความสะอาด ส านักงานฯ และ
ห๎องน้ า  เชํนไม๎กวาด , แปรง,ไม๎ถูพื้น, สบูํ
, ผงซักฟอก, น้ ายาล๎างจาน, น้ ายาเช็ด
กระจก, น้ ายาล๎างห๎องน้ า ฯลฯ และน้ า
ด่ืม ส าหรับบริการประชาชน

6.4    แนวทางการพัฒนา จัดหา/จัดซ้ือ/ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์และเครื่องจักกลที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานและพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการบริการสาธารณะต่างๆ
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146 วัสดุยานพาหนะและขนสํง คําวัสดุยานพาหนะและขนสํง  เชํน 
แบตเตอร่ี  ยางนอก ยางใน  สายไมล์ 
น้ ามันเบรค หัวเทียน อุปกรณ์ซํอมบ ารุง
ตํางๆ ฯลฯ

                 50,000 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด

คําใช๎จํายในการจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและ
หลํอล่ืนส าหรับรถยนต์สํวนกลาง 

               200,000 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด

เคร่ืองพํนหมอกควัน                  60,000 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด
148 วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ คําใช๎จาํยในการจดัซ้ือวสัดุที่ใช๎ในการโฆษณา

เผยแพรํ และประชาสัมพันธ ์เชํน วารสาร
ประชาสัมพันธผ์ลงานประจ าปี แผํนการ์ด  
แผํนดิสก์  กระดาษเขียนโปสเตอร์ สติกเกอร์
  ฟิล์ม ฯลฯ  รวมทั้งคําล๎างอัดรูปประกอบ
กิจกรรมโฆษณาเผยแพรํ ใช๎ในการและ
เผยแพรํประชาสัมพันธง์านกิจกรรมตํางๆ 
ของ อบต.

               100,000 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด

                 50,000 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด
50,000                 อบต.ป่ากลาง สํวนการคลัง
20,000                 อบต.ป่ากลาง สํวนโยธา
20,000                 อบต.ป่ากลาง สํวนการศึกษา

150 วัสดุกํอสร๎าง เพื่อจํายเป็นคําวัสดุกํอสร๎างส าหรับใช๎ใน
งานกํอสร๎าง หรืออุปกรณ์อื่นที่ใช๎ในการ
กํอสร๎าง

30,000                 อบต.ป่ากลาง สํวนโยธา

151 วัสดุการเกษตร เพื่อจํายเป็น คํากระถาง ถาดลองกระถาง
 พันธุ์ไม๎ จอบ เสียม พร๎า ฯลฯ ส าหรับ
ใช๎ปรับปรุงภูมิทัศน์ของส านักงาน
องค์การบริหารสํวนต าบล

10,000                 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด

คําวัสดุอุปกรณ์ส าหรับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ที่ใช๎ในส านักงาน อบต. ป่า
กลาง  เชํน หมึก  ตลับหมึก  mouse 
(เมาส์)  แผํนดิสก์  digital video disk   
โปรแกรม ฯลฯ

149

วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอล่ืน147

วัสดุคอมพิวเตอร์
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คําจัดซ้ือต๎ูเหล็กบานเล่ือนกระจก 6 ฟุต 
จ านวน 4 ต๎ู

                 20,000 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด

คําจัดซ้ือต๎ูบานเล่ือนกระจก 3 ฟุต 
จ านวน 4 ต๎ู

20,000                 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด

คําจัดซ้ือโต๏ะท างานพร๎อมเก๎าอี้ จ านวน 3
 ชุด

20,000                 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด

คําจัดซ้ือต๎ูสาขาโทรศัพท์  จ านวน 1 ชุด 20,000                 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด

คําจัดซ้ือเคร่ืองโทรศัพท์ จ านวน 4 เคร่ือง 8,000                  อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด

คําจัดซ้ือต๎ูเก็บเอกสาร 4 ล้ินชัก จ านวน 
1 ต๎ู

5,000                  อบต.ป่ากลาง สํวนการคลัง

คําจัดซ้ือต๎ูเก็บเอกสาร 2 บาน จ านวน 4
 ต๎ู

20,000                 อบต.ป่ากลาง สํวนการคลัง

คําจัดซ้ือโต๏ะท างานพร๎อมเก๎าอี้ จ านวน 3
 ชุด

25,000                 อบต.ป่ากลาง สํวนการคลัง

คําจัดซ้ือต๎ูเก็บเอกสาร 2 บาน จ านวน 2
 ต๎ู

                 10,000 อบต.ป่ากลาง สํวนการศึกษา

คําจัดซ๎อต๎ูเก็บเอกสาร 4 ล้ินชัก จ านวน 
1 ต๎ู

5,000                  อบต.ป่ากลาง สํวนโยธา

เคร่ืองปรับอากาศ 24,000 BTU จ านวน
 3 เคร่ือง

                 99,000 อบต.ป่ากลาง สํวนโยธา

153 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพรํ คําจัดซ้ือกล๎องวงจรปิด CCTV พร๎อม
อุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด

                 50,000 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด

คอมพิวเตอร์ส านักงาน 2 เคร่ือง                  30,000 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด
เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน 
2 ชุด

                  6,000 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)
 ส าหรับกระดาษขนาด A3

                  8,500 อบต.ป่ากลาง สํวนโยธา

ครุภัณฑ์ส านักงาน152

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์154
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155 ครุภัณฑ์งานบ๎านงานครัว คําจัดซ้ือต๎ูเย็น 2 ประตู จ านวน 1 ต้ า 
ขนาดไมํน๎อยกวํา 6.8 คิว

                 10,000 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด

เคร่ืองสูบน้ า แบบหอยโขํง มอเตอร์ไฟฟ้า
 ขนาด สูบน้ าได๎ 1,500 ลิตรตํอนาที 
จ านวน 2 เคร่ือง

                 40,000 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด

เคร่ืองสูบน้ า แบบหอยโขํง มอเตอร์ไฟฟ้า
 ขนาด สูบน้ าได๎ 450 ลิตรตํอนาที 
จ านวน 1 เคร่ือง

                 11,000 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด

คําจัดซ้ือสายดูดน้ าดับเพลิง จ านวน 1 
เส๎น

                 10,000 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด

คําจัดซ้ือสายสํงน้ าดับเพลิง จ านวน 1 เส๎น                  10,000 อบต.ป่ากลาง ส านักงานปลัด

158 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เคร่ืองเสียง จ านวน 1 ชุด                  35,000 อบต.ป่ากลาง สํวนการศึกษา
           26,500,000รวมทั้งส้ิน

ครุภัณฑ์เกษตร156

ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง157
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