
แบบ ผด.2

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 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าซอยบ้านนาย

ชัยยุทธ บ้านค้างฮ่อ หมู่ 3
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว172 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมไหล่ทาง

               420,000 บ้านค้างฮ่อ หมู่ 3 กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบอ่างหก บ้าน
ตาหลวง หมู่ 5

ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

               250,000 บ้านตาหลวง หมู่ 5 กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นหน้าบ้าน
นายยิ่งขายผ้า (เล้ียวขวา) บ้านสวนทราย หมู่
 6

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา
 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทาง

               420,000 บ้านสวนทราย หมู่ 6 กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นหน้าบ้านรอง
ชัยเดช บ้านสวนทราย หมู่ 6 เชื่อมบ้านห้วย
สะนาว หมู่ 2 ต าบลปุากลาง

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 130 เมตร หนา
 0.15 เมตร

               310,000 บ้านห้วยสะนาว หมู่ 2 กองช่าง

5 โครงการก่อสร้าง ขยายไหล่ทางถนน คอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนลาดยางเส้นต าบลปุากลาง 
เชื่อมระหว่างต าบลศิลาแลง

ขนาดกว้างข้างละ 1 เมตร ยาวรวมสอง
ข้าง 330 เมตร หนา 0.15 เมตร

               320,000 ต าบลปุากลาง เชื่อม 
ต าบลศิลาแลง

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. เขตบ้านเฟื่องฟูา
 (กิจการนอกเขต)

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนา
 0.15 เมตร พร้อมดินไหล่ทาง

               250,000 บ้านเฟื่องฟูา ต าบลศิลา
แลง

กองช่าง

1.       ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1   แนวทางการพัฒนา เส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน

 งบประมาณ

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  2559

องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง

พ.ศ. 2559ล าดับ
ที

โครงการกิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พ้ืนที่ หน่วยงานด าเนินการ
พ.ศ. 2558
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แบบ ผด.2

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. 2559ล าดับ
ที

โครงการกิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พ้ืนที่ หน่วยงานด าเนินการ
พ.ศ. 2558

7 โครงการก่อสร้าง ฝาปิดรางระบายน้ า คสล. 
หน้าโรงเรียนมัธยม บ้านน้ าเปิน หมู่ 1 ต าบล
ปุากลาง

ฝาปิดรางระบายน้ า คสล.  
 ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 0.70 x 0.70 เมตร
 หนา 0.15 เมตร ยาว 59.20 เมตร 
 ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 0.80 x 0.80 เมตร
 หนา 0.15 เมตร ยาว 27.60 เมตร 
 ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 0.90 x 0.90 เมตร
 หนา 0.15 เมตร ยาว 37.90 เมตร 
 ช่วงที่ 4 ขนาดกว้าง 1.00 x 0.85 เมตร
 หนา 0.15 เมตร ยาว 1.70 เมตร 
 ช่วงที่ 5 ขนาดกว้าง 1.00 x 0.65 เมตร
 หนา 0.15 เมตร ยาว 1.30 เมตร 
 บ่อพักน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 1.50 เมตร ยาว 1.50 เมตร หนา 
0.20 เมตร ลึก 2.00 เมตร พร้อมฝา
ปิดคสล.

               220,000 หน้าโรงเรียนมัธยม บ้าน
น้ าเปิน หมู่ 1 ต าบลปุา
กลาง

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า พร้อมฝาปิด 
คสล. เขต 1 – เขต 5 บ้านห้วยสะนาว หมู่ 2 
ต าบลปุากลาง

ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 0.60 x 0.60 เมตร 
ยาว 30 เมตร แบบไม่มีฝาปิด ช่วงที่ 2 
ขนาดกว้าง 0.60 x 0.60 เมตร ยาว 106
 เมตร พร้อมบ่อพักน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด 1.00 เมตร ลึก 0.70 เมตร 
พร้อมฝาปิด คสล.

               300,000 บ้านห้วยสะนาว หมู่ 2 กองช่าง

9 ค่าซ่อมแซมถนนหินกรวดทราย ในเขตต าบล
ปุากลาง

ค่าซ่อมแซมถนนหินกรวดทราย ในเขต
ต าบลปุากลาง

               100,000 ในเขตต าบลปุากลาง กองช่าง

10 ค่าจ้างเหมาประมาณการขยายไฟฟูาต าบลปุา
กลาง

ค่าจ้างเหมาประมาณการขยายไฟฟูา
ต าบลปุากลาง

                 30,000 ต าบลปุากลาง ส่วนโยธา
                 1.2  แนวทางการพัฒนา ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ,ขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึง และติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและติดตั้งกระจกนูนตามทางโค้งทางแยก

8



แบบ ผด.2

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. 2559ล าดับ
ที

โครงการกิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พ้ืนที่ หน่วยงานด าเนินการ
พ.ศ. 2558

11 ค่าวัสดุไฟฟูา เพื่อจัดซ้ือวัสดุไฟฟูา อุปกรณ์ไฟฟูา
สาธารณะ

               200,000 ต าบลปุากลาง ส่วนโยธา

12 อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอปัว ตาม
โครงการติดต้ังไฟฟูาสาธารณะ

เพื่อเป็นค่าติดต้ังไฟฟูาขยายเขตไฟฟูา                100,000 ต าบลปุากลาง ส่วนโยธา

13 ซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปุา
กลาง

ซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ปุากลาง

                 50,000 ศพด.บ้านปุากลาง ส่วนโยธา

14 ซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตา
หลวง

ซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ตาหลวง

                 50,000 ศพด.บ้านตาหลวง ส่วนโยธา

15 ก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านปุากลาง

ก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านปุากลาง

                 16,000 ศพด.บ้านปุากลาง ส่วนโยธา

16 ก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านตาหลวง

ก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาหลวง

                 17,000 ศพด.บ้านตาหลวง ส่วนโยธา

17  โครงการก่อสร้างร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์
พัฒนาเด็กบ้านตาหลวง

 โครงการก่อสร้างร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านตาหลวง

               300,000 ศพด.บ้านตาหลวง ส่วนโยธา

18 โครงการก่อสร้างปรับปรุง กั้นห้องกิจการสภา
ฯ อาคารส านักงาน อบต.ปุากลาง

โครงการก่อสร้างปรับปรุง กั้นห้อง
กิจการสภาฯ อาคารส านักงาน อบต.ปุา
กลาง

                 46,000 อบต.ปุากลาง ส่วนโยธา

19 โครงการก่อสร้างเหล็กดัด อาคารส านักงาน 
อบต.ปุากลาง และศูนย์ อปพร.

โครงการก่อสร้างเหล็กดัด อาคาร
ส านักงาน อบต.ปุากลาง และศูนย์ อปพร.

                 70,000 อบต.ปุากลาง ส่วนโยธา

20 โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านจูน
 หมู่ 4

กว้าง 5 เมตร ยาว 20 เมตร จ านวน 2 
หลัง

               320,000 บ้านจูน หมู่ 4 ส่วนโยธา

21 โครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านตาหลวง

กว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร                590,000 ศพด.บ้านตาหลวง ส่วนโยธา

22 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล

ศึกษาดูงานพัฒนากลุ่มอาชีพและการ
ปฏิบัติงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ

               100,000 ต าบลปุากลางและ
ต่างจังหวัด

ส านักงานปลัด

                 1.3  แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง / ต่อเติมโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.       ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
       2.1  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชน
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แบบ ผด.2

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. 2559ล าดับ
ที

โครงการกิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พ้ืนที่ หน่วยงานด าเนินการ
พ.ศ. 2558

23 ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการส่งเสริมอาชีพ หมู่ที่
 1-6

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุลูกกบ ลูกปลาดุก ค่า
วัสดุลูกหมู ค่าวัสดุไก่พื้นบ้าน ส่งเสริม
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จัด
ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพต่างๆ ส่งเสริม
กลุ่มอาชีพทุกกลุ่ม ฯลฯ

               120,000 หมู่ที่ 1-6 ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด

24 ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการ
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบล ฯลฯ

                 25,000 ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด

25 โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้เกษตรกร 
หลักสูตร สเต็มเซลล์  เพื่อลดต้นทุน เพิ่ม
ผลผลิต ผลิตอาหารปลอดภัย ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อจ่ายเป็นค่าปูาย ค่าลงทะเบียน ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากรค่าน้ า
ด่ืม ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

                 30,000 ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด

26 โครงการฝึกอบรมท าปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 
สูตร PR

เพื่อจ่ายเป็นค่าปูาย ค่าลงทะเบียน ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากรค่าน้ า
ด่ืม ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

                 20,000 ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด

27 ค่าจัดซ้ือผ้าห่มเคร่ืองกันหนาว จัดซ้ือผ้าห่มเคร่ืองกันหนาว                100,000 ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด 

28 ซ่อมแซมบ้านคนจน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการ
ซ่อมแซมบ้านคนจน

               100,000 ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด


29 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยโรคเอดส์ จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ให้แก่ ผู้ติดเชื้อ
เอดส์ จ านวน 1 คนๆ ละ 500 บาท / 
เดือน (12 เดือน)

                  6,000 ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด

30 ค่าใช้จ่ายส าหรับกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ เช่น
การต่อต้านยาเสพติด, รณรงค์ปูองกันและ
แก้ไขปัญหาไข้เลือดออก

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าเคร่ืองด่ืม 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ ตามกิจกรรมรณรงค์
ต่างๆ

                 10,000 ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด

 

       3.2   แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการแก้ปัญหาสังคม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคงมนุษย์
      3.1   แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการพัฒนาด้านการสงเคราะห์ประชาชน
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พ.ศ. 2558

31 ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดระดับต าบล

เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ ในการฝึกอบรมหรือ
ค่าเบี้ยเล้ียงปฏิบัติงานของคณะท างาน
ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะปัญหายาเสพติด 
องค์การบริหารส่วนต าบลปุากลาง

                 20,000 ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด

32 ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการสร้างเสริมพลเมืองดี
วิถีประชาธิปไตย

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากรค่าน้ า
ด่ืม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

                 15,000 ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด

33 ค่าใช้จ่ายส าหรับส่งเสริมบทบาทสตรี เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากรค่าน้ า
ด่ืม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
ในการส่งเสริมบทบาทสตรี

                 35,000 ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด

34 จัดซ้ือชุดตรวจสารเสพติดในร่างกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือชุดตรวจสารเสพติด
ในร่างกาย ส าหรับสุ่มตรวจกลุ่มเส่ียงติด
สารเสพติดในชุมชน

                 20,000 ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด

35 อุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน ต าบลปุากลาง จ่ายเป็น เงินอุดหนุน โครงการ ส่งเสริม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
รักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน

                 30,000 ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด

36 ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุต าบลปุากลาง เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ 
กิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ รวมถึงการ
ร่วมกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุอ าเภอปัว

                 15,000 ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด



37 อุดหนุนโครงการฝึกอบรมทบทวนลูกเสือ
ชาวบ้าน ต้านภัยยาเสพติดเทิดไท้องค์ราชันย์ 
จังหวัดน่าน

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ
ฝึกอบรมทบทวนลูกเสือชาวบ้าน ต้าน
ภัยยาเสพติดเทิดไท้องค์ราชันย์

                 10,000 ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด


38 อุดหนุนโครงการส่งเสริมสวัสดิการชุมชนใน
ระดับต าบล

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริม
สวัสดิการชุมชนในระดับต าบล

                 30,000 ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด

39 โครงการอบรมความรู้กฎหมายทั่วไป เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากรค่าน้ า
ด่ืม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

                 20,000 ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด
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แบบ ผด.2

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. 2559ล าดับ
ที

โครงการกิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พ้ืนที่ หน่วยงานด าเนินการ
พ.ศ. 2558

40 โครงการประชุมสัมมนาพัฒนาจิตใจรวมญาติ
เผ่าม้งแต่ละตระกูล

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากรค่าน้ า
ด่ืม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

                 30,000 ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด


41 โครงการสนับสนุนเครือข่ายสตรี เผ่าม้ง เผ่า
เมี่ยน และเผ่าลัวะ

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากรค่าน้ า
ด่ืม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

                 30,000 ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด

42 โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ฯลฯ ในการ
จัดท าโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง

                 20,000 ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด

43 ค่าบอกรับวารสารหรือหนังสือพิมพ์ ค่าบอกรับวารสารหรือหนังสือพิมพ์ 
ส าหรับที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน 6 
หมู่บ้าน ๆ ละ  2  ฉบับ/วัน และส าหรับ
ที่ท าการ อบต.ปุากลาง จ านวน 2 ฉบับ 
เป็นเวลา 1 ปี (366 วัน)

                 51,250 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

44 โครงการศึกษาดูงานมหกรรมการจัด
การศึกษาท้องถิ่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร/น้ าด่ืม ค่าจ้าง
เหมารถ ค่าเช่าที่พัก ค่าประกันชีวิต 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ ในการเดินทางไป
ทัศนศึกษา

                 50,000 อบต.ปุากลาง ส่วนการศึกษา

45 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลปุากลาง  
จ านวน 2 ศูนย์

             1,635,200 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ปุากลาง และบ้านตาหลวง

ส่วนการศึกษา

46 โครงการจัดนิทรรศการผลงานเด็กปฐมวัย
และมอบประกาศนียบัตร

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานนิทรรศการผลงาน
เด็กปฐมวัยและมอบประกาศนียบัตรและ
 ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

                 15,000 อบต.ปุากลาง ส่วนการศึกษา


47 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัลใน
การร่วมกิจกรรมของเด็กในวันเด็ก
แห่งชาติ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

                 40,000 อบต.ปุากลาง ส่วนการศึกษา


3.3   แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการศึกษา
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แบบ ผด.2

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. 2559ล าดับ
ที

โครงการกิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พ้ืนที่ หน่วยงานด าเนินการ
พ.ศ. 2558

48 ค่าใช้จ่ายส าหรับจัดซ้ืออาหารเสริมส าหรับ
เด็กที่มีน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม, 
ไข่) ให้แก่เด็กที่มีน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์

                 30,000 อบต.ปุากลาง ส่วนการศึกษา

49 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ของโรงเรียนสหราษฎร์
บ ารุง

เพื่อจ่ายในโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์เป็นค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าน้ าด่ืม ของผู้
เข้ารับการอบรมและวิทยากร รวมทั้ง
ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 ฯลฯ

                 15,000 โรงเรีนสหราษฎร์บ ารุง ส่วนการศึกษา



50 โครงการห้องสมุดมีชีวิต ของโรงเรียนส
หราษฎร์บ ารุง

เพื่อจ่ายในโครงการห้องสมุดมีชีวิต ของ
โรงเรียนสหราษฎร์บ ารุง เป็นค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าน้ าด่ืม ของผู้เข้า
รับการอบรมและวิทยากร รวมทั้ง
ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 ฯลฯ

                 20,000 โรงเรีนสหราษฎร์บ ารุง ส่วนการศึกษา



51 โครงการค่ายคุณธรรม น าความรู้ (ค่ายต้นกล้า
 ควาดี วิถีคุณธรรม ของโรงเรียนสหราษฎร์
บ ารุง

เพื่อจ่ายในโครงการค่ายคุณธรรม น า
ความรู้ (ค่ายต้นกล้า ควาดี วิถีคุณธรรม 
เป็นค่าอาหาร, น้ าด่ืม ส าหรับผู้เข้ารับ
การอบรมและวิทยากร รวมทั้ง
ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 ฯลฯ

                 15,000 โรงเรีนสหราษฎร์บ ารุง ส่วนการศึกษา



52 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรุ้ในสถานศึกษา 
โรงเรียนสหราษฎร์บ ารุง

เพื่อจ่ายในโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรุ้
ในสถานศึกษา  เป็นค่าอาหาร, น้ าด่ืม 
ส าหรับผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร 
รวมทั้งค่าตอบแทนวิทยากร และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

                 10,000 โรงเรีนสหราษฎร์บ ารุง ส่วนการศึกษา
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แบบ ผด.2

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. 2559ล าดับ
ที

โครงการกิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พ้ืนที่ หน่วยงานด าเนินการ
พ.ศ. 2558

53 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
ของโรงเรียนปุากลางมิตรภาพที่ 166

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าน้ าด่ืม ของผู้เข้า
รับการอบรมและวิทยากร รวมทั้ง
ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 ฯลฯ

                 20,000 โรงเรียนปุากลาง
มิตรภาพที่ 166

ส่วนการศึกษา



54 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนเต็ม
ศักยภาพของโรงเรียนปุากลางมิตรภาพที่ 166

เพื่อจ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนเต็มศักยภาพ เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์
 ค่าอาหาร ค่าน้ าด่ืม ของผู้เข้ารับการ
อบรมและวิทยากร รวมทั้งค่าตอบแทน
วิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

                 30,000 โรงเรียนปุากลาง
มิตรภาพที่ 166

ส่วนการศึกษา



55 โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
 ของโรงเรียนปุากลางมิตรภาพที่ 166

เพื่อจ่ายในโครงการสร้างเสริมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน เป็นค่าอาหาร, น้ าด่ืม
 ส าหรับผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร 
รวมทั้งค่าตอบแทนวิทยากร และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

                 30,000 โรงเรียนปุากลาง
มิตรภาพที่ 166

ส่วนการศึกษา



เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือจัดจ้าง
อาหารเสริมนม (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2
 ศูนย์ นักเรียน 292 คน 280 วัน

               602,571 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ปุากลาง และบ้านตาหลวง

ส่วนการศึกษา

 (2) โรงเรียนปุากลางมิตรภาพที่ 166 
นักเรียนชั้นอนุบาล และประถมศึกษาปีที่
 1-6 จ านวนคน 426 คน จ านวนวัน 260
 วัน

               816,301 โรงเรียนปุากลาง
มิตรภาพที่ 166

ส่วนการศึกษา

(3) โรงเรียนสหราษฎร์บ ารุง นักเรียนชั้น
อนุบาล และประถมศึกษาปีที่ 1-6 
จ านวนคน 154 คน จ านวนวัน 260 วัน

               295,095 โรงเรียนสหราษฎร์บ ารุง ส่วนการศึกษา

56 ค่าอาหารเสริม (นม) อัตราคนละ 7.37 บาท
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แบบ ผด.2

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. 2559ล าดับ
ที

โครงการกิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พ้ืนที่ หน่วยงานด าเนินการ
พ.ศ. 2558

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือจัดจ้าง
อาหารเสริมนม (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2
 ศูนย์ นักเรียน 292 คน 280 วัน

                 36,792 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ปุากลาง และบ้านตาหลวง

ส่วนการศึกษา

 (2) โรงเรียนปุากลางมิตรภาพที่ 166 
นักเรียนชั้นอนุบาล และประถมศึกษาปีที่
 1-6 จ านวนคน 426 คน จ านวนวัน 260
 วัน

                 49,842 โรงเรียนปุากลาง
มิตรภาพที่ 166

ส่วนการศึกษา

(3) โรงเรียนสหราษฎร์บ ารุง นักเรียนชั้น
อนุบาล และประถมศึกษาปีที่ 1-6 
จ านวนคน 154 คน จ านวนวัน 260 วัน

                 18,018 โรงเรียนสหราษฎร์บ ารุง ส่วนการศึกษา

อุดหนุนโรงเรียนปุากลางมิตรภาพที่ 166
 เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน
ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล และ ป.1-6 
จ านวน 426 คนๆ ละ 20 บาท/วัน 
จ านวน 200 วัน

             1,704,000 โรงเรียนปุากลาง
มิตรภาพที่ 166

ส่วนการศึกษา

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

               616,000 โรงเรียนสหราษฎร์บ ารุง ส่วนการศึกษา

59 โครงการส่งเสริมอาชีพสู่การมีงานท าให้กับ
เยาวชนต าบลปุากลาง โรงเรียนมัธยมปุากลาง

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพ
สู่การมีงานท าให้กับเยาวชนต าบลปุา
กลาง เป็นค่าอาหาร, น้ าด่ืม ส าหรับผู้เข้า
รับการอบรมและวิทยากร รวมทั้ง
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

                 30,000 โรงเรียนมัธยมปุากลาง ส่วนการศึกษา



58 อาหารกลางวัน

57 ค่าสมทบอาหารเสริม (นม) อัตราคนละ 0.45
 บาท
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แบบ ผด.2

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. 2559ล าดับ
ที

โครงการกิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พ้ืนที่ หน่วยงานด าเนินการ
พ.ศ. 2558

60 โครงการลานวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมปุากลาง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการลานวัฒนธรรม
 โรงเรียนมัธยมปุากลาง เป็นค่าอาหาร, 
น้ าด่ืม ส าหรับผู้เข้ารับการอบรมและ
วิทยากร รวมทั้งค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

                 20,000 โรงเรียนมัธยมปุากลาง ส่วนการศึกษา



61 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
ของโรงเรียนมัธยมปุากลาง

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ของโรงเรียน
มัธยมปุากลาง  เป็นค่าอาหาร, น้ าด่ืม 
ส าหรับผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร 
รวมทั้งค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

                 15,000 โรงเรียนมัธยมปุากลาง ส่วนการศึกษา



62 โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน
ต าบลปุากลาง

เพื่อจ่ายในกิจการสภาเด็กและเยาวชน
ต าบลปุากลาง ประกอบกิจกรรมต่างๆ 
เป็นค่าอาหาร, น้ า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ฯลฯ

                 20,000 อบต.ปุากลาง ส่วนการศึกษา

63 โครงการจัดหาครูสอนสาระวิชาการที่ขาด
แคลน (ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ) โรงเรียน
มัธยมปุากลาง โรงเรียนสหราษฎร์บ ารุง 
โรงเรียนปุากลางมิตรภาพที่ 166

อุดหนุนโครงการจัดหาครูสอนสาระ
วิชาการที่ขาดแคลน (ภาษาจีน และ
ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนมัธยมปุากลาง 
โรงเรียนสหราษฎร์บ ารุง โรงเรียนปุา
กลางมิตรภาพที่ 166 เพื่อรองรับการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน

               108,000 โรงเรีนสหราษฎร์บ ารุง 
โรงเรียนปุากลาง

มิตรภาพที่ 166 โรงเรียน
มัธยมปุากลาง

ส่วนการศึกษา
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แบบ ผด.2

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. 2559ล าดับ
ที

โครงการกิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พ้ืนที่ หน่วยงานด าเนินการ
พ.ศ. 2558

64 ทุนสงเคราะห์ส าหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา 
และผู้ด้อยโอกาสขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

เพื่อจ่ายเป็นทุนสงเคราะห์ส าหรับเด็ก
นักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาสของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
1365 ลงวันที่ 30 เมษายน 2550

               100,000 อบต.ปุากลาง ส่วนการศึกษา

65 เคร่ืองพ่นหมอกควัน จัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน ปริมาณการ
ฉีดพ่นน้ ายาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อ
ชั่วโมง ถังบรรจุน้ ายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร 
ก าลังเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า

                 59,000 ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัดร่วมกับ



66 โครงการพ่นหมอกควัน เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพ่น ค่าอาหาร
ค่าน้ ายาเคมีส าหรับเคร่ืองพ่นหมอกควัน 
ในการก าจัด ยุงลาย ยุงก้นปล่อง และ
แมลงที่เป็นพาหะน าโรคต่างๆในเขตพื้นที่
เพื่อปูองกันโรคไข้เลือดออก และ
โรคติดต่ออื่นๆ ฯลฯ

               130,000 ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัดร่วมกับ
 รพสต.ปุากลาง



3.4   แนวทางการพัฒนาส่งเสริมกิจการด้านสาธารณสุข
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แบบ ผด.2

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. 2559ล าดับ
ที

โครงการกิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พ้ืนที่ หน่วยงานด าเนินการ
พ.ศ. 2558

67 ค่าสารเคมีก าจัดลูกน้ ายุงลาย เพื่อจ่ายเป็น ค่าทรายอะเบท ส าหรับ
แจกจ่ายให้แก่ประชาชนทุกหลังคาเรือน
ส าหรับก าจัดลูกน้ ายุงลาย แมลงพาหะ
น าโรค ฯลฯ ในเขตพื้นที่ เพื่อปูองกัน
โรคติดต่อ เช่น ไข้มาลาเรีย ไข้เลือดออก

                 80,000 ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัดร่วมกับ
 รพสต.ปุากลาง



68 ค่าน้ ายาฆ่าเชื้อโรคไข้หวัดนก เพื่อจ่ายเป็น ค่าน้ ายาค่าเชื้อไข้หวัดนก
ส าหรับฉีดพ่นทุกหมู่บ้าน ตามหนังสือที่ 
มท 0839.3/567 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม
 2549

                  5,000 ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัดร่วมกับ
 รพสต.ปุากลาง



69 ค่าวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซ้ือวัคซีนปูองกันโรค
พิษสุนัขบ้า ส าหรับอาสาสมัครปศุสัตว์
หมู่บ้านใช้ฉีดปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า ทั้ง
หกหมู่บ้าน

                 30,000 ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัดร่วมกับ
 รพสต.ปุากลาง



70 อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน

ตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูล
ฐานเขตเทศบาลและ อบต.เพื่อส าหรับ
สนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุข 
โดยจัดสรรเป็นค่าด าเนินงานของ อสม.ใน
เขตชุมชน/หมู่บ้านๆละ 10,000 บาท 
เพื่อให้ อสม.ด าเนินการใน 3 กลุ่ม
กิจกรรม

                 45,000 ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัดร่วมกับ
 รพสต.ปุากลาง

71 ค่าวัสดุการแพทย์ (รถกู้ชีพกู้ภัย) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ ที่ใช้
ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ส าหรับรถ
กู้ชีพกู้ภัย

                 20,000 ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด

72 ประเภทเงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพท้องถิ่น

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ส าหรับการ
ส่งเสริมหลักประกันสุขภาพ

               150,000 ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัดร่วมกับ
 รพสต.ปุากลาง

3.5  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนและประชาชน
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แบบ ผด.2

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. 2559ล าดับ
ที

โครงการกิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พ้ืนที่ หน่วยงานด าเนินการ
พ.ศ. 2558

73 อบรมคุณธรรมจริยธรรม พนักงานส่วนต าบล
เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในการปฏิบัติงาน

โครงการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
พนักงานส่วนต าบล

                 15,000 อาศรมปุากลาง สนง.ปลัด


74 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมคริสเตียน
ต าบลปุากลาง

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวิทยากร, ค่าอาหาร, น้ า
ด่ืม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ แก่ผู้เข้ารับการ
อบรมโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมคริสเตียนต าบลปุากลาง

                 20,000 ต าบลปุากลาง ส่วนการศึกษา



75 ค่าจัดการแข่งขันกีฬาประจ าปีต าบลปุากลาง เพื่อจ่ายเป็น ค่าน้ าด่ืมส าหรับผู้เข้าร่วม
แข่งขันกีฬา, ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตัดสินกีฬา, ค่าถ้วยรางวัล-เงินรางวัล, 
ค่าจัดสถานที่-สนามแข่งขัน, ค่าบ ารุง
สถานที่, ค่าเอกสาร วัสดุ/อุปกรณ์กีฬา
ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ ส าหรับ
การจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ใน
ต าบลปุากลาง

                 50,000 ต าบลปุากลาง ส่วนการศึกษา

76 ค่าใช้จ่ายส าหรับการส่งนักกีฬา กลุ่มสตรี หรือ
เยาวชน ไปประกวดหรือแข่งขันนอกสถานที่

เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทาง ค่าอาหาร
ส าหรับนักกีฬา และผู้ควบคุมทีม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ ในการส่งนักกีฬา
เยาวชน เข้าร่วมแข่งขันในงานต่างๆ เช่น
 การแข่งขันกีฬาในเทศกาลปีใหม่ม้ง, 
การแข่งขันกีฬาระดับอ าเภอ, การแข่งขัน
ในระดับจังหวัด ฯลฯ

                 80,000 ต าบลปุากลาง ส่วนการศึกษา

3.6   แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการเล่นกีฬา,การออกก าลังกายและการนันทนาการ
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แบบ ผด.2

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. 2559ล าดับ
ที

โครงการกิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พ้ืนที่ หน่วยงานด าเนินการ
พ.ศ. 2558

77 ค่าใช้จ่ายส าหรับส่งนักกีฬาแข่งขันกีฬาอิ้
วเมี่ยนประจ าปี

เพื่อจ่ายเป็น ค่าน้ าด่ืมส าหรับผู้เข้าร่วม
แข่งขันกีฬา, ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตัดสินกีฬา, ค่าถ้วยรางวัล-เงินรางวัล, 
ค่าจัดสถานที่-สนามแข่งขัน, ค่าบ ารุง
สถานที่, ค่าเอกสาร วัสดุ/อุปกรณ์กีฬา
ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

                 20,000 ต่างจังหวัด ส่วนการศึกษา



78 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์เผ่าลัวะ
ต้านยาเสพติด คร้ังที่ 3

เพื่อจ่ายเป็น ค่าน้ าด่ืมส าหรับผู้เข้าร่วม
แข่งขันกีฬา, ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตัดสินกีฬา, ค่าถ้วยรางวัล-เงินรางวัล, 
ค่าจัดสถานที่-สนามแข่งขัน, ค่าบ ารุง
สถานที่, ค่าเอกสาร วัสดุ/อุปกรณ์กีฬา
ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ ส าหรับ
การจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆใน
ต าบลปุากลาง

                 20,000 บ้านจูน หมู่ 4 และบ้าน
ตาหลวง หมู่ 5

ส่วนการศึกษา



79 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
ปุากลาง

เพื่อจ่ายเป็น ค่าน้ าด่ืมส าหรับผู้เข้าร่วม
แข่งขันกีฬา, ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตัดสินกีฬา, ค่าถ้วยรางวัล-เงินรางวัล, 
ค่าจัดสถานที่-สนามแข่งขัน, ค่าบ ารุง
สถานที่, ค่าเอกสาร วัสดุ/อุปกรณ์กีฬา
ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ ส าหรับ
การจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆใน
ต าบลปุากลา

                 15,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ปุากลาง และบ้าตาหลวง

ส่วนการศึกษา
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แบบ ผด.2

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. 2559ล าดับ
ที

โครงการกิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พ้ืนที่ หน่วยงานด าเนินการ
พ.ศ. 2558

80 วัสดุกีฬา เพื่อจ่ายเป็น ค่าซ้ือวัสดุ/อุปกรณ์กีฬา
ประจ าหมู่บ้านและศูนย์กีฬาต าบล 
ส าหรับส่งเสริมการเล่นกีฬาและออก
ก าลังกายให้แก่ประชาชนทุกหมู่บ้าน ใช้
ฝึกซ้อม เล่นกีฬา

                 50,000 ต าบลปุากลาง ส่วนการศึกษา



81 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนา

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ในการจัด
กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
เช่น วันมาฆะบูชา, วันวิสาขบูชา, วัน
อาสาฬหบูชา ฯลฯ

                  5,000 ต าบลปุากลาง ส่วนการศึกษา

82 ค่าจัดกิจกรรมงานเทศกาลปีใหม่ม้ง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศกาลปีใหม่ม้ง 
(บ้านน้ าเปิน หมู่ที่ 1, บ้านค้างฮ่อ หมู่ที่ 3
 และบ้านสวนทราย หมู่ที่ 6) ต าบลปุา
กลาง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

               100,000 ต าบลปุากลาง ส่วนการศึกษา



83 ค่าจัดกิจกรรมเทศกาลปีใหม่เมี่ยน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
เทศกาล หรือประเพณีปีใหม่เมี่ยน บ้าน
ห้วยสะนาว หมู่ที่ 2 ต าบลปุากลาง 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

                 20,000 ต าบลปุากลาง ส่วนการศึกษา



84 งานประเพณี กินสะโหลดตีพิ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมประเพณีกินสะโหลดตีพิ บ้านตา
หลวง หมู่ที่ 5 ต าบลปุากลาง ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ฯลฯ

                 10,000 ต าบลปุากลาง ส่วนการศึกษา



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
      4.1  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการจัดงานตามประเพณีและส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา
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แบบ ผด.2

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. 2559ล าดับ
ที

โครงการกิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พ้ืนที่ หน่วยงานด าเนินการ
พ.ศ. 2558

85 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต าบลปุา
กลางเนื่องในวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมและพิธีการ
รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ หัวหน้าส่วนราชการ
ในต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบล ผู้น าหมู่บ้านในต าบลปุากลาง

                 30,000 ต าบลปุากลาง ส่วนการศึกษา



86 ค่าใช้จ่ายในการบวงสรวงเจ้าที่ต าบลปุากลาง
และเจ้าที่ของ องค์การบริหารส่วนต าบล

เพื่อจ่ายเป็นค่าส่ิงของเคร่ืองเซ่นไหว้และ
บวงสรวง เจ้าที่/เจ้าพ่อพญาดงเซ้ง 
ประจ าต าบลปุากลาง และเจ้าที่องค์การ
บริหารส่วนต าบล ท าบุญส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลปุากลาง

                 20,000 ต าบลปุากลาง ส่วนการศึกษา



87 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุบ้านจูน
เนื่องในวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุบ้านจูนเนื่องในวัน
ผู้สูงอายุและวันสงกรานต์ หมู่ที่ 4 ต าบล
ปุากลาง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

                 20,000 ต าบลปุากลาง ส่วนการศึกษา



88 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุบ้านตา
หลวงเนื่องในวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุบ้านตาหลวงเนื่อง
ในวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์ หมู่ที่ 5 
ต าบลปุากลาง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

                 10,000 ต าบลปุากลาง ส่วนการศึกษา



89 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานคารวะพญาผานอง/จัด
งานเทศกาลโลกของกว่าง/จัดงานชมพูภูคา
บาน/จัดงานลอยกระทง/จัดงานกาชาด

เพื่อจ่ายเป็นค่า น้ าด่ืม ค่ารถในการน า
ประชาชนร่วมงาน การออกร้านจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของต าบลปุากลาง และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

                 50,000 ต าบลปุากลาง ส่วนการศึกษา

90 ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการจัดกิจกรรมวัน
คริสต์มาส

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน 
กระดาษ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

                 20,000 ต าบลปุากลาง ส่วนการศึกษา


91 โครงการสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการสอน
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ค่าอาหาร, 
น้ าด่ืม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

                 20,000 อาศรมปุากลาง ส่วนการศึกษา
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พ้ืนที่ หน่วยงานด าเนินการ
พ.ศ. 2558

92 โครงการงานมหกรรมชุมนุมยุวพุทธรรมจาริก
และแกนน าบนพื้นที่สูง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ โครงการ
มหกรรมชุมยุวพุทธรรมจาริกและแกน
น าบนพื้นทีสูง คร้ังที่ 17

                 10,000 ต่างจังหวัด ส่วนการศึกษา


93 อุดหนุนงานบวงสรวงพญาผานอง (การะวะ
พญาผานอง) ที่ท าการปกครอง อ าเภอปัว

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงานบวงสรวง
พญาผานอง (การะวะพญาผานอง) ที่ท า
การปกครองอ าเภอปัว ฯลฯ

                  3,000 อ าเภอปัว ส่วนการศึกษา



94 อุดหนุนงานบวงสรวงเจ้าหลวงภูคา ที่ท าการ
ปกครอง อ าเภอปัว

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงานบวงสรวง
เจ้าหลวงภูคา ที่ท าการปกครอง อ าเภอ
ปัว ฯลฯ

                  5,000 อ าเภอปัว ส่วนการศึกษา


95 อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรม จังหวัดน่าน ปีงบประมาณ 2559 
ที่ท าการปกครองอ าเภอปัว

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัด
กิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม 
จังหวัดน่าน ปีงบประมาณ 2559 ที่ท า
การปกครองอ าเภอปัว

                 10,000 อ าเภอปัว ส่วนการศึกษา



96 อุดหนุนงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอยอดุลย
เดชมหาราช ที่ท าการปกครอง อ าเภอปัว

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงานวันฉัตรมงคล
 5 พฤษภาคม ที่ท าการปกครอง อ าเภอ
ปัว ฯลฯ

                  5,000 อ าเภอปัว ส่วนการศึกษา



97 อุดหนุนงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่ท าการ
ปกครอง อ าเภอปัว

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงานวันพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอปัว ฯลฯ

                  5,000 อ าเภอปัว ส่วนการศึกษา



98 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการสืบสาน
วัฒนธรรมสามเผ่าต าบลปุากลาง

เพื่อจ่ายในการจัดฝึกอบรมปราชญ์
ชาวบ้าน หมอขวัญ ของเผ่าม้ง เผ่าเมี่ยน
 และเผ่าล๊ัวะ เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
ค่าอาหาร ค่าน้ าด่ืม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ฯลฯ

                 60,000 ต าบลปุากลาง ส่วนการศึกษา
    4.2  แนวทางการพัฒนา ฝึกสอนอบรมให้ความรู้เก่ียวกับประเพณี

5.  ยุทธสาสตร์ การพัฒนาด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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99 จัดเก็บขยะ ก าจัดขยะ และอื่นๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บ
ขยะ ก าจัดขยะ และอื่นๆ

               440,000 ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด

100 ค่าจ้างเหมาตัดแต่งกิ่งต้นไม้สาธารณะและ
เก็บกวาดขยะที่สาธารณะต าบลปุากลาง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาตัดแต่งกิ่งต้นไม้
สาธารณะและเก็บกวาดขยะที่สาธารณะ
ต าบลปุากลาง

                 72,000 ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด

101 โครงการชุมชนยปลอดขยะน่าอยู่หมู่บ้านน่า
มอง

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ

                 30,000 ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด

102 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะและของเสีย
อันตรายที่สอดคล้องกับบริบทชุมชนต าบลปุา
กลาง อ าเภอปัว จังหวัดน่านอย่างยั่งยืน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครการ
 ฯลฯ

                 50,000 ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด

103 จัดซ้ือถังขยะ จัดซ้ือถังขยะ                  50,000 ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด 

104 ค่าจ้างเหมาบริการลอกรางระบายน้ า เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาลอกรางระบาย
น้ า

                 30,000 ต าบลปุากลาง ส่วนโยธา

105 ค่าจ้างเหมาบริการทดสอบน้ าอุปโภค บริโภค
ในพื้นที่

ค่าจ้างเหมาบริการทดสอบน้ าอุปโภค 
บริโภคในพื้นที่ ต าบลปุากลาง

                 30,000 ต าบลปุากลาง ส่วนโยธา

106 การจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ ต าบล เพื่อจัดท าแผนพัฒนาประจ าปี ค่าวัสดุ 
ค่าเอกสารที่ใชในการจัดเวทีประชาคม
และค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่มแผนพัฒนา

                 15,000 ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด

       5.1 แนวทางการพัฒนา บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล

5.2  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบน้ าเสีย

6.   ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการและการบริการ
6.1  แนวทางการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาร่วมบูรณาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินร่วมกับชุมชน
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107 กิจกรรมโครงการ อบต.สัญจร การจัดกิจกรรมโครงการ อบต.สัญจร/
อบต. พบประชาชน  ในการรองรับ
ปัญหาความต้องการต่าง ๆหรือการ
บริการเคล่ือนที่ เช่นการบริการจัดเก็บ
ภาษี เป็นต้น

                  5,000 ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด

108 ปูายพระบรมฉายาลักษณ์ วัสดุปูายพระบรมฉายาลักษณ์เฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในวโรกาส 5 ธันวามหาราชให้
ประชาชนได้ชมพระบารมีร่วมปกปูอง
สถาบันพระมหากษัตริย์

                 20,000 ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด

109 ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ, ค่าเอกสารที่ใช้ใน
การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดท า
แผนพัฒนาของ อบต.ปุากลาง

                 20,000 ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด

110 โครงการ 7 วันอันตราย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการต้ัง
ด่านลดอุบัติเหตุช่วยเทศกาลปีใหม่ 
เทศกาลสงการนต์

                 50,000 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด
 

111 ฝึกอบรมทบทวน อปพร. เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการฝึกอบรม

               100,000 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

112 โครงการพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมสมาชิก  อป
พร.

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ฯลฯ ในวัน
อปพร. และกิจกรรมต่างๆ

                 15,000 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด


113 ค่าเบี้ยเล้ียงการปฏิบัติหน้าที่ สมาชิก อปพร. เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเล้ียงในการปฏิบัติ
หน้าที่ของสมาชิก อปพร.และหน่วยกู้ชีพ
กู้ภัย OTOS

                 25,000 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

114 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ายาเคมีส าหรับเติมถัง
ดับเพลิง ของ สนง.อบต. และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

                  5,000 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

6.2  แนวทางการพัฒนา สนับสนุนส่งเสริมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ
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115 ค่าจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพกู้ภัย
 OTOS

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ 
เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพกู้ภัย OTOS 
ปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย

                 25,000 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

116 สายดูดน้ าดับเพลิง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือสายดูดน้ าดับเพลิง 
จ านวน 1 เส้น 
- ท่อดูดน้ าดับเพลิงส าหรับต่อกับ
รถดับเพลิง และเคร่ืองสูบน้ าหาบหาม
ดับเพลิง
- ท่อแข็งยางเสริมใยเหล็ก
- ผลิตจากยางคุณภาพดี และเสริมลวด
ปูองกันการยุบตัวได้อย่างดีเยี่ยม
- สามรถดูดน้ า โคลน และทราย ได้ตาม
ความต้องการ
- ท าความสะอาดง่าย ไม่ดูดซับน้ า
- ขนาด 3 นิ้ว ความยาว 9 เมตร

                 20,000 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

117 เงินเดือน,ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง, เงิน
ค่าตอบแทนพิเศษ ผู้บริหาร, สมาชิกสภา
ท้องถิ่น  ของ อบต.

ผู้บริหาร, สมาชิกสภาท้องถิ่น  ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

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

             2,722,640 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด
               924,540 อบต.ปุากลาง ส่วนการคลัง
               557,160 อบต.ปุากลาง ส่วนโยธา
               510,600 อบต.ปุากลาง ส่วนการศึกษาฯ
                 91,200 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด
                 48,000 อบต.ปุากลาง ส่วนการคลัง

                 24,000 อบต.ปุากลาง ส่วนการศึกษาฯ

6.3  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

118 เงินเดือน/ค่าตอบแทนพนักงานส่วนต าบล, 
พนักงานจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พนักงานส่วนต าบล, พนักงานจ้าง ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มพิเศษค่าครองชีพชั่วคราว 
พนักงานส่วนต าบล

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน119
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               151,200 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด
                 42,000 อบต.ปุากลาง ส่วนการคลัง
                 42,000 อบต.ปุากลาง ส่วนโยธา
                 42,000 อบต.ปุากลาง ส่วนการศึกษาฯ
               432,000 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด
               361,320 อบต.ปุากลาง ส่วนการคลัง
               263,359 อบต.ปุากลาง ส่วนโยธา
               322,032 อบต.ปุากลาง ส่วนการศึกษาฯ
                 48,000 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด
                 72,000 อบต.ปุากลาง ส่วนการคลัง
                 48,000 อบต.ปุากลาง ส่วนโยธา
               168,000 อบต.ปุากลาง ส่วนการศึกษาฯ

123 ค่าตอบแทน ค่าขอขวัญ เงินรางวัล ให้แก่ผู้ที่ได้รับแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าที่ ใน
กิจการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.ปุา
กลาง เช่น ข้าราชการหน่วยงานอื่น, 
พนักงานส่วนต าบล, สมาชิก อปพร.
ประชาคม ฯลฯ

                 45,000 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

                 25,000 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด
                 25,000 อบต.ปุากลาง ส่วนการคลัง
                 25,000 อบต.ปุากลาง ส่วนโยธา
                 25,000 อบต.ปุากลาง ส่วนการศึกษาฯ
                 30,000 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด
                  5,000 อบต.ปุากลาง ส่วนการคลัง
                 20,000 อบต.ปุากลาง ส่วนโยธา
                 20,000 อบต.ปุากลาง ส่วนการศึกษาฯ
               130,200 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด
                 96,000 อบต.ปุากลาง ส่วนการคลัง
                 42,000 อบต.ปุากลาง ส่วนโยธา
                 54,000 อบต.ปุากลาง ส่วนการศึกษาฯ

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงาน
ส่วนต าบล

ค่าเช่าบ้าน126

124 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นส าหรับพนักงาน
ส่วนต าบลเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจ าป)ี

เพื่อจ่ายเป็นประเภทเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นส าหรับพนักงานส่วนต าบลเป็น
กรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจ าปี)

125 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
ในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ
 ของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง

120 เงินประจ าต าแหน่ง เงินประจ าต าแหน่ง ปลัด และหัวหน้า
ส่วนราชการ

121 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป 
และพนักงานจ้างตามภารกิจ

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ พนักงานจ้าง
ทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ

122
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                 80,000 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด
                 20,000 อบต.ปุากลาง ส่วนการคลัง
                 10,000 อบต.ปุากลาง ส่วนโยธา
                  8,000 อบต.ปุากลาง ส่วนการศึกษาฯ

128 ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร ,เย็บหนังสือ,เข้าปก
หนังสือ  หรือเอกสารต่างๆ เช่น ข้อ
บัญญัติฯ แผนพัฒนาต าบล หรือเอกสาร
อื่นๆที่จ าเป็นต้องใช้ในการด าเนิน
โครงการต่างๆ

                 20,000 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

               100,000 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด
               100,000 อบต.ปุากลาง ส่วนการคลัง
                 50,000 อบต.ปุากลาง ส่วนโยธา
                 90,000 อบต.ปุากลาง ส่วนการศึกษาฯ
                 50,000 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด
                 80,000 อบต.ปุากลาง ส่วนการคลัง
                 25,000 อบต.ปุากลาง ส่วนการศึกษาฯ
               100,000 อบต.ปุากลาง ส่วนโยธา

131 ค่าจ้างเหมาบริการสอบเขตรังวัดที่ดิน ค่าจ้างเหมาบริการสอบเขตรังวัดที่ดิน                  20,000 อบต.ปุากลาง ส่วนโยธา

132 ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเคร่ือง
ถ่ายเอกสาร

                 60,000 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

133 ค่าจ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาดอบต.ปุา
กลาง

ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาดอบต.
ปุากลาง

                 60,000 อบต.ปุากลาง

134 ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย์

               132,000 อบต.ปุากลาง ส่วนการศึกษาฯ

135 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี                  10,000 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
ให้แก่ คณะผู้บริหารฯ พนักงานส่วนต าบล

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร127

129 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าลงทะเบียน  การฝึกอบรม, การ
ประชุม,การเข้าร่วมสัมมนาของพนักงาน
ส่วนต าบล,  ผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล

130 ค่าจ้างเหมาและบริการ ค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใด
อย่างหนึ่ง ซ่ึงมิใช่การประกอบดัดแปลง 
 ต่อเติม ครุภัณฑ์ หรือส่ิงก่อสร้าง  และ
อยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้าง
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136 ค่าเบี้ยประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ค่าเบี้ยประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถยนต์ รถบรรทุกน้ า และ
รถจักรยานยนต์   องค์การบริหารส่วน
ต าบลปุากลาง

                 10,000 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

137 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ค่าอาหาร,ค่าเคร่ืองด่ืม,ค่าของขวัญ,พิมพ์
เอกสาร,ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการ
เล้ียงรับรองรวมทั้งค่าบริการและ
ค่าใช้จ่ายอื่น ซ่ึงจ าเป็นต้องจ่ายที่
เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองใน
การต้อนรับ บุคคลหรือคณะบุคคล ที่มา
ประชุม นิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม
 หรือทัศนะศึกษาดูงานในกิจการของ 
อบต.ปุากลาง  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
 ซ่ึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล

                 15,000 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด
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138 ค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น ค่าอาหาร,เคร่ืองด่ืมต่างๆ เคร่ืองใช้ในการ
เล้ียงรับรองและค่าบริการอื่นๆ ซ่ึง
จ าเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเล้ียงรับรอง
ในการประชุมสภาฯ  หรือคณะกรรมการ
 หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งต้ัง
ตามกฎหมาย  หรือตามระเบียบ  หรือ
หนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทย 
หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  ทั้งนี้ให้
รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซ่ึงเข้าร่วมประชุม

                 15,000 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

                 90,000 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด
               100,000 อบต.ปุากลาง ส่วนการคลัง

                 30,000 อบต.ปุากลาง ส่วนโยธา

                 60,000 อบต.ปุากลาง ส่วนการศึกษาฯ

140 ค่าจัดท าเว็บไซด์ของ อบต.ปุากลาง เพื่อจ่ายเป็นค้างจ้างเหมาจัดท าเว็บไซด์ 
อบต.ปุากลาง ดูแลเว็บไซด์และจดโดเมน
เนม ปีละ 1 คร้ัง

                  7,000 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

ค่าเบี้ยเล้ียง, ค่าพาหนะ, ค่าเช่าที่พัก 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการของสมาชิกสภา อบต. 
ผู้บริหารฯ พนักงานส่วนต าบล พนักงาน
จ้างฯ  เช่น การไปร่วมประชุม,อบรม 
สัมมนาหรือศึกษาดูงาน ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ139

30



แบบ ผด.2

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. 2559ล าดับ
ที

โครงการกิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พ้ืนที่ หน่วยงานด าเนินการ
พ.ศ. 2558

141 โครงการแผนที่ภาษี เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเล้ียง ค่าพาหนะ ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายต่างๆ ฯลฯในการ
จัดท าแผนที่ภาษี

                 20,000 อบต.ปุากลาง ส่วนการคลัง

142 ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกต้ัง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ส าหรับการเลือกต้ัง                  50,000 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด
               100,000 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด
                 50,000 อบต.ปุากลาง ส่วนการคลัง
                 50,000 อบต.ปุากลาง ส่วนโยธา
                 40,000 อบต.ปุากลาง ส่วนการศึกษาฯ
               280,000 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

                 20,000 อบต.ปุากลาง ส่วนการศึกษาฯ
                  5,000 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด
                 10,000 อบต.ปุากลาง ส่วนการศึกษาฯ
                 20,000 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

                 10,000 อบต.ปุากลาง ส่วนการศึกษาฯ
                 10,000 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด
                 20,000 อบต.ปุากลาง ส่วนการคลัง
                  2,000 อบต.ปุากลาง ส่วนการศึกษาฯ
               120,000 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

                 20,000 อบต.ปุากลาง ส่วนการศึกษาฯ
149 ค่าจ้างส ารวจความพึงพอใจของประชาชน เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างส ารวจความพึงพอใจ

ของประชาชนในการให้บริการของ 
อบต.ปุากลาง

                 18,000 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด


150 อุดหนุน อบต.ไชยวัฒนา บริการจัดหาข้อมูลข่าวสารระดับอ าเภอ
ปัว

                 10,000 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

151 ค่าพัฒนาผู้ดูแลเด็ก ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก                  60,000 อบต.ปุากลาง ส่วนการศึกษาฯ

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม148

143 ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็น  ค่าบ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลปุากลาง  เช่นบ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซม วัสดุ และครุภัณฑ์ต่างๆ ใน
ส านักงานและที่อยู่ในความรับผิดชอบ

145 ค่าน้ าประปา เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปา

ค่าโทรสาร[Facsimile] ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต 
[internet]  และค่าส่ือสารอื่นๆ ของ
ส านักงาน อบต.ปุากลาง

ค่ากระแสไฟฟูาที่ใช้ในส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบล และไฟสาธารณะ
ส่วนเกิน10 %

ค่าไฟฟูา144

ค่าใช้บริการ และค่าเช่าเลขหมาย ค่า
บ ารุงรักษาสาย ฯลฯ  ที่เกิดจากการใช้
โทรศัพท์ ในส านักงาน อบต.ปุากลาง

ค่าบริการโทรศัพท์146

ค่าธนาณัติ ค่าลงทะเบียนจดหมาย  และ
ค่าซ้ือดวงตราไปรษณีย์ยากร

ค่าไปรษณีย์147
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152 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 
18 อัตรา ขององค์การบริหารส่วนต าบล
 ตามพระราชกฤษฎีกาให้ใช้
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
 บังคับแก่นายจ้างที่มีลูกจ้างต้ังแต่ 1 คน
ขึ้นไปต้องส่งเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม อัตราร้อยละ 10 ของ
ค่าจ้างรวมทั้งเงินเพิ่มต่าง ๆ ที่ต้องจ่าย
ให้แก่พนักงานจ้าง

                 78,000 อบต.ปุากลาง ส่วนการคลัง

153 ส ารองจ่าย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉิน หรือ
กรณีจ าเป็นต่าง ๆ ซ่ึงไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ล่วงหน้า หรืองานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เช่น อุทกภัย 
วาตภัย อัคคีภัย ฯลฯ

               580,100 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

154 โครงการรับเสด็จพระบรมวงศ์ษานุวงศ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ
รับเสด็จพระบรมวงศ์ษานุวงศ์ทุกพระองค์

                 50,000 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

155 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท)

เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท)

               144,260 อบต.ปุากลาง ส่วนการคลัง

                 97,000 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด
                 50,000 อบต.ปุากลาง ส่วนการคลัง
                 30,000 อบต.ปุากลาง ส่วนโยธา
                 20,000 อบต.ปุากลาง ส่วนการศึกษาฯ

6.4    แนวทางการพัฒนา จัดหา/จัดซ้ือ/ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์และเครื่องจักกลที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานและพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการบริการสาธารณะต่างๆ

156 วัสดุส านักงาน ค่าวสัดุ/อุปกรณ์ ส่ิงของ เคร่ืองใช้ส านักงาน 
 ต่าง ๆ  เช่น  สมุดบันทึก  กระดาษ  ซอง
จดหมาย  แฟูม  ปากกา ปากกาไวท์บอร์ด  
ดินสอ น้ ายาลบค าผิด  ลวดเสียบกระดาษ  
ลวดเยบ็  กาว   เทปกาว  กุญแจ  เคร่ือง
ค านวณเลข  ฯลฯ
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157 วัสดุไฟฟูาและวิทยุ ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ไฟฟูา และวิทยุ 
ส าหรับติดต้ัง ณ ส านักงานที่ท าการ 
อบต. งานกิจการของ อบต. เช่น หลอด
ไฟฟูา  สวิตช์ไฟฟูา  ปล๊ักไฟฟูา  บัล
ลาร์ท  สตาร์ทเตอร์ ฯลฯ

                 40,000 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

                 20,000 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด
                 67,500 อบต.ปุากลาง ส่วนการศึกษาฯ 

(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

159 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น 
แบตเตอร่ี  ยางนอก ยางใน  สายไมล์ 
น้ ามันเบรค หัวเทียน อุปกรณ์ซ่อมบ ารุง
ต่างๆ ฯลฯ

                 50,000 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อล่ืนส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง 

               200,000 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

เคร่ืองพ่นหมอกควัน                  60,000 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด
161 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จา่ยในการจดัซ้ือวสัดุที่ใช้ในการโฆษณา

เผยแพร่ และประชาสัมพันธ ์เช่น วารสาร
ประชาสัมพันธผ์ลงานประจ าปี แผ่นการ์ด  
แผ่นดิสก์  กระดาษเขียนโปสเตอร์ สติกเกอร์
  ฟิล์ม ฯลฯ  รวมทั้งค่าล้างอัดรูปประกอบ
กิจกรรมโฆษณาเผยแพร่ ใช้ในการและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธง์านกิจกรรมต่างๆ 
ของ อบต.

               100,000 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

                 50,000 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด
50,000                 อบต.ปุากลาง ส่วนการคลัง
20,000                 อบต.ปุากลาง ส่วนโยธา
20,000                 อบต.ปุากลาง ส่วนการศึกษา

ค่าวัสดุอุปกรณ์ส าหรับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในส านักงาน อบต. ปุา
กลาง  เช่น หมึก  ตลับหมึก  mouse 
(เมาส์)  แผ่นดิสก์  digital video disk   
โปรแกรม ฯลฯ

158 วัสดุงานบ้านงานครัว ค่าจัดซ้ือวัสดุ/อุปกรณ์  เคร่ืองใช้ ในการ
ประกอบอาหาร เช่น ส่ิงของเคร่ืองใช้ใน
การท าความสะอาด ส านักงานฯ และ
ห้องน้ า  เช่นไม้กวาด , แปรง,ไม้ถูพื้น, สบู่
, ผงซักฟอก, น้ ายาล้างจาน, น้ ายาเช็ด
กระจก, น้ ายาล้างห้องน้ า ฯลฯ และน้ า
ด่ืม ส าหรับบริการประชาชน

160 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน

162 วัสดุคอมพิวเตอร์
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163 วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างส าหรับใช้ใน
งานก่อสร้าง หรืออุปกรณ์อื่นที่ใช้ในการ
ก่อสร้าง

100,000               อบต.ปุากลาง ส่วนโยธา

164 วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็น ค่ากระถาง ถาดลองกระถาง
 พันธุ์ไม้ จอบ เสียม พร้า ฯลฯ ส าหรับ
ใช้ปรับปรุงภูมิทัศน์ของส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบล

10,000                 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก 6 ฟุต 
จ านวน 1 ตู้

                  5,000 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

ค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร 4 ล้ินชัก จ านวน 
1 ตู้

5,000                  อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

ค่าจัดซ้ือโต๊ะ จ านวน 10 ตัว 100,000               อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด
ค่าจัดซ้ือถังน้ าแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด
ความจุ 2,000 ลิตร จ านวน 7 ถัง

100,000               อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

ค่าจัดซ้อพัดลมติดเพดาน จ านวน 12 ตัว 25,000                 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

ค่าจัดซ้อพัดลมติดผนัง จ านวน 12 ตัว 25,000                 อบต.ปุากลาง ส่วนการศึกษา
ค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร 4 ล้ินชัก จ านวน 
1 ตู้

5,000                  อบต.ปุากลาง ส่วนการคลัง

ค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร 2 บาน จ านวน 4
 ตู้

20,000                 อบต.ปุากลาง ส่วนการคลัง

ค่าจัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ จ านวน 1
 ชุด

7,000                  อบต.ปุากลาง ส่วนการคลัง

ค่าจัดซ้อตู้เก็บเอกสาร 4 ล้ินชัก จ านวน 
1 ตู้

5,000                  อบต.ปุากลาง ส่วนโยธา

เคร่ืองปรับอากาศ 24,000 BTU จ านวน
 1 เคร่ือง

                 33,000 อบต.ปุากลาง ส่วนโยธา

165 ครุภัณฑ์ส านักงาน
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ค่าจัดซ้ือกล้องดิจิตอล ขนาด 16 ล้านพิ
เซล จ านวน 1 ตัว

                 10,000 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

ค่าจัดซ้ือกล้องดิจิตอล ขนาด 16 ล้านพิ
เซล จ านวน 1 ตัว

                 10,000 อบต.ปุากลาง ส่วนการศึกษา

ค่าจัดซ้ือกล้องดิจิตอล ขนาด 14 ล้านพิ
เซล จ านวน 1 ตัว

                  7,000 อบต.ปุากลาง ส่วนโยธา

167 ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ ค่าจัดซ้ือกล้องวงจรปิด CCTV พร้อม
อุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด

                 60,000 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

คอมพิวเตอร์ส านักงาน 2 เคร่ือง                  32,000 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด
คอมพิวเตอร์ส านักงาน 2 เคร่ือง                  32,000 อบต.ปุากลาง ส่วนการศึกษา
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค 1 เคร่ือง                  17,000 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด
เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน 
4 ชุด

                 12,400 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน 
2 ชุด

                  6,200 อบต.ปุากลาง ส่วนการศึกษา

เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ด า (18 หน้า/นาที) จ านวน 1 เคร่ือง

                  3,700 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

เคร่ืองพิมพ์แบฉีดหมึก (INKJET Printer)
 จ านวน 2 ชุด

                  8,600 อบต.ปุากลาง ส่วนการศึกษา

กล้องระดับ 24 เท่า จ านวน 1 ตัว                  24,000 อบต.ปุากลาง ส่วนโยธา
เทปวัดระยะ 50 เมตร จ านวน 1 ตัว                   3,000 อบต.ปุากลาง ส่วนโยธา

170 ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ เข็มขัดเซฟต้ี จ านวน 1 เส้น                   6,000 อบต.ปุากลาง ส่วนโยธา
           27,700,000

168 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

169 ครุภัณฑ์ส ารวจ

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่166

รวมทั้งส้ิน
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