
1.       ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน1.1   แนวทางการพัฒนา เส้นทาง

คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้าสู่พื้นท่ี

ท าการเกษตร หมอน 4 บ้านห้วยสะนาว

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน ค.

ส.ล. เข้าสู่พื้นท่ีท าการเกษตร หมอน 4 

บ้านห้วยสะนาว  หมู่ 2  ขนาดกว้าง  

4.00  เมตร  ยาว  264.00  เมตร  ไม่มี

ไหล่ทาง

               550,690                550,690 บ้านห้วยสะนาว 

หมู่ 2

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมุมอ่าง

รถไถ บ้านจูน

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน ค.

ส.ล. สายมุมอ่างรถไถ 

บ้านจูน   ขนาด  กว้าง  4.00  เมตร  

ยาว  207.00  เมตร  พร้อม

ไหล่ทางข้างละ  0.50  เมตร

               437,000                437,000 บ้านจูน หมู่ 4 กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหมอ

สว่าง ถึง บ้านนายสุเทพ  บ้านค้างฮ่อ

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน ค.

ส.ล. บ้านหมอสว่าง ถึง บ้านนายสุเทพ 

บ้านค้างฮ่อ  ขนาด  ช่วงท่ี  1  กว้าง  

5.00  เมตร  ยาว 150.00 เมตร  พร้อม

ไหล่ทางข้างละ 0.30  เมตร

               393,990                393,990 บ้านค้างฮ่อ หมู่ 3 กองช่าง

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง ประจ าปีงบประมาณ  2560 ครั้งที่ 1

ล าดับ

ที โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ  งบประมาณ (บาท)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
 โอนเพิ่ม  โอนลด  เหลือเงิน งบประมาณท่ีใช้ไป สถานที่ด าเนินการ
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ล าดับ

ที โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ  งบประมาณ (บาท)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
 โอนเพิ่ม  โอนลด  เหลือเงิน งบประมาณท่ีใช้ไป สถานที่ด าเนินการ

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าปุา

สุสาน บ้านค้างฮ่อ หมู่ท่ี 3

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน 

คสล. ทางเข้าปุาสุสาน บ้านค้างฮ่อ หมู่ 3

 ขนาด  กว้าง  5.00  เมตร  ยาว  

265.00  เมตร  เฉล่ียหนา 0.15  เมตร  

               691,240                691,240 บ้านค้างฮ่อ หมู่ 3 กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  หน้า

บ้านนายวิฑูรย์ ถึง บ้านนายสว่าง  บ้าน

ปุากลาง (บ้านค้างฮ่อเดิม)

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนหิน

คลุก หน้าบ้านนายวิฑูรย์

ถึง บ้านนายสว่าง บ้านปุากลาง (บ้าน

ค้างฮ่อเดิม)  ขนาด  กว้าง  5.00

 เมตร  ยาว  151.00  เมตร  เฉล่ียหนา 

 0.15  เมตร

               113,480                113,480 บ้านค้างฮ่อ หมู่ 3 กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างถนนใหม่ลงหินคลุก 

จากหน้าบ้านนายวินัย ถึง บ้านนายสุ

ชาติ บ้านปุากลาง (บ้านค้างฮ่อเดิม)

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน

ใหม่ลงหินคลุก จากหน้าบ้านนายวินัย ถึง

 บ้านนายสุชาติ บ้านปุากลาง  (บ้านค้าง

ฮ่อเดิม)  ขนาด  กว้าง  5.00  เมตร  ยาว

  250.00  เมตร  เฉล่ียหนา  0.15  เมตร

               187,890                187,890 บ้านปุากลาง หมู่ 7 กองช่าง
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ล าดับ

ที โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ  งบประมาณ (บาท)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
 โอนเพิ่ม  โอนลด  เหลือเงิน งบประมาณท่ีใช้ไป สถานที่ด าเนินการ

7 โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้าน

สวนทราย หมู่ 6

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงระบบ

ประปา บ้านสวนทราย หมู่ 6   

รายละเอียดดังนี้

        -  ติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าแบบจมน้ า

        -  วางท่อเหล็กอาบสังกะสี  2  นิ้ว

  ยาว  645  เมตร  บนเสาตอม่อ

        -  พร้อมติดต้ังตู้ควบคุมพร้อม

อุปกรณ์

               419,570                419,570 บ้านสวนทราย หมู่

 6

กองช่าง

8 ค่าซ่อมแซมถนนหินกรวดทราย  หินคลุก

 ในเขตต าบลปุากลาง

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนหินกรวด

ทราย หินคลุก ในเขตต าบลปุากลาง

               300,000                300,000 อบต.ปุากลาง กองช่าง

รวม              3,093,860              -                -                          -                3,093,860 0

                 1.2  แนวทางการพัฒนา ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ,ขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึง และติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและติดตั้งกระจกนูนตามทางโค้งทางแยก

9 ค่าจ้างเหมาประมาณการไฟฟูาต าบลปุา

กลาง

ค่าจ้างเหมาประมาณการขยายไฟฟูา

ต าบลปุากลาง

                 30,000                  30,000 ต าบลปุากลาง กองช่าง

10 ค่าวัสดุไฟฟูา เพื่อจัดซ้ือวัสดุไฟฟูา อุปกรณ์ไฟฟูา

สาธารณะ

               150,000                  31,141                118,859 ต าบลปุากลาง กองช่าง

11 อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอปัว

 ติดต้ังไฟฟูาสาธารณะ

เพื่อเป็นค่าติดต้ังไฟฟูาขยายเขตไฟฟูา                500,000                500,000 ต าบลปุากลาง กองช่าง

รวม                680,000              -                -                    31,141                648,859 1

                 1.3  แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง / ต่อเติมโครงสร้างพ้ืนฐาน

12 โครงการปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านตาหลวง งานถมดิน พร้อม

ลงหินกรวดล าน้ า 3/4

                 93,000                  93,000 ศพด.ตาหลวง กองช่าง
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ล าดับ

ที โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ  งบประมาณ (บาท)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
 โอนเพิ่ม  โอนลด  เหลือเงิน งบประมาณท่ีใช้ไป สถานที่ด าเนินการ

13 โครงการก่อสร้างห้องน้ าหอประชุม บ้าน

น้ าเปิน

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องน้ าหอประชุม

 บ้านน้ าเปิน หมู่ 1 ขนาดกว้าง 2.80 

เมตร ยาว 6.00 เมตร

               171,300                171,300 บ้านน้ าเปิน หมู่ 1 กองช่าง

14 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม 

ศาลาพิธีกรรมหมู่บ้านบ้านตาหลวง

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุง 

ซ่อมแซม ต่อเติม ศาลาพิธีกรรมหมู่บ้าน

 บ้านตาหลวง หมู่ 5

               112,600                112,600 บ้านตาหลวง หมู่ 5 กองช่าง

ค่าซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านตาหลวง

                 50,000                  50,000 ศพด.บ้านตาหลวง กองช่าง

ค่าซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านปุากลาง

                 50,000                  50,000 ศพด.บ้านตาหลวง กองช่าง

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

 ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ ขององค์การ

บริหารส่วนต าบล                300,000

               300,000

อบต.ปุากลาง กองช่าง

16 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม 

หอประชุมบ้านตาหลวง หมู่ 5

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อ

เติม หอประชุมบ้านตาหลวง หมู่ 5

               187,800                187,800 บ้านตาหลวง หมู่ 5 กองช่าง

17 โครงการปรับปรุงอาคาร อบต.ปุากลาง 

หลังเก่า

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงอาคาร 

อบต.ปุากลาง หลังเก่า กั้น

ผนังอลูมิเนียมพร้อมกระจกใส หนา 5 

มม. จ านวน 4 ชุด

               192,000                192,000 อบต.ปุากลาง กองช่าง

รวม              1,156,700              -                -                          -                1,156,700 0

       2.1  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชน

15 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
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ล าดับ

ที โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ  งบประมาณ (บาท)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
 โอนเพิ่ม  โอนลด  เหลือเงิน งบประมาณท่ีใช้ไป สถานที่ด าเนินการ

18 ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการส่งเสริมอาชีพ 

หมู่ท่ี 1-7

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุลูกกบ ลูกปลาดุก ค่า

วัสดุลูกหมู ค่าวัสดุไก่พื้นบ้าน ส่งเสริม

การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จัด

ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพต่างๆ ส่งเสริม

กลุ่มอาชีพทุกกลุ่ม ฯลฯ

               140,000                  41,556                  98,444 หมู่ท่ี 1-7 ต าบล

ปุากลาง

ส านักงานปลัด

19 โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผ้าลายเขียน

เทียน

เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ โครงการส่งเสริม

อาชีพกลุ่มผ้าลายเขียนเทียน

                 30,000                  30,000 ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด

20 โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มแม่บ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ โครงการส่งเสริม

อาชีพกลุ่มแม่บ้าน

                 25,000                  25,000 ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด

21 ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการ

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ประจ าต าบล ฯลฯ

                 25,000                  25,000 ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด

22 โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้

เกษตรกร พื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต 

ผลิตอาหารปลอดภัย ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อจ่ายเป็นค่าปูาย ค่าลงทะเบียน ค่า

วัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากรค่าน้ า

ด่ืม ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

                 30,000                  30,000 ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด

รวม                250,000              -                -                    41,556                208,444 1

      3.1   แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการพัฒนาด้านการสงเคราะห์ประชาชน

23 วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ในการ

ซ่อมแซมบ้านคนจน

               210,000                210,000 ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคงมนุษย์
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ล าดับ

ที โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ  งบประมาณ (บาท)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
 โอนเพิ่ม  โอนลด  เหลือเงิน งบประมาณท่ีใช้ไป สถานที่ด าเนินการ

24 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยโรคเอดส์ จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ให้แก่ ผู้ติดเช้ือ

เอดส์ จ านวน 1 คนๆ ละ 500 บาท / 

เดือน (12 เดือน)

                  6,000                   6,000 ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด

25 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุ

             5,302,800              2,433,800              2,869,000 ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด

26 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้

พิการ

             2,803,200              1,307,200              1,496,000 ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด

รวม              8,322,000              -                -                3,741,000              4,581,000 2

3.2 ส่งเสริมการแก้ปัญหาสังคม

27 ค่าใช้จ่ายส าหรับกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ 

เช่นการต่อต้านยาเสพติด, รณรงค์

ปูองกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าเคร่ืองด่ืม 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ ตามกิจกรรมรณรงค์

ต่างๆ

                 20,000                  20,000 ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด

28 ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการปูองกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติดระดับต าบล

เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ ในการฝึกอบรมหรือ

ค่าเบี้ยเล้ียงปฏิบัติงานของคณะท างาน

ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะปัญหายาเสพติด 

องค์การบริหารส่วนต าบลปุากลาง

                 20,000                  20,000 ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด

29 ครงการสร้างเสริมพลเมืองดีวิถี

ประชาธิปไตย

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่า

วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

                 15,000                  15,000 ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด

30 จัดซ้ือชุดตรวจสารเสพติดในร่างกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือชุดตรวจสารเสพติด

ในร่างกาย ส าหรับสุ่มตรวจกลุ่มเส่ียงติด

สารเสพติดในชุมชน

                 20,000                  20,000 ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด
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ล าดับ

ที โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ  งบประมาณ (บาท)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
 โอนเพิ่ม  โอนลด  เหลือเงิน งบประมาณท่ีใช้ไป สถานที่ด าเนินการ

31 อุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน ต าบล

ปุากลาง

จ่ายเป็น เงินอุดหนุน โครงการ ส่งเสริม

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

รักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน

                 30,000                  30,000                        -   ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด

32 ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุต าบลปุากลาง เพื่อจ่ายเป็นโครงการส่งเสริมกิจกรรม

ผู้สูงอายุ รวมถึงการร่วมกิจกรรมของ

ชมรมผู้สูงอายุอ าเภอปัว

                 15,000                  10,595                   4,405 ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด

33 อุดหนุนโครงการฝึกอบรมทบทวน

ลูกเสือชาวบ้าน ต้านภัยยาเสพติดเทิดไท้

องค์ราชันย์ จังหวัดน่าน

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ

ฝึกอบรมทบทวนลูกเสือชาวบ้าน ต้าน

ภัยยาเสพติดเทิดไท้องค์ราชันย์

                 10,000                  10,000                        -   ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด

34 โครงการอบรมความรู้กฎหมายท่ัวไป เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่า

วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

                 20,000                  20,000 ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด

35 โครงการประชุมสัมมนาพัฒนาจิตใจ

รวมญาติเผ่าม้งแต่ละตระกูล

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าน้ า

ด่ืม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

                 30,000                  30,000                        -   ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด

36 โครงการสนับสนุนเครือข่ายสตรี เผ่าม้ง 

เผ่าเมี่ยน และเผ่าลัวะ

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากรค่าน้ า

ด่ืม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

                 50,000                  50,000 ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด

รวม                230,000              -                -                    80,595                149,405 4

3.3   แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการศึกษา
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ล าดับ

ที โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ  งบประมาณ (บาท)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
 โอนเพิ่ม  โอนลด  เหลือเงิน งบประมาณท่ีใช้ไป สถานที่ด าเนินการ

37 ค่าบอกรับวารสารหรือหนังสือพิมพ์ ค่าบอกรับวารสารหรือหนังสือพิมพ์ 

ส าหรับท่ีอ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน 6 

หมู่บ้าน ๆ ละ  2  ฉบับ/วัน และส าหรับ

ท่ีท าการ อบต.ปุากลาง จ านวน 2 ฉบับ 

เป็นเวลา 1 ปี (366 วัน)

                 75,000                  24,160                  50,840 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

38 โครงการศึกษาดูงานมหกรรมการจัด

การศึกษาท้องถิ่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร/น้ าด่ืม ค่าจ้าง

เหมารถ ค่าเช่าท่ีพัก ค่าประกันชีวิต 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ ในการเดินทางไป

ทัศนศึกษา

                 80,000                  80,000 อบต.ปุากลาง กองการศึกษา

39 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลปุากลาง  

จ านวน 2 ศูนย์

             1,635,200                730,000                905,200 ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กบ้านปุากลาง 

และบ้านตาหลวง

กองการศึกษา

40 โครงการจัดนิทรรศการผลงานเด็ก

ปฐมวัยและมอบประกาศนียบัตร

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานนิทรรศการผลงาน

เด็กปฐมวัยและมอบประกาศนียบัตรและ

 ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

                 15,000                  15,000 อบต.ปุากลาง กองการศึกษา

41 วันเด็กแห่งชาติ เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัลใน

การร่วมกิจกรรมของเด็กในวันเด็ก

แห่งชาติ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

                 40,000                  12,115                  27,885 อบต.ปุากลาง กองการศึกษา

42 จัดซ้ืออาหารเสริมส าหรับเด็กท่ีมีน้ าหนัก

ต่ ากว่าเกณฑ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม, 

ไข่) ให้แก่เด็กท่ีมีน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์

                 30,000                  30,000                        -   อบต.ปุากลาง กองการศึกษา
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ล าดับ

ที โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ  งบประมาณ (บาท)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
 โอนเพิ่ม  โอนลด  เหลือเงิน งบประมาณท่ีใช้ไป สถานที่ด าเนินการ

43 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ของโรงเรียนส

หราษฎร์บ ารุง

เพื่อจ่ายในโครงการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์เป็นค่า

วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าน้ าด่ืม ของผู้

เข้ารับการอบรมและวิทยากร รวมท้ัง

ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 ฯลฯ

                 15,000                  15,000 โรงเรีนสหราษฎร์

บ ารุง

กองการศึกษา

44 โครงการห้องสมุดมีชีวิต ของโรงเรียนส

หราษฎร์บ ารุง

เพื่อจ่ายในโครงการห้องสมุดมีชีวิต ของ

โรงเรียนสหราษฎร์บ ารุง เป็นค่าวัสดุ 

อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าน้ าด่ืม ของผู้เข้า

รับการอบรมและวิทยากร รวมท้ัง

ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 ฯลฯ

                 20,000                  20,000 โรงเรีนสหราษฎร์

บ ารุง

กองการศึกษา

45 โครงการค่ายคุณธรรม น าความรู้ (ค่าย

ต้นกล้า ความดี วิถีคุณธรรม ของ

โรงเรียนสหราษฎร์บ ารุง

เพื่อจ่ายในโครงการค่ายคุณธรรม น า

ความรู้ (ค่ายต้นกล้า ความดี วิถีคุณธรรม

 เป็นค่าอาหาร, น้ าด่ืม ส าหรับผู้เข้ารับ

การอบรมและวิทยากร รวมท้ัง

ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 ฯลฯ

                 15,000                  15,000 โรงเรีนสหราษฎร์

บ ารุง

กองการศึกษา

46 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรุ้ใน

สถานศึกษา โรงเรียนสหราษฎร์บ ารุง

เพื่อจ่ายในโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรุ้

ในสถานศึกษา  เป็นค่าอาหาร, น้ าด่ืม 

ส าหรับผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร 

รวมท้ังค่าตอบแทนวิทยากร และ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

                 10,000                  10,000 โรงเรีนสหราษฎร์

บ ารุง

กองการศึกษา
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ล าดับ

ที โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ  งบประมาณ (บาท)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
 โอนเพิ่ม  โอนลด  เหลือเงิน งบประมาณท่ีใช้ไป สถานที่ด าเนินการ

47 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง

วิชาการ ของโรงเรียนปุากลางมิตรภาพท่ี

 166

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม

ความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นค่าวัสดุ 

อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าน้ าด่ืม ของผู้เข้า

รับการอบรมและวิทยากร รวมท้ัง

ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 ฯลฯ

                 20,000                  20,000 โรงเรียนปุากลาง

มิตรภาพท่ี 166

กองการศึกษา

48 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนเต็ม

ศักยภาพ ของโรงเรียนปุากลางมิตรภาพ

ท่ี 166

เพื่อจ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนา

ผู้เรียนเต็มศักยภาพ เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์

 ค่าอาหาร ค่าน้ าด่ืม ของผู้เข้ารับการ

อบรมและวิทยากร รวมท้ังค่าตอบแทน

วิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

                 30,000                  30,000 โรงเรียนปุากลาง

มิตรภาพท่ี 166

กองการศึกษา

49 โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม

นักเรียน ของโรงเรียนปุากลางมิตรภาพท่ี

 166

เพื่อจ่ายในโครงการสร้างเสริมคุณธรรม

จริยธรรมนักเรียน เป็นค่าอาหาร, น้ าด่ืม

 ส าหรับผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร 

รวมท้ังค่าตอบแทนวิทยากร และ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

                 30,000                  30,000 โรงเรียนปุากลาง

มิตรภาพท่ี 166

กองการศึกษา

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือจัดจ้าง

อาหารเสริมนม (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2

 ศูนย์ นักเรียน 292 คน 280 วัน

               602,572                228,334              1,161,797 ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กบ้านปุากลาง 

และบ้านตาหลวง

กองการศึกษา50 ค่าอาหารเสริม (นม) อัตราคนละ 7.37 

บาท
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ล าดับ

ที โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ  งบประมาณ (บาท)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
 โอนเพิ่ม  โอนลด  เหลือเงิน งบประมาณท่ีใช้ไป สถานที่ด าเนินการ

 (2) โรงเรียนปุากลางมิตรภาพท่ี 166 

นักเรียนช้ันอนุบาล และประถมศึกษาปีท่ี

 1-6 จ านวนคน 426 คน จ านวนวัน 260

 วัน

               787,559                321,402 โรงเรียนปุากลาง

มิตรภาพท่ี 166

กองการศึกษา

(3) โรงเรียนสหราษฎร์บ ารุง นักเรียนช้ัน

อนุบาล และประถมศึกษาปีท่ี 1-6 

จ านวนคน 154 คน จ านวนวัน 260 วัน

               316,173                129,030                187,143 โรงเรียนส

หราษฎร์บ ารุง

กองการศึกษา

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือจัดจ้าง

อาหารเสริมนม (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2

 ศูนย์ นักเรียน 292 คน 280 วัน

                 36,792                  36,792 ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กบ้านปุากลาง 

และบ้านตาหลวง

กองการศึกษา

 (2) โรงเรียนปุากลางมิตรภาพท่ี 166 

นักเรียนช้ันอนุบาล และประถมศึกษาปีท่ี

 1-6 จ านวนคน 426 คน จ านวนวัน 260

 วัน

                 48,087                  48,087 โรงเรียนปุากลาง

มิตรภาพท่ี 166

กองการศึกษา

(3) โรงเรียนสหราษฎร์บ ารุง นักเรียนช้ัน

อนุบาล และประถมศึกษาปีท่ี 1-6 

จ านวนคน 154 คน จ านวนวัน 260 วัน

                 19,305                  19,305 โรงเรียนส

หราษฎร์บ ารุง

กองการศึกษา

อุดหนุนโรงเรียนปุากลางมิตรภาพท่ี 166

 เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน

ให้กับนักเรียนช้ันอนุบาล และ ป.1-6 

จ านวน 411 คนๆ ละ 20 บาท/วัน 

จ านวน 200 วัน

             1,644,000                822,000                822,000 โรงเรียนปุากลาง

มิตรภาพท่ี 166

กองการศึกษา52 อาหารกลางวัน

50 ค่าอาหารเสริม (นม) อัตราคนละ 7.37 

บาท

51 ค่าสมทบอาหารเสริม (นม) อัตราคนละ 

0.45 บาท
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ล าดับ

ที โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ  งบประมาณ (บาท)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
 โอนเพิ่ม  โอนลด  เหลือเงิน งบประมาณท่ีใช้ไป สถานที่ด าเนินการ

อุดหนุนโรงเรียนสหราษฎร์บ ารุง เพื่อ

จ่ายเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับ

นักเรียนช้ันอนุบาล และ ป.1-6 จ านวน 

165 คนๆ ละ 20 บาท/วัน จ านวน 200 

วัน

               660,000                330,000                330,000 โรงเรียนส

หราษฎร์บ ารุง

กองการศึกษา

53 โครงการส่งเสริมอาชีพสู่การมีงานท า

ให้กับเยาวชนต าบลปุากลาง โรงเรียน

มัธยมปุากลาง

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพ

สู่การมีงานท าให้กับเยาวชนต าบลปุา

กลาง เป็นค่าอาหาร, น้ าด่ืม ส าหรับผู้เข้า

รับการอบรมและวิทยากร รวมท้ัง

ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

                 30,000                  30,000 โรงเรียนมัธยมปุา

กลาง

กองการศึกษา

54 โครงการลานวัฒนธรรมท้องถิ่น 

โรงเรียนมัธยมปุากลาง

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการลาน

วัฒนธรรมท้องถิ่น โรงเรียนมัธยมปุา

กลาง เป็นค่าอาหาร, น้ าด่ืม ส าหรับผู้เข้า

รับการอบรมและวิทยากร รวมท้ัง

ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

                 20,000                  20,000 โรงเรียนมัธยมปุา

กลาง

กองการศึกษา

55 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

นักเรียน ของโรงเรียนมัธยมปุากลาง

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรม

คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ของโรงเรียน

มัธยมปุากลาง  เป็นค่าอาหาร, น้ าด่ืม 

ส าหรับผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร 

รวมท้ังค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ 

อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

                 15,000                  15,000 โรงเรียนมัธยมปุา

กลาง

กองการศึกษา

52 อาหารกลางวัน
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ล าดับ

ที โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ  งบประมาณ (บาท)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
 โอนเพิ่ม  โอนลด  เหลือเงิน งบประมาณท่ีใช้ไป สถานที่ด าเนินการ

56 โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและ

เยาวชนต าบลปุากลาง

เพื่อจ่ายในกิจการสภาเด็กและเยาวชน

ต าบลปุากลาง ประกอบกิจกรรมต่างๆ 

เป็นค่าอาหาร, น้ า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

ฯลฯ

                 20,000                  20,000 อบต.ปุากลาง กองการศึกษา

57 วัสดุการศึกษา เพื่อจัดซ้ือส่ือการเรียนการสอนให้กับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 2 ศูนย์

               496,400                496,400 อบต.ปุากลาง กองการศึกษา

58 โครงการจัดหาครูสอนสาระวิชาท่ีขาด

แคลน (ภาษาอังกฤษ) เพื่อรองรับการ

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

จัดหาครูสอนสาระวิชาท่ีขาดแคลน 

(ภาษาอังกฤษ) เพื่อรองรับการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน

               108,000                108,000                        -   อบต.ปุากลาง กองการศึกษา

             6,819,088              -                -                2,735,041              4,405,449 10

3.4   แนวทางการพัฒนาส่งเสริมกิจการด้านสาธารณสุข

59 จ้าเหมาพ่นหมอกควัน เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพ่นหมอกควัน 

ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและน้ าด่ืม 

ในการก าจัดยุงลาย ยุงก้นปล่อง และ

แมลงท่ีเป็นพาหะน าโรคต่างๆ ในเขต

พื้นท่ีปูองกันโรคไข้เลือดออก และ

โรคติดต่ออื่นๆ และค่าวัสดุอื่นๆ ฯลฯ

                 50,000                  50,000 ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด

ร่วมกับ รพสต.

ปุากลาง

60 ค่าน้ ายาเคมีส าหรับเคร่ืองพ่อนหมอกควัน เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ายาเคมีส าหรับเคร่ือง

พ่นหมอกควัน ในการก าจัด ยุงลาย 

ยุงก้นปล่อง และแมลงท่ีเป็นพาหะน า

โรคต่างๆในเขตพื้นท่ีเพื่อปูองกันโรค

ไข้เลือดออก และโรคติดต่ออื่นๆ ฯลฯ

                 80,000                  54,000                  26,000 ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด

ร่วมกับ รพสต.

ปุากลาง
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ล าดับ

ที โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ  งบประมาณ (บาท)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
 โอนเพิ่ม  โอนลด  เหลือเงิน งบประมาณท่ีใช้ไป สถานที่ด าเนินการ

61 ค่าสารเคมีก าจัดลูกน้ ายุงลาย เพื่อจ่ายเป็น ค่าทรายอะเบท ส าหรับ

แจกจ่ายให้แก่ประชาชนทุกหลังคาเรือน

ส าหรับก าจัดลูกน้ ายุงลาย แมลงพาหะ

น าโรค ฯลฯ ในเขตพื้นท่ี เพื่อปูองกัน

โรคติดต่อ เช่น ไข้มาลาเรีย ไข้เลือดออก

                 80,000                  80,000 ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด

ร่วมกับ รพสต.

ปุากลาง

62 ค่าน้ ายาฆ่าเช้ือโรคไข้หวัดนก เพื่อจ่ายเป็น ค่าน้ ายาค่าเช้ือไข้หวัดนก

ส าหรับฉีดพ่นทุกหมู่บ้าน ตามหนังสือท่ี 

มท 0839.3/567 ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม

 2549

                  5,000                   5,000 ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด

ร่วมกับ รพสต.

ปุากลาง

63 ค่าวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซ้ือวัคซีนปูองกันโรค

พิษสุนัขบ้า ส าหรับอาสาสมัครปศุสัตว์

หมู่บ้านใช้ฉีดปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า ท้ัง

หกหมู่บ้าน

                 30,000                  30,000 ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด

ร่วมกับ รพสต.

ปุากลาง

64 อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ าหมู่บ้าน

ตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูล

ฐานเขตเทศบาลและ อบต.เพื่อส าหรับ

สนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุข 

โดยจัดสรรเป็นค่าด าเนินงานของ อสม.ใน

เขตชุมชน/หมู่บ้านๆละ 7,500 บาท 

เพื่อให้ อสม.ด าเนินการใน 3 กลุ่ม

กิจกรรม

                 52,500                  52,500                        -   ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด

ร่วมกับ รพสต.

ปุากลาง

65 ค่าวัสดุการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ ท่ีใช้

ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ส าหรับรถ

กู้ชีพกู้ภัย

                 20,000                  20,000 ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด
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ล าดับ

ที โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ  งบประมาณ (บาท)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
 โอนเพิ่ม  โอนลด  เหลือเงิน งบประมาณท่ีใช้ไป สถานที่ด าเนินการ

66 ประเภทเงินสมทบกองทุนหลักประกัน

สุขภาพท้องถิ่น

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน

หลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ส าหรับการ

ส่งเสริมหลักประกันสุขภาพ

               230,000                119,376                110,624 ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด

ร่วมกับ รพสต.

ปุากลาง

รวม                547,500              -                -                  225,876                321,624 3

3.5  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนและประชาชน  

67 อบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม อบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม คณะ

ผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ ผู้น าชุมชน 

พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง

                 50,000 อาศรมปุากลาง สนง.ปลัด

68 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมคริส

เตียนต าบลปุากลาง

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวิทยากร, ค่าอาหาร, น้ า

ด่ืม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ แก่ผู้เข้ารับการ

อบรมโครงการอบรมคุณธรรม

จริยธรรมคริสเตียนต าบลปุากลาง

                 20,000 ต าบลปุากลาง กองการศึกษา

รวม                  70,000              -                -                          -                          -   0

3.6   แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการเล่นกีฬา,การออกก าลังกายและการนันทนาการ

69 ค่าจัดการแข่งขันกีฬาประจ าปีต าบลปุา

กลาง

เพื่อจ่ายเป็น ค่าน้ าด่ืมส าหรับผู้เข้าร่วม

แข่งขันกีฬา, ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ตัดสินกีฬา, ค่าถ้วยรางวัล-เงินรางวัล, 

ค่าจัดสถานท่ี-สนามแข่งขัน, ค่าบ ารุง

สถานท่ี, ค่าเอกสาร วัสดุ/อุปกรณ์กีฬา

ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ ส าหรับ

การจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ใน

ต าบลปุากลาง

                 50,000                  50,000 ต าบลปุากลาง กองการศึกษา
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ล าดับ

ที โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ  งบประมาณ (บาท)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
 โอนเพิ่ม  โอนลด  เหลือเงิน งบประมาณท่ีใช้ไป สถานที่ด าเนินการ

70 ค่าใช้จ่ายส าหรับการส่งนักกีฬา กลุ่มสตรี

 หรือเยาวชน ไปประกวดหรือแข่งขัน

นอกสถานท่ี

เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทาง ค่าอาหาร

ส าหรับนักกีฬา และผู้ควบคุมทีม และ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ ในการส่งนักกีฬา

เยาวชน เข้าร่วมแข่งขันในงานต่างๆ เช่น

 การแข่งขันกีฬาในเทศกาลปีใหม่ม้ง, 

การแข่งขันกีฬาระดับอ าเภอ, การแข่งขัน

ในระดับจังหวัด ฯลฯ

                 80,000                  80,000 ต าบลปุากลาง กองการศึกษา

71 ค่าใช้จ่ายส าหรับส่งนักกีฬาแข่งขันกีฬาอิ้

วเมี่ยนประจ าปี

เพื่อจ่ายเป็น ค่าน้ าด่ืมส าหรับผู้เข้าร่วม

แข่งขันกีฬา, ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ตัดสินกีฬา, ค่าถ้วยรางวัล-เงินรางวัล, 

ค่าจัดสถานท่ี-สนามแข่งขัน, ค่าบ ารุง

สถานท่ี, ค่าเอกสาร วัสดุ/อุปกรณ์กีฬา

ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

                 20,000                  20,000 ต่างจังหวัด กองการศึกษา

72 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์เผ่า

ลัวะต้านยาเสพติด

เพื่อจ่ายเป็น ค่าน้ าด่ืมส าหรับผู้เข้าร่วม

แข่งขันกีฬา, ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ตัดสินกีฬา, ค่าถ้วยรางวัล-เงินรางวัล, 

ค่าจัดสถานท่ี-สนามแข่งขัน, ค่าบ ารุง

สถานท่ี, ค่าเอกสาร วัสดุ/อุปกรณ์กีฬา

ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ ส าหรับ

การจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆใน

ต าบลปุากลาง

                 20,000                  20,000 บ้านจูน หมู่ 4 

และบ้านตาหลวง

 หมู่ 5

กองการศึกษา

16



ล าดับ

ที โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ  งบประมาณ (บาท)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
 โอนเพิ่ม  โอนลด  เหลือเงิน งบประมาณท่ีใช้ไป สถานที่ด าเนินการ

73 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ต าบลปุากลาง

เพื่อจ่ายเป็น ค่าน้ าด่ืมส าหรับผู้เข้าร่วม

แข่งขันกีฬา, ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ตัดสินกีฬา, ค่าถ้วยรางวัล-เงินรางวัล, 

ค่าจัดสถานท่ี-สนามแข่งขัน, ค่าบ ารุง

สถานท่ี, ค่าเอกสาร วัสดุ/อุปกรณ์กีฬา

ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ ส าหรับ

การจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆใน

ต าบลปุากลา

                 15,000                   2,312                  12,688 ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กบ้านปุากลาง 

และบ้าตาหลวง

กองการศึกษา

รวม                185,000              -                -                     2,312                182,688 1

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน     

      4.1  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการจัดงานตามประเพณีและส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา

74 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันส าคัญ

ทางศาสนา

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ในการจัด

กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

เช่น วันมาฆะบูชา, วันวิสาขบูชา, วัน

อาสาฬหบูชา ฯลฯ

                  5,000                   5,000 ต าบลปุากลาง กองการศึกษา

75 ค่าจัดกิจกรรมงานเทศกาลปีใหม่ม้ง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศกาลปีใหม่ม้ง 

(บ้านน้ าเปิน หมู่ท่ี 1, บ้านค้างฮ่อ หมู่ท่ี 

3, บ้านสวนทราย หมู่ท่ี 6 และบ้านปุา

กลาง หมู่ 7) ต าบลปุากลาง ค่าใช้จ่าย

อื่นๆ ฯลฯ

               100,000                  74,879                  25,121 ต าบลปุากลาง กองการศึกษา
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ล าดับ

ที โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ  งบประมาณ (บาท)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
 โอนเพิ่ม  โอนลด  เหลือเงิน งบประมาณท่ีใช้ไป สถานที่ด าเนินการ

76 ค่าจัดกิจกรรมเทศกาลปีใหม่เมี่ยน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

เทศกาล หรือประเพณีปีใหม่เมี่ยน บ้าน

ห้วยสะนาว หมู่ท่ี 2 ต าบลปุากลาง 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

                 20,000                  20,000                        -   ต าบลปุากลาง กองการศึกษา

77 งานประเพณี กินสะโหลดตีพิ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมประเพณีกินสะโหลดตีพิ บ้านตา

หลวง หมู่ท่ี 5 ต าบลปุากลาง ค่าใช้จ่าย

อื่นๆ ฯลฯ

                 10,000                  10,000 ต าบลปุากลาง กองการศึกษา

78 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ต าบลปุากลางเนื่องในวันผู้สูงอายุและ

วันสงกรานต์

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมและพิธีการ

รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ หัวหน้าส่วนราชการ

ในต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบล ผู้บริหารองค์การบริหารส่วน

ต าบล ผู้น าหมู่บ้านในต าบลปุากลาง

                 60,000                  60,000 ต าบลปุากลาง กองการศึกษา

79 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานคารวะพญาผา

นอง/จัดงานเทศกาลโลกของกว่าง/จัด

งานชมพูภูคาบาน/จัดงานลอยกระทง/

จัดงานกาชาด

เพื่อจ่ายเป็นค่า น้ าด่ืม ค่ารถในการน า

ประชาชนร่วมงาน การออกร้านจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ของต าบลปุากลาง และ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

                 50,000                  50,000 ต าบลปุากลาง กองการศึกษา

80 โครงการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน 

กระดาษ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

                 20,000                  20,000                        -   ต าบลปุากลาง กองการศึกษา
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ล าดับ

ที โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ  งบประมาณ (บาท)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
 โอนเพิ่ม  โอนลด  เหลือเงิน งบประมาณท่ีใช้ไป สถานที่ด าเนินการ

81 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น ชนเผ่าม้ง เมี่ยน ล๊ัวะ (เจ้าพอ

พญาดงเซ้ง)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม

การอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชนเผ่าม้ง เมี่ยน ล๊ัวะ 

(เจ้าพ่อพญาดงเซ้ง) เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์

                 20,000                  20,000 ต าบลปุากลาง กองการศึกษา

82 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูศิลปะ

 วัฒนธรรมชุดประจ ากลุ่มชาติพันธุ์ ถิ่น

ล๊ัวะต าบลปุากลาง

เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

ค่าอาหาร น้ าด่ืม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

                 15,300                  15,300 ต าบลปุากลาง กองการศึกษา

83 โครงการสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการสอน

พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ค่าอาหาร, 

น้ าด่ืม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

                 20,000                  20,000 อาศรมปุากลาง กองการศึกษา

84 อุดหนุนงานบวงสรวงพญาผานอง (การะ

วะพญาผานอง) ท่ีท าการปกครอง 

อ าเภอปัว

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงานบวงสรวง

พญาผานอง (การะวะพญาผานอง) ท่ีท า

การปกครองอ าเภอปัว ฯลฯ

                  3,000                  19,500 -                16,500 อ าเภอปัว กองการศึกษา

85 อุดหนุนงานบวงสรวงเจ้าพญาภูคา ท่ีท า

การปกครอง อ าเภอปัว

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงานบวงสรวง

เจ้าพญาภูคา ท่ีท าการปกครอง อ าเภอปัว

                  5,000                   5,000 อ าเภอปัว กองการศึกษา

86 อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมอนุรักษ์

ประเพณีวัฒนธรรม จังหวัดน่าน 

ปีงบประมาณ 2559 ท่ีท าการปกครอง

อ าเภอปัว

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัด

กิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม 

จังหวัดน่าน ปีงบประมาณ 2559 ท่ีท า

การปกครองอ าเภอปัว

                 10,000                  10,000                        -   อ าเภอปัว กองการศึกษา
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ล าดับ

ที โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ  งบประมาณ (บาท)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
 โอนเพิ่ม  โอนลด  เหลือเงิน งบประมาณท่ีใช้ไป สถานที่ด าเนินการ

87 อุดหนุนงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอย

อดุลยเดชมหาราช ท่ีท าการปกครอง 

อ าเภอปัว

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงานวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวภูมิพลอยอดุลยเดชมหาราช ท่ี

ท าการปกครอง อ าเภอปัว

                  5,000                   5,000 อ าเภอปัว กองการศึกษา

88 อุดหนุนงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ท่ี

ท าการปกครอง อ าเภอปัว

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงานวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า

พระบรมราชินีนาถ ท่ีท าการปกครอง 

อ าเภอปัว

                  5,000                   5,000 อ าเภอปัว กองการศึกษา

รวม                348,300              -                -                  144,379                203,921 5

    4.2  แนวทางการพัฒนา ฝึกสอนอบรมให้ความรู้เก่ียวกับประเพณี

89 โครงการฝึกอบรมสืบสานวัฒนธรรมสาม

เผ่าต าบลปุากลาง

เพื่อจ่ายในการจัดฝึกอบรมปราชญ์

ชาวบ้าน หมอขวัญ ของเผ่าม้ง เผ่าเมี่ยน

 และเผ่าล๊ัวะ เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ 

ค่าอาหาร ค่าน้ าด่ืม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

ฯลฯ

                 70,000                  29,660                  40,340 ต าบลปุากลาง กองการศึกษา

รวม                  70,000              -                -                    29,660                  40,340 1

5.  ยุทธสาสตร์ การพัฒนาด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

       5.1 แนวทางการพัฒนา บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล

90 จัดเก็บขยะ ก าจัดขยะ และอื่นๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บ

ขยะ ก าจัดขยะ และอื่นๆ

             1,000,000                438,846                561,154 ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด

91 ค่าจ้างเหมาตัดแต่งกิ่งต้นไม้สาธารณะ

และเก็บกวาดขยะท่ีสาธารณะต าบลปุา

กลาง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาตัดแต่งกิ่งต้นไม้

สาธารณะและเก็บกวาดขยะท่ีสาธารณะ

ต าบลปุากลาง

                 78,000                  32,500                  45,500 ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด
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ล าดับ

ที โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ  งบประมาณ (บาท)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
 โอนเพิ่ม  โอนลด  เหลือเงิน งบประมาณท่ีใช้ไป สถานที่ด าเนินการ

92 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อ

เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการ

ขยะและของเสียอันตรายท่ีสอดคล้อง

กับบริบทชุมชนต าบลปุากลาง อ าเภอปัว

 จังหวัดน่านอย่างยั่งยืน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครการ

พัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อเสริมสร้างการ

มีส่วนร่วมในการจัดการขยะและของเสีย

อันตรายท่ีสอดคล้องกับบริบทชุมชน

ต าบลปุากลาง อ าเภอปัว จังหวัดน่าน

อย่างยั่งยืน ฯลฯ

                 50,000                  50,000 ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด

รวม              1,128,000              -                -                  471,346                656,654 2

5.2  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบน้ าเสีย

93 ค่าจ้างเหมาบริการลอกรางระบายน้ า เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาลอกรางระบาย

น้ า

                 30,000                  30,000 ต าบลปุากลาง กองช่าง

94 ค่าจ้างเหมาบริการทดสอบน้ าอุปโภค 

บริโภคในพื้นท่ี

ค่าจ้างเหมาบริการทดสอบน้ าอุปโภค 

บริโภคในพื้นท่ี ต าบลปุากลาง

                 30,000                  30,000 ต าบลปุากลาง กองช่าง

รวม                  60,000              -                -                          -                    60,000 0

6.   ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการและการบริการ

6.1  แนวทางการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาร่วมบูรณาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินร่วมกับชุมชน

95 การจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ ต าบล 

เพื่อจัดท าแผนพัฒนาประจ าปี

เพื่อจัดท าแผนพัฒนาประจ าปี ค่าวัสดุ 

ค่าเอกสารท่ีใชในการจัดเวทีประชาคม

และค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่มแผนพัฒนา

                 30,000                  16,050                  13,950 ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด
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ล าดับ

ที โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ  งบประมาณ (บาท)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
 โอนเพิ่ม  โอนลด  เหลือเงิน งบประมาณท่ีใช้ไป สถานที่ด าเนินการ

96 โครงการ อบต.สัญจร/อบต.พบประชาชน เพื่อจ่ายเป็นค่าขนม น้ าด่ืม อาหาร 

อาหารว่าง ค่าปูาย ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ โครงการ อบต.

สัญจร/อบต. พบประชาชน ในการ

รองรับปัญหาความต้องการต่างๆ หรือ

การบริการเคล่ือนท่ี เช่น การบริการ

จัดเก็บภาษี เป็นต้น

                  5,000                   5,000 ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด

97 ปูายพระบรมฉายาลักษณ์ วัสดุปูายพระบรมฉายาลักษณ์เฉลิมพระ

เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เนื่องในวโรกาส 5 ธันวามหาราชให้

ประชาชนได้ชมพระบารมีร่วมปกปูอง

สถาบันพระมหากษัตริย์

                 20,000                      760                  19,240 ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด

โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ กราบพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 

และศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ

     106,100                103,610                   2,490

รวม                  55,000      106,100              -                  120,420                  40,680 3

6.2  แนวทางการพัฒนา สนับสนุนส่งเสริมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ

98 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีปูองกัน

ภัยฯ (เจ้าหน้าท่ีหน่วยกู้ชีพกู้ภัย OTOS)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ

เจ้าหน้าท่ีหน่วยกู้ชีพกู้ภัย OTOS จ านวน

 2 คน ๆละ 5,000 บาท/เดือน 

ปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย อบต.ปุากลาง 

ในช่วงเวลากลางคืนและวันหยุดราชการ

 ตามค าส่ังของผู้อ านวยการศูนย์ฯ ใน

อ านาจหน้าท่ีของ อบต.

               120,000                  49,500                  70,500 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด
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ล าดับ

ที โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ  งบประมาณ (บาท)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
 โอนเพิ่ม  โอนลด  เหลือเงิน งบประมาณท่ีใช้ไป สถานที่ด าเนินการ

99 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเล้ียง อาหารเคร่ืองด่ืม

 ส าหรับสมาชิก อปพร. เจ้าหน้าท่ี ใน

การออกปฏิบัติงานช่วยเหลือภัยพิบัติ 

บรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ตามค าส่ังของ

 ผู้อ านวยการศูนย์ฯ ในอ านาจหน้าท่ีของ

 อบต.

                 50,000                  50,000 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

100 โครงการพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมสมาชิก 

 อปพร.

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ฯลฯ ในวัน

อปพร. และกิจกรรมต่างๆ ตามค าส่ัง

ของผู้อ านวยการศูนย์ฯ

                 30,000                  30,000 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

ค่าจัดซ้ือวัสดุ/อุปกรณ์ ส าหรับการ

ปูองกันและบรรเทาสาธารภัย ฯลฯ

                  5,000          1,800                   6,800 -                 1,800 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

ค่าน้ ายาเคมีส าหรับเติมถังดับเพลิง ของ

อบต. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเป็น

วัสดุ/อุปกรณ์ชุดปฐมพยาบาล รถกู้ชีพ

กู้ภัย

                  5,000                   5,000 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

102 ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง สายส่งน้ าดับเพลิง จ านวน 2 เส้น เพื่อ

จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือสายส่งน้ าดับเพลิง ชนิด

ผ้าใบ 3 ช้ัน ขนาด 2.50 นิ้ว ยาว 20 

เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็วทองเหลือง  

จ านวน 2 เส้น

                 16,000                  16,000 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

รวม                226,000          1,800              -                    56,300                169,700 2

6.3  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

101 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

23



ล าดับ

ที โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ  งบประมาณ (บาท)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
 โอนเพิ่ม  โอนลด  เหลือเงิน งบประมาณท่ีใช้ไป สถานที่ด าเนินการ

103 เงินเดือน,ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง, 

เงินค่าตอบแทนพิเศษ ผู้บริหาร, สมาชิก

สภาท้องถิ่น  ของ อบต.

ผู้บริหาร, สมาชิกสภาท้องถิ่น  ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

             1,879,920                939,960                939,960 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

             2,493,600              1,220,160              1,273,440 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

               903,240                440,580                462,660 อบต.ปุากลาง กองคลัง

               929,400                224,410                704,990 อบต.ปุากลาง กองช่าง

             2,790,960              1,360,680              1,430,280 อบต.ปุากลาง กองการศึกษา

                 92,000                  45,780                  46,220 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด
                 25,000                  12,000                  13,000 อบต.ปุากลาง กองคลัง

                  1,000                   1,000 อบต.ปุากลาง กองการศึกษา

               168,000                  84,000                  84,000 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

                 42,000                  21,000                  21,000 อบต.ปุากลาง กองคลัง

                 42,000                  21,000                  21,000 อบต.ปุากลาง กองช่าง

                 42,000                  21,000                  21,000 อบต.ปุากลาง กองการศึกษา

               432,000                216,000                216,000 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

               361,080                167,460                193,620 อบต.ปุากลาง กองคลัง

               387,732                184,400                203,332 อบต.ปุากลาง กองช่าง

               782,112                391,080                391,032 อบต.ปุากลาง กองการศึกษา

                 48,000                  48,000 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

                 72,000                  34,000                  38,000 อบต.ปุากลาง กองคลัง
                 55,000                  25,330                  29,670 อบต.ปุากลาง กองช่าง

105 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน เงินเพิ่มพิเศษค่าครองชีพช่ัวคราว 

พนักงานส่วนต าบล

106 เงินประจ าต าแหน่ง เงินประจ าต าแหน่ง ปลัด และหัวหน้า

ส่วนราชการ

107 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ค่าจ้างช่ัวคราวให้แก่พนักงานจ้างท่ัวไป 

และพนักงานจ้างตามภารกิจ

108 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ค่าครองชีพช่ัวคราวให้แก่ พนักงานจ้าง

ท่ัวไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ

104 เงินเดือน/ค่าตอบแทนพนักงานส่วน

ต าบล, พนักงานจ้าง ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

พนักงานส่วนต าบล, พนักงานจ้าง ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ล าดับ

ที โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ  งบประมาณ (บาท)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
 โอนเพิ่ม  โอนลด  เหลือเงิน งบประมาณท่ีใช้ไป สถานที่ด าเนินการ

                 97,320                  48,660                  48,660 อบต.ปุากลาง กองการศึกษา

109 ค่าตอบแทน ค่าขอขวัญ เงินรางวัล ให้แก่ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าท่ี ใน

กิจการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.ปุา

กลาง เช่น ข้าราชการหน่วยงานอื่น, 

พนักงานส่วนต าบล, สมาชิก อปพร.

ประชาคม ฯลฯ

                 45,000                   1,200                  43,800 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

               243,800                243,800 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

               105,360                105,360 อบต.ปุากลาง กองคลัง

               109,761                109,761 อบต.ปุากลาง กองช่าง

               297,760                297,760 อบต.ปุากลาง กองการศึกษา

                 30,000                   3,360                  26,640 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

                  5,000                   5,000 อบต.ปุากลาง กองคลัง

                 20,000                  20,000 อบต.ปุากลาง กองช่าง

                 20,000                  20,000 อบต.ปุากลาง กองการศึกษา

                 60,600                  25,250                  35,350 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

               114,000                  17,500                  96,500 อบต.ปุากลาง กองคลัง

               102,000                  20,500                  81,500 อบต.ปุากลาง กองช่าง

                 72,000                  15,000                  57,000 อบต.ปุากลาง กองการศึกษา
                 80,000                  19,460                  60,540 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

                 20,000                   4,000                  16,000 อบต.ปุากลาง กองคลัง

                 60,000                   2,216                  57,784 อบต.ปุากลาง กองช่าง

                 10,000                   4,800                   5,200 อบต.ปุากลาง กองการศึกษา

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี

พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล

ประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น 

ประจ าปี 2560

เพื่อจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น

กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล

ประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น 

ประจ าปี 2560

112 ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงาน

ส่วนต าบล

113 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

ให้แก่ คณะผู้บริหารฯ พนักงานส่วนต าบล

111 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน

ในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ

 ของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง

108 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ค่าครองชีพช่ัวคราวให้แก่ พนักงานจ้าง

ท่ัวไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ

110
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ล าดับ

ที โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ  งบประมาณ (บาท)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
 โอนเพิ่ม  โอนลด  เหลือเงิน งบประมาณท่ีใช้ไป สถานที่ด าเนินการ

114 ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ถ่าย

เอกสาร

ค่าถ่ายเอกสาร ,เย็บหนังสือ,เข้าปก

หนังสือ  หรือเอกสารต่างๆ เช่น ข้อ

บัญญัติฯ แผนพัฒนาต าบล หรือเอกสาร

อื่นๆท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการด าเนิน

โครงการต่างๆ

                 20,000                  20,000 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

                 50,000                   6,800                  43,200 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

                 50,000                  12,600                  37,400 อบต.ปุากลาง กองคลัง

                 50,000                  50,000 อบต.ปุากลาง กองช่าง

                 30,000                   5,100                  24,900 อบต.ปุากลาง กองการศึกษา

                 80,000                  62,750                  17,250 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด
               100,000                100,000 อบต.ปุากลาง กองช่าง

               100,000                100,000 อบต.ปุากลาง กองการศึกษา

117 ค่าจ้างเหมาบริการสอบเขตรังวัดท่ีดิน ค่าจ้างเหมาบริการสอบเขตรังวัดท่ีดิน                  20,000                  13,380                   6,620 อบต.ปุากลาง กองช่าง

118 ค่าจ้างเหมาบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเคร่ือง

ถ่ายเอกสาร

                 60,000                  25,000                  35,000 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

119 ค่าจ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาด

อบต.ปุากลาง

ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาดอบต.

ปุากลาง  จ านวน 12 เดือน

                 72,000                  30,000                  42,000 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

120 ค่าจ้างเหมาบริการคนดูแลรักษา

ทรัพย์สินในส านักงานองค์การบริหาร

ส่วนต าบลปุากลาง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนดูแล

รักษาทรัพย์สินในส านักงานองค์การ

บริหารส่วนต าบลจ านวน 1 คน

                 60,000                  25,000                  35,000 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

121 ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาดศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์

ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาดศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 2 ศูนย์

               168,000                  52,500                115,500 อบต.ปุากลาง กองการศึกษา

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

ค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใด

อย่างหนึ่ง ซ่ึงมิใช่การประกอบดัดแปลง 

 ต่อเติม ครุภัณฑ์ หรือส่ิงก่อสร้าง  และ

อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

115 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าลงทะเบียน  การฝึกอบรม, การ

ประชุม,การเข้าร่วมสัมมนาของพนักงาน

ส่วนต าบล,  ผู้บริหารและสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบล

116 ค่าจ้างเหมาและบริการ
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ล าดับ

ที โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ  งบประมาณ (บาท)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
 โอนเพิ่ม  โอนลด  เหลือเงิน งบประมาณท่ีใช้ไป สถานที่ด าเนินการ

123 ค่าเบี้ยประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัย

จากรถ

ค่าเบี้ยประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัย

จากรถยนต์ รถบรรทุกน้ า และ

รถจักรยานยนต์   องค์การบริหารส่วน

ต าบลปุากลาง

                 10,000                   2,433                   7,567 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

124 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ

บุคคล

ค่าอาหาร,ค่าเคร่ืองด่ืม,ค่าของขวัญ,พิมพ์

เอกสาร,ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวเนื่องในการ

เล้ียงรับรองรวมท้ังค่าบริการและ

ค่าใช้จ่ายอื่น ซ่ึงจ าเป็นต้องจ่ายท่ี

เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองใน

การต้อนรับ บุคคลหรือคณะบุคคล ท่ีมา

ประชุม นิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม

 หรือทัศนะศึกษาดูงานในกิจการของ 

อบต.ปุากลาง  และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง

 ซ่ึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล

                 15,000                  15,000 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด
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ล าดับ

ที โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ  งบประมาณ (บาท)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
 โอนเพิ่ม  โอนลด  เหลือเงิน งบประมาณท่ีใช้ไป สถานที่ด าเนินการ

125 ค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น ค่าอาหาร,เคร่ืองด่ืมต่างๆ เคร่ืองใช้ในการ

เล้ียงรับรองและค่าบริการอื่นๆ ซ่ึง

จ าเป็นต้องจ่ายท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงรับรอง

ในการประชุมสภาฯ  หรือคณะกรรมการ

 หรือคณะอนุกรรมการท่ีได้รับแต่งต้ัง

ตามกฎหมาย  หรือตามระเบียบ  หรือ

หนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทย 

หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  ท้ังนี้ให้

รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ และ

เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องซ่ึงเข้าร่วมประชุม

                 15,000                   9,000                   6,000 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

                 60,000                  11,626                  48,374 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

                 30,000                  15,852                  14,148 อบต.ปุากลาง กองคลัง

                 20,000                   5,488                  14,512 อบต.ปุากลาง กองช่าง

                 30,000                   2,724                  27,276 อบต.ปุากลาง กองการศึกษา

127 ค่าจัดท าเว็บไซด์ของ อบต.ปุากลาง เพื่อจ่ายเป็นค้างจ้างเหมาจัดท าเว็บไซด์ 

อบต.ปุากลาง ดูแลเว็บไซด์และจดโดเมน

เนม ปีละ 1 คร้ัง

                 10,000                  10,000                        -   อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

128 โครงการแผนท่ีภาษี เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเล้ียง ค่าพาหนะ ค่า

ถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายต่างๆ ฯลฯในการ

จัดท าแผนท่ีภาษี

                 80,000                  80,000 อบต.ปุากลาง กองคลัง

129 ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกต้ัง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ส าหรับการเลือกต้ัง                  50,000                  50,000 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

               100,000                  50,040                  49,960 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

126 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเล้ียง, ค่าพาหนะ, ค่าเช่าท่ีพัก 

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไป

ราชการของสมาชิกสภา อบต. 

ผู้บริหารฯ พนักงานส่วนต าบล พนักงาน

จ้างฯ  เช่น การไปร่วมประชุม,อบรม 

130 ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็น  ค่าบ ารุงรักษาหรือ

ซ่อมแซมทรัพย์สิน ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลปุากลาง  เช่นบ ารุงรักษาหรือ

ซ่อมแซม วัสดุ และครุภัณฑ์ต่างๆ ใน

ส านักงานและท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ
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ล าดับ

ที โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ  งบประมาณ (บาท)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
 โอนเพิ่ม  โอนลด  เหลือเงิน งบประมาณท่ีใช้ไป สถานที่ด าเนินการ

                 50,000                   3,700                  46,300 อบต.ปุากลาง กองคลัง

                 50,000                  10,470                  39,530 อบต.ปุากลาง กองช่าง

                 70,000                   3,500                  66,500 อบต.ปุากลาง กองการศึกษา

               300,000                  84,971                215,029 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

               100,000                  26,299                  73,701 อบต.ปุากลาง กองการศึกษา

                 10,000                   2,560                   7,440 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

                 10,000                   1,430                   8,570 อบต.ปุากลาง กองการศึกษา

                 20,000                  20,000 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

                 10,000                  10,000 อบต.ปุากลาง กองการศึกษา

                 10,000                   1,703                   8,297 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

                 20,000                  20,000 อบต.ปุากลาง กองคลัง

                  2,000                   2,000 อบต.ปุากลาง กองการศึกษา

               150,000                  53,876                  96,124 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

                 50,000                   7,490                  42,510 อบต.ปุากลาง กองการศึกษา

136 ค่าจ้างส ารวจความพึงพอใจของประชาชน เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างส ารวจความพึงพอใจ

ของประชาชนในการให้บริการของ 

อบต.ปุากลาง

                 18,000                  18,000 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

137 อุดหนุน อบต.แงง (โครงการขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

ส าหรับศูนย์รวมข่าวสารการจัดซ้ือจัด

จ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วน

ท้องถิ่นระดับอ าเภอ อ าเภอปัว จังหวัด

น่าน)

ศูนย์รวมข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้างของ

หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

ระดับอ าเภอ อ าเภอปัว จังหวัดน่าน

                 10,000                  10,000 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

ค่าใช้บริการ และค่าเช่าเลขหมาย ค่า

บ ารุงรักษาสาย ฯลฯ  ท่ีเกิดจากการใช้

โทรศัพท์ ในส านักงาน อบต.ปุากลาง134 ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าลงทะเบียนจดหมาย  และ

ค่าซ้ือดวงตราไปรษณีย์ยากร

135 ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม ค่าโทรสาร[Facsimile] ค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต 

[internet]  และค่าส่ือสารอื่นๆ ของ

131 ค่าไฟฟูา ค่ากระแสไฟฟูาท่ีใช้ในส านักงานองค์การ

บริหารส่วนต าบล และไฟสาธารณะ

ส่วนเกิน10 %132 ค่าน้ าประปา เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปา

133 ค่าบริการโทรศัพท์

130 ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็น  ค่าบ ารุงรักษาหรือ

ซ่อมแซมทรัพย์สิน ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลปุากลาง  เช่นบ ารุงรักษาหรือ

ซ่อมแซม วัสดุ และครุภัณฑ์ต่างๆ ใน

ส านักงานและท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ
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ล าดับ

ที โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ  งบประมาณ (บาท)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
 โอนเพิ่ม  โอนลด  เหลือเงิน งบประมาณท่ีใช้ไป สถานที่ด าเนินการ

138 ค่าพัฒนาผู้ดูแลเด็ก ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก จ านวน

 15 คน

                 65,000                  65,000 อบต.ปุากลาง กองการศึกษา

139 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน

ประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างตาม

ภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป จ านวน 

18 อัตรา ขององค์การบริหารส่วนต าบล

 ตามพระราชกฤษฎีกาให้ใช้

พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533

 บังคับแก่นายจ้างท่ีมีลูกจ้างต้ังแต่ 1 คน

ขึ้นไปต้องส่งเงินสมทบกองทุน

ประกันสังคม อัตราร้อยละ 10 ของ

ค่าจ้างรวมท้ังเงินเพิ่มต่าง ๆ ท่ีต้องจ่าย

ให้แก่พนักงานจ้าง

               110,000                  45,311                  64,689 อบต.ปุากลาง กองคลัง

140 ส ารองจ่าย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉิน หรือ

กรณีจ าเป็นต่าง ๆ ซ่ึงไม่สามารถ

คาดการณ์ได้ล่วงหน้า หรืองานปูองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย เช่น อุทกภัย 

วาตภัย อัคคีภัย ฯลฯ

               475,533      141,100                334,433 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

141 โครงการรับเสด็จพระบรมวงศ์ษานุวงศ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ

รับเสด็จพระบรมวงศ์ษานุวงศ์ทุกพระองค์

                 50,000 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

142 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท)

เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ

บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท)

               164,000                164,000 อบต.ปุากลาง กองคลัง

รวม            16,074,178              -        141,100              6,316,389              9,566,689 57
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ล าดับ

ที โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ  งบประมาณ (บาท)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
 โอนเพิ่ม  โอนลด  เหลือเงิน งบประมาณท่ีใช้ไป สถานที่ด าเนินการ

                 97,000                   7,150                  89,850 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

                 50,000                  27,206                  22,794 อบต.ปุากลาง กองคลัง

                 30,000                   7,576                  22,424 อบต.ปุากลาง กองช่าง

                 30,000                   3,900                  26,100 อบต.ปุากลาง กองการศึกษา

144 วัสดุไฟฟูาและวิทยุ ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ไฟฟูา และวิทยุ 

ส าหรับติดต้ัง ณ ส านักงานท่ีท าการ 

อบต. งานกิจการของ อบต. เช่น หลอด

ไฟฟูา  สวิตช์ไฟฟูา  ปล๊ักไฟฟูา  บัล

ลาร์ท  สตาร์ทเตอร์ ฯลฯ

                 40,000                  40,000 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

                 30,000                   8,297                  21,703 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

                 87,500        35,000                106,835                  15,665 อบต.ปุากลาง กองการศึกษา 

(ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก)

ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น 

แบตเตอร่ี  ยางนอก ยางใน  สายไมล์ 

น้ ามันเบรค หัวเทียน อุปกรณ์ซ่อมบ ารุง

ต่างๆ ฯลฯ

                 50,000                  13,800                  36,200 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

145 วัสดุงานบ้านงานครัว ค่าจัดซ้ือวัสดุ/อุปกรณ์  เคร่ืองใช้ ในการ

ประกอบอาหาร เช่น ส่ิงของเคร่ืองใช้ใน

การท าความสะอาด ส านักงานฯ และ

ห้องน้ า  เช่นไม้กวาด , แปรง,ไม้ถูพื้น, สบู่

, ผงซักฟอก, น้ ายาล้างจาน, น้ ายาเช็ด146 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

143 วัสดุส านักงาน ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ส่ิงของ เคร่ืองใช้

ส านักงาน  ต่าง ๆ  เช่น  สมุดบันทึก  

กระดาษ  ซองจดหมาย  แฟูม  ปากกา 

ปากกาไวท์บอร์ด  ดินสอ น้ ายาลบค าผิด 

 ลวดเสียบกระดาษ  ลวดเย็บ  กาว   

เทปกาว  กุญแจ  เคร่ืองค านวณเลข  

6.4    แนวทางการพัฒนา จัดหา/จัดซ้ือ/ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์และเครื่องจักกลที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานและพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการบริการสาธารณะต่างๆ
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ล าดับ

ที โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ  งบประมาณ (บาท)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
 โอนเพิ่ม  โอนลด  เหลือเงิน งบประมาณท่ีใช้ไป สถานที่ด าเนินการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือกรวยจราจรยางแท้

 สูง 70 เซนติเมตร มีแถบสะท้อนแสง 2 

แถบ พร้อมช่ือหน่วยงาน 1 บรรทัดสีไม่

ชิดรถทับไม่แตก จ านวน 10 ตัว ๆ ละ 

450 บาท

                  4,500                   4,500 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ

หล่อล่ืนส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง 

รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ รถ

มอเตอร์ไซค์ ของอบต. เคร่ืองตัดหญ้า 

ฯลฯ

               200,000                  49,639                150,361 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

เคร่ืองพ่นหมอกควัน                  60,000                   4,887                  55,113 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

148 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุท่ีใช้ในการ

โฆษณาเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ เช่น

 แผ่นการ์ด  แผ่นดิสก์  กระดาษเขียน

โปสเตอร์ สติกเกอร์  ฟิล์ม ฯลฯ  รวมท้ัง

ค่าล้างอัดรูปประกอบกิจกรรมโฆษณา

เผยแพร่ ใช้ในการและเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมต่างๆ ของ 

อบต.

                 60,000                  60,000 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

                 50,000                  19,750                  30,250 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

60,000                 34,090                                  25,910 อบต.ปุากลาง กองคลัง

35,000                 10,501                                  24,499 อบต.ปุากลาง กองช่าง

30,000                                  30,000 อบต.ปุากลาง กองการศึกษา

146 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

147 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน

149 วัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ส าหรับเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในส านักงาน อบต. ปุา

กลาง  เช่น หมึก  ตลับหมึก  mouse 

(เมาส์)  แผ่นดิสก์  digital video disk   

โปรแกรม ฯลฯ
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ล าดับ

ที โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ  งบประมาณ (บาท)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
 โอนเพิ่ม  โอนลด  เหลือเงิน งบประมาณท่ีใช้ไป สถานที่ด าเนินการ

150 วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างส าหรับใช้ใน

งานก่อสร้าง หรืออุปกรณ์อื่นท่ีใช้ในการ

ก่อสร้าง

100,000               5,030                                   94,970 อบต.ปุากลาง กองช่าง

151 วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็น ค่ากระถาง ถาดลองกระถาง

 พันธุ์ไม้ จอบ เสียม พร้า ฯลฯ ส าหรับ

ใช้ปรับปรุงภูมิทัศน์ของส านักงาน

องค์การบริหารส่วนต าบล

10,000                 1,345                                    8,655 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

เก้าอี้ท างาน จ านวน 7 ตัว                  16,000                  10,660                   5,340 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 40 ช่อง 

จ านวน 1 ตู้

5,500                                    5,500 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

ตู้เก็บเอกสาร 2 บาท จ านวน 3 ตู้ 18,000                 16,440                                   1,560 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

เคร่ืองโทรสารกระดาษธรรมดา จ านวน 1

 เคร่ือง

4,000                  3,990                                        10 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

ถังต้มน้ าร้อน สแตนเลส จ านวน 1 ถัง 5,000                  4,550                                       450 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

ม่านปรับแสง 67,054                 41,020                                  26,034 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

เก้าอี้ท างาน จ านวน 1 ตัว 2,000                  1,280                                       720 อบต.ปุากลาง กองคลัง

ตู้เก็บเอกสาร 2 บาท จ านวน 5 ตู้ 30,000                 27,400                                   2,600 อบต.ปุากลาง กองคลัง

เก้าอี้ท างาน จ านวน 2 ตัว 4,000                  2,560                                    1,440 อบต.ปุากลาง กองการศึกษา

เก้าอี้ท างาน จ านวน 2 ตัว 4,000                  2,560                                    1,440 อบต.ปุากลาง กองช่าง

ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 40 ช่อง 

จ านวน 1 ตู้

5,500                                    5,500 อบต.ปุากลาง กองช่าง

ค่าจัดซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์หล็กพร้อมเก้าอี้

 จ านวน 1 ชุด

10,000                 7,200                                    2,800 อบต.ปุากลาง กองช่าง

152 ครุภัณฑ์ส านักงาน

33



ล าดับ

ที โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ  งบประมาณ (บาท)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
 โอนเพิ่ม  โอนลด  เหลือเงิน งบประมาณท่ีใช้ไป สถานที่ด าเนินการ

153 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากวา 2,000 ซีซี

 ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ

               722,000                722,000 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว

ด า (18 หน้า/นาที) จ านวน 3 เคร่ือง

                  9,900                   9,900                        -   อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิด

เลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า จ านวน 1 

เคร่ือง

                  9,600                   9,600                        -   อบต.ปุากลาง กองคลัง

เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว

ด า (18 หน้า/นาที) จ านวน 3 เคร่ือง

                  3,300                   3,300                        -   อบต.ปุากลาง กองการศึกษา

วิทยุส่ือสารติดต้ังประจ ารถ พร้อมเสา

และสายอากาศ ขนาดไม่ต่ ากว่า 10 วัดต์

                 30,000                  30,000 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

เสาวิทยุส่ือสารแบบสามเหล่ียม ขนาด 

12 นิ้ว สูง 18 เมตร ฐานราก 4 จุด 

พร้อมสายล่อไฟ และไฟกระพริบ (ชุบคา

บาไนท์)

                 99,000                  99,000 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

156 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จ านวน 1 

เคร่ือง

                 11,000                  11,000 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

เคร่ืองตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จ านวน 1

 เคร่ือง

                 10,000                  10,000 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

สว่านไฟฟูา จ านวน 1 ตัว                   9,520                   9,500                       20 อบต.ปุากลาง กองช่าง

155 ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ

157 ครุภัณฑ์โรงงาน

154 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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ล าดับ

ที โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ  งบประมาณ (บาท)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
 โอนเพิ่ม  โอนลด  เหลือเงิน งบประมาณท่ีใช้ไป สถานที่ด าเนินการ

เล่ือยยนต์ ขนาดบาร์ 11.5 นิ้ว จ านวน 1

 เคร่ือง

                 15,000                  15,000 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

158 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เตียงขนย้ายผู้ปุวย พร้อมฐานติดต้ังเป็นส

แตนเลส ประจ ารถกู้ชีพ-กู้ภัย

                 70,000                  70,000 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

รวม              2,184,374        35,000              -                  449,966              1,769,408 28

           41,500,000      142,900      141,100            14,445,981            27,255,421 120                 

157 ครุภัณฑ์โรงงาน

รวมท้ังส้ิน
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