
หนา้ที ่1

1.1   แนวทางการพัฒนา เสน้ทางคมนาคมให้ไดม้าตรฐาน

1 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.เขา้สู่พืน้ท่ีท า
การเกษตร หมอน 4 บ้านหว้ยสะนาว

เพือ่จา่ยเป็นค่าโครงการกอ่สร้างถนน ค .ส.ล. เขา้
สู่พืน้ท่ีท าการเกษตร หมอน 4 บ้านหว้ยสะนาว  
หมู ่2  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  264.00
  เมตร  ไมม่ไีหล่ทาง

                  550,690                   548,600                       2,090 บ้านหว้ยสะนาว หมู ่2 กองช่าง

2 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายมมุอา่งรถไถ 
บ้านจนู

เพือ่จา่ยเป็นค่าโครงการกอ่สร้างถนน ค .ส.ล. สาย
มมุอา่งรถไถ 
บ้านจนู   ขนาด  กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  
207.00  เมตร  พร้อม
ไหล่ทางขา้งละ  0.50  เมตร

                  437,000                   435,000                       2,000 บ้านจนู หมู ่4 กองช่าง

3 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหมอสว่าง ถงึ 
บ้านนายสุเทพ  บ้านค้างฮ่อ

เพือ่จา่ยเป็นค่าโครงการกอ่สร้างถนน ค .ส.ล. 
บ้านหมอสว่าง ถงึ บ้านนายสุเทพ บ้านค้างฮ่อ  
ขนาด  ช่วงท่ี  1  กว้าง  5.00  เมตร  ยาว 
150.00 เมตร  พร้อมไหล่ทางขา้งละ 0.30  
เมตร

                  393,990                   392,790                       1,200 บ้านค้างฮ่อ หมู ่3 กองช่าง

4 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ทางเขา้ปุาสุสาน 
บ้านค้างฮ่อ หมูท่ี่ 3

เพือ่จา่ยเป็นค่าโครงการกอ่สร้างถนน คสล . 
ทางเขา้ปุาสุสาน บ้านค้างฮ่อ หมู ่3 ขนาด  กว้าง 
 5.00  เมตร  ยาว  265.00  เมตร  เฉล่ียหนา
 0.15  เมตร  

                  691,240                   691,000                          240 บ้านค้างฮ่อ หมู ่3 กองช่าง

5 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก  หน้าบ้านนาย
วิฑูรย ์ถงึ บ้านนายสว่าง  บ้านปุากลาง (บ้านค้าง
ฮ่อเดิม)

เพือ่จา่ยเป็นค่าโครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก 
หน้าบ้านนายวิฑูรย์
ถงึ บ้านนายสว่าง บ้านปุากลาง (บ้านค้างฮ่อเดิม) 
 ขนาด  กว้าง  5.00
 เมตร  ยาว  151.00  เมตร  เฉล่ียหนา  0.15 
 เมตร

                  113,480                   113,000                          480 บ้านค้างฮ่อ หมู ่3 กองช่าง

6 โครงการกอ่สร้างถนนใหมล่งหนิคลุก จากหน้า
บ้านนายวินัย ถงึ บ้านนายสุชาติ บ้านปุากลาง 
(บ้านค้างฮ่อเดิม)

เพือ่จา่ยเป็นค่าโครงการกอ่สร้างถนนใหมล่งหนิ
คลุก จากหน้าบ้านนายวินัย ถงึ บ้านนายสุชาติ 
บ้านปุากลาง  (บ้านค้างฮ่อเดิม)  ขนาด  กว้าง  
5.00  เมตร  ยาว  250.00  เมตร  เฉล่ียหนา 
 0.15  เมตร

                  187,890                   183,241                       4,649 บ้านปุากลาง หมู ่7 กองช่าง

การตดิตามประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารสว่นต าบลป่ากลาง ประจ าปีงบประมาณ  2560 ครั้งที ่2

ล าดบัที โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้จากโครงการ  งบประมาณ (บาท)  โอนเพิม่  โอนลด  งบประมาณทีใ่ช้ไป  เหลือเงิน สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

1.       ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

ตดิตามประเมนิผลแผน 60 (2)



หนา้ที ่2

ล าดบัที โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้จากโครงการ  งบประมาณ (บาท)  โอนเพิม่  โอนลด  งบประมาณทีใ่ช้ไป  เหลือเงิน สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

7 โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านสวนทราย 
หมู ่6

เพือ่จา่ยเป็นค่าโครงการปรับปรุงระบบประปา 
บ้านสวนทราย หมู ่6   รายละเอยีดดังนี้
        -  ติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าแบบจมน้ า
        -  วางท่อเหล็กอาบสังกะสี  2  นิว้  ยาว  
645  เมตร  บนเสาตอมอ่
        -  พร้อมติดต้ังตู้ควบคุมพร้อมอปุกรณ์

                  419,570                   398,500                     21,070 บ้านสวนทราย หมู ่6 กองช่าง

8 ค่าซ่อมแซมถนนหนิกรวดทราย  หนิคลุก ในเขต
ต าบลปุากลาง

เพือ่จา่ยเป็นค่าซ่อมแซมถนนหนิกรวดทราย หนิ
คลุก ในเขตต าบลปุากลาง

                  300,000        200,000                   357,900                   142,100 อบต.ปุากลาง กองช่าง

9 โครงการซ่อมแซมไหล่ทางเช่ือมระหว่างต าบลปุา
กลาง-ศิลาแลง

โครงการซ่อมแซมไหล่ทางเชื่อมระหว่างต าบลปุา
กลาง-ศิลาแลง

         31,000                     17,600                     13,400 อบต.ปุากลาง กองช่าง

10 โครงการกอ่สร้างวางท่อ คสล. ม.7 โครงการกอ่สร้างวางท่อ คสล. ม.7          22,000                     22,000                             -   ม.7 กองช่าง
รวม                 3,093,860        253,000                  -                   3,159,631                   187,229 10

 1.2  แนวทางการพัฒนา ตดิตัง้ไฟฟ้าสาธารณะ,ขยายเขตไฟฟ้าให้ทัว่ถึง และตดิตัง้สญัญาณไฟจราจรและตดิตัง้กระจกนูนตามทางโค้งทางแยก
11 ค่าจา้งเหมาประมาณการไฟฟูาต าบลปุากลาง ค่าจา้งเหมาประมาณการขยายไฟฟูาต าบลปุากลาง                     30,000                     30,000 ต าบลปุากลาง กองช่าง

12 ค่าวัสดุไฟฟูา เพือ่จดัซ้ือวัสดุไฟฟูา อปุกรณ์ไฟฟูาสาธารณะ                   150,000                     86,878                     63,122 ต าบลปุากลาง กองช่าง
13 อดุหนุนการไฟฟูาส่วนภมูภิาคอ าเภอปัว ติดต้ัง

ไฟฟูาสาธารณะ
เพือ่เป็นค่าติดต้ังไฟฟูาขยายเขตไฟฟูา                   500,000                   499,729                          271 ต าบลปุากลาง กองช่าง

รวม                   680,000                  -                    -                     586,607                     93,393 2
1.3  แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง / ตอ่เตมิโครงสร้างพ้ืนฐาน                             -   

14 โครงการปรับภมูทัิศน์ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก เพือ่จา่ยเป็นค่าปรับภมูทัิศน์ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
บ้านตาหลวง งานถมดิน พร้อมลงหนิกรวดล าน้ า 
3/4

                    93,000                     92,500                          500 ศพด.ตาหลวง กองช่าง

15 โครงการกอ่สร้างหอ้งน้ าหอประชุม บ้านน้ าเปิน เพือ่จา่ยเป็นค่ากอ่สร้างหอ้งน้ าหอประชุม บ้านน้ า
เปิน หมู ่1 ขนาดกว้าง 2.80 เมตร ยาว 6.00 
เมตร

                  171,300                   162,000                       9,300 บ้านน้ าเปิน หมู ่1 กองช่าง

16 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม ศาลา
พิธีกรรมหมูบ่้านบ้านตาหลวง

เพือ่จา่ยเป็นค่าโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อ
เติม ศาลาพิธีกรรมหมูบ่้าน บ้านตาหลวง หมู ่5

                  112,600                   112,000                          600 บ้านตาหลวง หมู ่5 กองช่าง

17 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ค่าซ่อมแซมอาคารศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านตาหลวง                     50,000          12,500                     37,500                             -   ศพด.บ้านตาหลวง กองช่าง

18 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ค่าซ่อมแซมอาคารศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านปุากลาง                     50,000          12,500                     62,500                             -   ศพด.บ้านตาหลวง กองช่าง

19 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ ท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง ท่ีอยูใ่น
ความรับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนต าบล

                  300,000                   136,300                   163,700 อบต.ปุากลาง กองช่าง

ตดิตามประเมนิผลแผน 60 (2)



หนา้ที ่3

ล าดบัที โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้จากโครงการ  งบประมาณ (บาท)  โอนเพิม่  โอนลด  งบประมาณทีใ่ช้ไป  เหลือเงิน สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

20 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม หอประชุม
บ้านตาหลวง หมู ่5

เพือ่จา่ยเป็นค่าปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม 
หอประชุมบ้านตาหลวง หมู ่5

                  187,800                   159,000                     28,800 บ้านตาหลวง หมู ่5 กองช่าง

21 โครงการปรับปรุงอาคาร อบต.ปุากลาง หลังเกา่ เพือ่จา่ยเป็นค่าโครงการปรับปรุงอาคาร อบต.ปุา
กลาง หลังเกา่ กัน้ผนังอลูมเินียมพร้อมกระจกใส 
หนา 5 มม. จ านวน 4 ชุด

                  192,000        192,000                             -   อบต.ปุากลาง กองช่าง

22 โครงการค่ันหอ้งเรียน ศพด.ตาหลวง ค่ันหอ้งเรียน ศพด.ตาหลวง        203,300                   169,000                     34,300 ศพด.บ้านตาหลวง กองช่าง
รวม                 1,156,700        215,800        204,500                   930,800                   237,200 8

2. ยทุธศาสตร์ดา้นการสง่เสริมอาชพีและพัฒนาเศรษฐกิจ
 2.1  แนวทางการพัฒนา สง่เสริมและพัฒนาอาชพีให้ประชาชน                             -   

23 ค่าใช้จา่ยส าหรับโครงการส่งเสริมอาชีพ หมูท่ี่ 1-7 เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุลูกกบ ลูกปลาดุก ค่าวัสดุลูก
หม ูค่าวัสดุไกพ่ืน้บ้าน ส่งเสริมการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร จดัฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ
ต่างๆ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพทุกกลุ่ม ฯลฯ

                  140,000          65,000                     69,656                       5,344 หมูท่ี ่1-7 ต าบลปุา
กลาง

ส านักงานปลัด

24 โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผ้าลายเขยีนเทียน เพือ่จา่ยเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุอปุกรณ์ 
ค่าใช้จา่ยอืน่ๆ ฯลฯ โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่ม
ผ้าลายเขยีนเทียน

                    30,000                     30,000 ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด

25 โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มแมบ่้าน เพือ่จา่ยเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุอปุกรณ์ 
ค่าใช้จา่ยอืน่ๆ ฯลฯ โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่ม
แมบ่้าน

                    25,000                     25,000 ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด

26 ค่าใช้จา่ยการบริหารจดัการศูนยถ์า่ยทอด
เทคโนโลยกีารเกษตรประจ าต าบล

เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยการบริหารจดัการศูนย์
ถา่ยทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจ าต าบล ฯลฯ

                    25,000                     25,000 ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด

27 โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้เกษตรกร พือ่ลด
ต้นทุน เพิม่ผลผลิต ผลิตอาหารปลอดภยั ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

เพือ่จา่ยเป็นค่าปูาย ค่าลงทะเบียน ค่าวัสดุ 
อปุกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากรค่าน้ าด่ืม ค่าอาหาร
 ค่าใช้จา่ยอืน่ๆ ฯลฯ

                    30,000                     30,000 ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด

28 โครงการงานของดีต าบลปุากลาง โครงการงานของดีต าบลปุากลาง          30,000                     28,600                       1,400
รวม                   250,000                  -            65,000                     98,256                     86,744 2

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคมและความมัน่คงมนุษย์                             -   
      3.1   แนวทางการพัฒนาสง่เสริมการพัฒนาดา้นการสงเคราะห์ประชาชน                             -   

29 วัสดุกอ่สร้าง เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุกอ่สร้าง ในการซ่อมแซมบ้าน
คนจน

                  210,000                   196,500                     13,500 ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด

30 เบีย้ยงัชีพผู้ปุวยโรคเอดส์ จา่ยเป็นเงินสงเคราะหใ์หแ้ก ่ผู้ติดเชื้อเอดส์ 
จ านวน 1 คนๆ ละ 500 บาท / เดือน (12 
เดือน)

                      6,000                       6,000 ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด

31 เบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ เพือ่จา่ยเป็นเงินสงเคราะหเ์บีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ                 5,302,800                 4,835,900                   466,900 ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด
32 เบีย้ยงัชีพคนพิการ เพือ่จา่ยเป็นเงินสงเคราะหเ์บีย้ยงัชีพผู้พิการ                 2,803,200                 2,630,400                   172,800 ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด

รวม                 8,322,000                  -                    -                   7,662,800                   659,200 3

ตดิตามประเมนิผลแผน 60 (2)



หนา้ที ่4

ล าดบัที โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้จากโครงการ  งบประมาณ (บาท)  โอนเพิม่  โอนลด  งบประมาณทีใ่ช้ไป  เหลือเงิน สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

3.2 สง่เสริมการแก้ปัญหาสงัคม                             -   
33 ค่าใช้จา่ยส าหรับกจิกรรมรณรงค์ต่างๆ เช่นการ

ต่อต้านยาเสพติด, รณรงค์ปูองกนัและแกไ้ข
ปัญหาไขเ้ลือดออก

เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุ ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าใช้จา่ยอืน่ๆ 
ฯลฯ ตามกจิกรรมรณรงค์ต่างๆ

                    20,000                     12,400                       7,600 ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด

34 ค่าใช้จา่ยส าหรับโครงการปูองกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดระดับต าบล

เพือ่จา่ยเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุอปุกรณ์ 
ค่าใช้จา่ยอืน่ๆ ฯลฯ ในการฝึกอบรมหรือค่าเบีย้
เล้ียงปฏบิัติงานของคณะท างานศูนยต่์อสู้เพือ่
เอาชนะปัญหายาเสพติด องค์การบริหารส่วน
ต าบลปุากลาง

                    20,000                     15,990                       4,010 ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด

35 ครงการสร้างเสริมพลเมอืงดีวิถปีระชาธิปไตย เพือ่จา่ยเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอปุกรณ์
 และค่าใช้จา่ยอืน่ๆ ฯลฯ

                    15,000                     15,000 ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด

36 จดัซ้ือชุดตรวจสารเสพติดในร่างกาย เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือชุดตรวจสารเสพติดใน
ร่างกาย ส าหรับสุ่มตรวจกลุ่มเส่ียงติดสารเสพติด
ในชุมชน

                    20,000                     20,000 ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด

37 อดุหนุน คณะกรรมการหมูบ่้าน ต าบลปุากลาง จา่ยเป็น เงินอดุหนุน โครงการ ส่งเสริม
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ รักษาความ
สงบเรียบร้อยของชุมชน

                    30,000                     30,000                             -   ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด

38 ส่งเสริมกจิกรรมผู้สูงอายตุ าบลปุากลาง เพือ่จา่ยเป็นโครงการส่งเสริมกจิกรรมผู้สูงอาย ุ
รวมถงึการร่วมกจิกรรมของชมรมผู้สูงอายอุ าเภอ
ปัว

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

39 อดุหนุนโครงการฝึกอบรมทบทวนลูกเสือชาวบ้าน
 ต้านภยัยาเสพติดเทิดไท้องค์ราชันย ์จงัหวัดน่าน

เพือ่จา่ยเป็นเงินอดุหนุนโครงการฝึกอบรม
ทบทวนลูกเสือชาวบ้าน ต้านภยัยาเสพติดเทิดไท้
องค์ราชันย์

                    10,000                     10,000                             -   ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด

40 โครงการอบรมความรู้กฎหมายท่ัวไป เพือ่จา่ยเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอปุกรณ์
 และค่าใช้จา่ยอืน่ๆ ฯลฯ

                    20,000                       8,680                     11,320 ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด

41 โครงการประชุมสัมมนาพัฒนาจติใจรวมญาติ
เผ่ามง้แต่ละตระกลู

เพือ่จา่ยเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าน้ าด่ืม 
ค่าอาหาร และค่าใช้จา่ยอืน่ๆ ฯลฯ

                    30,000                     30,000                             -   ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด

42 โครงการสนับสนุนเครือขา่ยสตรี เผ่ามง้ เผ่าเมีย่น
 และเผ่าลัวะ

เพือ่จา่ยเป็นค่าตอบแทนวิทยากรค่าน้ าด่ืม 
ค่าอาหาร และค่าใช้จา่ยอืน่ๆ ฯลฯ

                    50,000                     50,000 ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด

รวม                   230,000                  -                    -                     117,665                   112,335 7
3.3   แนวทางการพัฒนา สง่เสริมการศึกษา                             -   

43 ค่าบอกรับวารสารหรือหนังสือพิมพ์ ค่าบอกรับวารสารหรือหนังสือพิมพ์ ส าหรับท่ี
อา่นหนังสือประจ าหมูบ่้าน 6 หมูบ่้าน ๆ ละ  2  
ฉบับ/วัน และส าหรับท่ีท าการ อบต.ปุากลาง 
จ านวน 2 ฉบับ เป็นเวลา 1 ปี (366 วัน)

                    75,000                     58,400                     16,600 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

ตดิตามประเมนิผลแผน 60 (2)



หนา้ที ่5

ล าดบัที โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้จากโครงการ  งบประมาณ (บาท)  โอนเพิม่  โอนลด  งบประมาณทีใ่ช้ไป  เหลือเงิน สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

44 โครงการศึกษาดูงานมหกรรมการจดัการศึกษา
ท้องถิน่

เพือ่จา่ยเป็นค่าอาหาร/น้ าด่ืม ค่าจา้งเหมารถ ค่า
เช่าท่ีพัก ค่าประกนัชีวิต ค่าใช้จา่ยอืน่ๆ ฯลฯ ใน
การเดินทางไปทัศนศึกษา

                    80,000          80,000                             -   อบต.ปุากลาง กองการศึกษา

45 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหาร
สถานศึกษา

เพือ่จา่ยเป็นค่าจา้งเหมาประกอบอาหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลปุากลาง  จ านวน 2 ศูนย์

                1,635,200                 1,430,800                   204,400 ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
บ้านปุากลาง และ
บ้านตาหลวง

กองการศึกษา

46 โครงการจดันิทรรศการผลงานเด็กปฐมวัยและ
มอบประกาศนียบัตร

เพือ่จา่ยเป็นค่าจดังานนิทรรศการผลงานเด็ก
ปฐมวัยและมอบประกาศนียบัตรและ ค่าใช้จา่ย
ต่าง ๆ

                    15,000                     15,000 อบต.ปุากลาง กองการศึกษา

47 วันเด็กแหง่ชาติ เพือ่จา่ยเป็นค่าของขวัญ ของรางวัลในการร่วม
กจิกรรมของเด็กในวันเด็กแหง่ชาติ และค่าใช้จา่ย
อืน่ๆ

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

48 จดัซ้ืออาหารเสริมส าหรับเด็กท่ีมนี้ าหนักต่ ากว่า
เกณฑ์

เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ืออาหารเสริม (นม, ไข)่ ใหแ้ก่
เด็กท่ีมนี้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์

                    30,000                     30,000                             -   อบต.ปุากลาง กองการศึกษา

49 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพือ่ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ ของโรงเรียนสหราษฎร์บ ารุง

เพือ่จา่ยในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพือ่
ยกระดับผลสัมฤทธิ์เป็นค่าวัสดุ อปุกรณ์ 
ค่าอาหาร ค่าน้ าด่ืม ของผู้เขา้รับการอบรมและ
วิทยากร รวมท้ังค่าตอบแทนวิทยากร และ
ค่าใช้จา่ยอืน่ๆ ฯลฯ

                    15,000                     14,900                          100 โรงเรีนสหราษฎร์บ ารุง กองการศึกษา

50 โครงการหอ้งสมดุมชีีวิต ของโรงเรียนสหราษฎร์
บ ารุง

เพือ่จา่ยในโครงการหอ้งสมดุมชีีวิต ของ
โรงเรียนสหราษฎร์บ ารุง เป็นค่าวัสดุ อปุกรณ์ 
ค่าอาหาร ค่าน้ าด่ืม ของผู้เขา้รับการอบรมและ
วิทยากร รวมท้ังค่าตอบแทนวิทยากร และ
ค่าใช้จา่ยอืน่ๆ ฯลฯ

                    20,000          10,000                     28,368                       1,632 โรงเรีนสหราษฎร์บ ารุง กองการศึกษา

51 โครงการค่ายคุณธรรม น าความรู้ ต้นกล้า ความดี
 วิถคุีณธรรม ของโรงเรียนสหราษฎร์บ ารุง

เพือ่จา่ยในโครงการค่ายคุณธรรม น าความรู้ 
(ค่ายต้นกล้า ความดี วิถคุีณธรรม) เป็นค่าอาหาร,
 น้ าด่ืม ส าหรับผู้เขา้รับการอบรมและวิทยากร 
รวมท้ังค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จา่ยอืน่ๆ 
ฯลฯ

                    15,000                     15,000                             -   โรงเรีนสหราษฎร์บ ารุง กองการศึกษา

52 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรุ้ในสถานศึกษา 
โรงเรียนสหราษฎร์บ ารุง

เพือ่จา่ยในโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรุ้ใน
สถานศึกษา  เป็นค่าอาหาร, น้ าด่ืม ส าหรับผู้เขา้
รับการอบรมและวิทยากร รวมท้ังค่าตอบแทน
วิทยากร และค่าใช้จา่ยอืน่ๆ ฯลฯ

                    10,000                     10,000 โรงเรีนสหราษฎร์บ ารุง กองการศึกษา

ตดิตามประเมนิผลแผน 60 (2)



หนา้ที ่6

ล าดบัที โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้จากโครงการ  งบประมาณ (บาท)  โอนเพิม่  โอนลด  งบประมาณทีใ่ช้ไป  เหลือเงิน สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

53 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ของ
โรงเรียนปุากลางมติรภาพท่ี 166

เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในโครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการ เป็นค่าวัสดุ อปุกรณ์ ค่าอาหาร 
ค่าน้ าด่ืม ของผู้เขา้รับการอบรมและวิทยากร 
รวมท้ังค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จา่ยอืน่ๆ 
ฯลฯ

                    20,000                     20,000 โรงเรียนปุากลาง
มติรภาพที ่166

กองการศึกษา

54 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพ 
ของโรงเรียนปุากลางมติรภาพท่ี 166

เพือ่จา่ยในโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนเต็ม
ศักยภาพ เป็นค่าวัสดุ อปุกรณ์ ค่าอาหาร ค่าน้ า
ด่ืม ของผู้เขา้รับการอบรมและวิทยากร รวมท้ัง
ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จา่ยอืน่ๆ ฯลฯ

                    30,000                     30,000 โรงเรียนปุากลาง
มติรภาพที ่166

กองการศึกษา

55 โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
ของโรงเรียนปุากลางมติรภาพท่ี 166

เพือ่จา่ยในโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน เป็นค่าอาหาร, น้ าด่ืม ส าหรับผู้เขา้รับ
การอบรมและวิทยากร รวมท้ังค่าตอบแทน
วิทยากร และค่าใช้จา่ยอืน่ๆ ฯลฯ

                    30,000                     20,750                       9,250 โรงเรียนปุากลาง
มติรภาพที ่166

กองการศึกษา

เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการจดัซ้ือจดัจา้งอาหารเสริม
นม (1) ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย ์นักเรียน 
292 คน 280 วัน

                  602,572                   596,314                       6,258 ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
บ้านปุากลาง และ

บ้านตาหลวง

กองการศึกษา

 (2) โรงเรียนปุากลางมติรภาพท่ี 166 นักเรียน
ช้ันอนุบาล และประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จ านวนคน
 426 คน จ านวนวัน 260 วัน

                  787,559          51,000                   837,874                          685 โรงเรียนปุากลาง
มติรภาพที ่166

กองการศึกษา

(3) โรงเรียนสหราษฎร์บ ารุง นักเรียนชั้นอนุบาล 
และประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จ านวนคน 154 คน 
จ านวนวัน 260 วัน

                  316,173          40,000                   338,450                     17,723 โรงเรียนสหราษฎร์
บ ารุง

กองการศึกษา

เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการจดัซ้ือจดัจา้งอาหารเสริม
นม (1) ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย ์นักเรียน 
292 คน 280 วัน

                    36,792          23,608                     13,184 ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
บ้านปุากลาง และ

บ้านตาหลวง

กองการศึกษา

 (2) โรงเรียนปุากลางมติรภาพท่ี 166 นักเรียน
ช้ันอนุบาล และประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จ านวนคน
 426 คน จ านวนวัน 260 วัน

                    48,087          48,087                             -   โรงเรียนปุากลาง
มติรภาพที ่166

กองการศึกษา

(3) โรงเรียนสหราษฎร์บ ารุง นักเรียนชั้นอนุบาล 
และประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จ านวนคน 154 คน 
จ านวนวัน 260 วัน

                    19,305          19,305                             -   โรงเรียนสหราษฎร์
บ ารุง

กองการศึกษา

อดุหนุนโรงเรียนปุากลางมติรภาพท่ี 166 เพือ่
จา่ยเงินอดุหนุนอาหารกลางวันใหก้บันักเรียนชั้น
อนุบาล และ ป.1-6 จ านวน 411 คนๆ ละ 20 
บาท/วัน จ านวน 200 วัน

                1,644,000                 1,635,000                       9,000 โรงเรียนปุากลาง
มติรภาพที ่166

กองการศึกษา

56 ค่าอาหารเสริม (นม) อตัราคนละ 7.37 บาท

57 ค่าสมทบอาหารเสริม (นม) อตัราคนละ 0.45 
บาท

58 อาหารกลางวัน

ตดิตามประเมนิผลแผน 60 (2)



หนา้ที ่7

ล าดบัที โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้จากโครงการ  งบประมาณ (บาท)  โอนเพิม่  โอนลด  งบประมาณทีใ่ช้ไป  เหลือเงิน สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

อดุหนุนโรงเรียนสหราษฎร์บ ารุง เพือ่จา่ยเงิน
อดุหนุนอาหารกลางวันใหก้บันักเรียนชั้นอนุบาล 
และ ป.1-6 จ านวน 165 คนๆ ละ 20 บาท/วัน
 จ านวน 200 วัน

                  660,000                   660,000                             -   โรงเรียนสหราษฎร์
บ ารุง

กองการศึกษา

59 โครงการส่งเสริมอาชีพสู่การมงีานท าใหก้บั
เยาวชนต าบลปุากลาง โรงเรียนมธัยมปุากลาง

เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยโครงการส่งเสริมอาชีพสู่การมี
งานท าใหก้บัเยาวชนต าบลปุากลาง เป็นค่าอาหาร
, น้ าด่ืม ส าหรับผู้เขา้รับการอบรมและวิทยากร 
รวมท้ังค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อปุกรณ์ 
และค่าใช้จา่ยอืน่ๆ ฯลฯ

                    30,000                     29,940                            60 โรงเรียนมธัยมปุากลาง กองการศึกษา

60 โครงการลานวัฒนธรรมท้องถิน่ โรงเรียนมธัยม
ปุากลาง

เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยโครงการลานวัฒนธรรมท้องถิน่ 
โรงเรียนมธัยมปุากลาง เป็นค่าอาหาร, น้ าด่ืม 
ส าหรับผู้เขา้รับการอบรมและวิทยากร รวมท้ัง
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อปุกรณ์ และ
ค่าใช้จา่ยอืน่ๆ ฯลฯ

                    20,000          20,000                             -   โรงเรียนมธัยมปุากลาง กองการศึกษา

61 โครงการส่งเสริมนาฎยดนตรี โครงการส่งเสริมนาฎยดนตรี          20,000                     19,800                          200 โรงเรียนมธัยมปุากลาง กองการศึกษา

62 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ของ
โรงเรียนมธัยมปุากลาง

เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน ของโรงเรียนมธัยมปุากลาง  
เป็นค่าอาหาร, น้ าด่ืม ส าหรับผู้เขา้รับการอบรม
และวิทยากร รวมทัง้ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
 อปุกรณ์ และค่าใช้จา่ยอืน่ๆ ฯลฯ

                    15,000                     14,800                          200 โรงเรียนมธัยมปุากลาง กองการศึกษา

63 โครงการส่งเสริมกจิการสภาเด็กและเยาวชน
ต าบลปุากลาง

เพือ่จา่ยในกจิการสภาเด็กและเยาวชนต าบลปุา
กลาง ประกอบกจิกรรมต่างๆ เป็นค่าอาหาร , น้ า 
และค่าใช้จา่ยอืน่ๆ ฯลฯ

                    20,000                     20,000 อบต.ปุากลาง กองการศึกษา

64 วัสดุการศึกษา เพือ่จดัซ้ือส่ือการเรียนการสอนใหก้บัศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กจ านวน 2 ศูนย์

                  496,400        435,000                     61,400                             -   อบต.ปุากลาง กองการศึกษา

65 ครุภณัฑ์การศึกษา จดัซ้ือเคร่ืองเล่น        435,000                   305,887                   129,113
66 โครงการจดัหาครูสอนสาระวิชาท่ีขาดแคลน 

(ภาษาองักฤษ) เพือ่รองรับการเขา้สู่ประชาคม
อาเซียน

จดัหาครูสอนสาระวิชาท่ีขาดแคลน 
(ภาษาองักฤษ) เพือ่รองรับการเขา้สู่ประชาคม
อาเซียน

                  108,000                   108,000                             -   อบต.ปุากลาง กองการศึกษา

รวม                 6,819,088        556,000        626,000                 6,217,798                   531,290 19
3.4   แนวทางการพัฒนาสง่เสริมกิจการดา้นสาธารณสขุ                             -   

58 อาหารกลางวัน

ตดิตามประเมนิผลแผน 60 (2)



หนา้ที ่8

ล าดบัที โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้จากโครงการ  งบประมาณ (บาท)  โอนเพิม่  โอนลด  งบประมาณทีใ่ช้ไป  เหลือเงิน สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

67 จา้เหมาพ่นหมอกควัน เพือ่จา่ยเป็นค่าจา้งเหมาพ่นหมอกควัน ค่าอาหาร
กลางวัน อาหารว่างและน้ าด่ืม ในการก าจดัยงุลาย
 ยงุกน้ปล่อง และแมลงท่ีเป็นพาหะน าโรคต่างๆ 
ในเขตพืน้ท่ีปูองกนัโรคไขเ้ลือดออก และ
โรคติดต่ออืน่ๆ และค่าวัสดุอืน่ๆ ฯลฯ

                    50,000                     23,000                     27,000 ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด
ร่วมกบั รพสต.ปุา
กลาง

68 ค่าน้ ายาเคมสี าหรับเคร่ืองพ่อนหมอกควัน เพือ่จา่ยเป็นค่าน้ ายาเคมสี าหรับเคร่ืองพ่นหมอก
ควัน ในการก าจดั ยงุลาย ยงุกน้ปล่อง และแมลง
ท่ีเป็นพาหะน าโรคต่างๆในเขตพืน้ท่ีเพือ่ปูองกนั
โรคไขเ้ลือดออก และโรคติดต่ออืน่ๆ ฯลฯ

                    80,000                     54,000                     26,000 ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด
ร่วมกบั รพสต.ปุา
กลาง

69 ค่าสารเคมกี าจดัลูกน้ ายงุลาย เพือ่จา่ยเป็น ค่าทรายอะเบท ส าหรับแจกจา่ย
ใหแ้กป่ระชาชนทุกหลังคาเรือนส าหรับก าจดั
ลูกน้ ายงุลาย แมลงพาหะน าโรค ฯลฯ ในเขตพืน้ท่ี
 เพือ่ปูองกนัโรคติดต่อ เช่น ไขม้าลาเรีย 
ไขเ้ลือดออก

                    80,000                     38,400                     41,600 ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด
ร่วมกบั รพสต.ปุา
กลาง

70 ค่าน้ ายาฆา่เช้ือโรคไขห้วัดนก เพือ่จา่ยเป็น ค่าน้ ายาค่าเชื้อไขห้วัดนกส าหรับฉดี
พ่นทุกหมูบ่้าน ตามหนังสือท่ี มท 0839.3/567
 ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2549

                      5,000                       5,000 ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด
ร่วมกบั รพสต.ปุา
กลาง

71 ค่าวัคซีนปูองกนัโรคพิษสุนัขบ้า เพือ่จา่ยเป็น ค่าจดัซ้ือวัคซีนปูองกนัโรคพิษสุนัข
บ้า ส าหรับอาสาสมคัรปศุสัตว์หมูบ่้านใช้ฉดี
ปูองกนัโรคพิษสุนัขบ้า ท้ังหกหมูบ่้าน

                    30,000                       8,600                     21,400 ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด
ร่วมกบั รพสต.ปุา
กลาง

72 อดุหนุนกลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมูบ่้าน ตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมลูฐานเขต
เทศบาลและ อบต.เพือ่ส าหรับสนับสนุนการ
พัฒนางานสาธารณสุข โดยจดัสรรเป็นค่า
ด าเนินงานของ อสม.ในเขตชุมชน/หมูบ่้านๆละ 
7,500 บาท เพือ่ให ้อสม.ด าเนินการใน 3 กลุ่ม
กจิกรรม

                    52,500                     52,500                             -   ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด
ร่วมกบั รพสต.ปุา
กลาง

73 ค่าวัสดุการแพทย์ เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุ อปุกรณ์ ต่างๆ ท่ีใช้ในการ
ปฐมพยาบาลเบือ้งต้น ส าหรับรถกูช้ีพกูภ้ยั

                    20,000                     15,000                       5,000 ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด

74 ประเภทเงินสมทบกองทุนหลักประกนัสุขภาพ
ท้องถิน่

เพือ่จา่ยเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกนั
สุขภาพท้องถิน่ ส าหรับการส่งเสริมหลักประกนั
สุขภาพ

                  230,000                   119,376                   110,624 ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด
ร่วมกบั รพสต.ปุา
กลาง

รวม                   547,500                  -                    -                     310,876                   236,624 7
3.5  แนวทางการพัฒนา สง่เสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนและประชาชน                              -   

ตดิตามประเมนิผลแผน 60 (2)



หนา้ที ่9

ล าดบัที โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้จากโครงการ  งบประมาณ (บาท)  โอนเพิม่  โอนลด  งบประมาณทีใ่ช้ไป  เหลือเงิน สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

75 อบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม อบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหารฯ 
สมาชิกสภาฯ ผู้น าชุมชน พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจา้ง

                    50,000                     24,470                     25,530 อาศรมปุากลาง สนง.ปลัด

76 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมคริสเตียน
ต าบลปุากลาง

เพือ่จา่ยเป็น ค่าวิทยากร, ค่าอาหาร, น้ าด่ืม 
ค่าใช้จา่ยอืน่ๆ ฯลฯ แกผู้่เขา้รับการอบรม
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมคริสเตียน
ต าบลปุากลาง

                    20,000                     19,145                          855 ต าบลปุากลาง กองการศึกษา

รวม                     70,000                  -                    -                       43,615                     26,385 2
3.6   แนวทางการพัฒนาสง่เสริมการเลน่กีฬา,การออกก าลงักายและการนันทนาการ                             -   

77 ค่าจดัการแขง่ขนักฬีาประจ าปีต าบลปุากลาง เพือ่จา่ยเป็น ค่าน้ าด่ืมส าหรับผู้เขา้ร่วมแขง่ขนักฬีา
, ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกฬีา , ค่าถว้ย
รางวัล-เงินรางวัล, ค่าจดัสถานท่ี-สนามแขง่ขนั, 
ค่าบ ารุงสถานท่ี, ค่าเอกสาร วัสดุ/อปุกรณ์กฬีา
ต่างๆ และค่าใช้จา่ยอืน่ๆ ฯลฯ ส าหรับการจดัการ
แขง่ขนักฬีาประเภทต่างๆ ในต าบลปุากลาง

                    50,000                     24,475                     25,525 ต าบลปุากลาง กองการศึกษา

78 ค่าใช้จา่ยส าหรับการส่งนักกฬีา กลุ่มสตรี หรือ
เยาวชน ไปประกวดหรือแขง่ขนันอกสถานท่ี

เพือ่จา่ยเป็นค่าเดินทาง ค่าอาหารส าหรับนักกฬีา
 และผู้ควบคุมทีม และค่าใช้จา่ยอืน่ๆ ฯลฯ ใน
การส่งนักกฬีาเยาวชน เขา้ร่วมแขง่ขนัในงานต่างๆ
 เช่น การแขง่ขนักฬีาในเทศกาลปีใหมม่ง้, การ
แขง่ขนักฬีาระดับอ าเภอ, การแขง่ขนัในระดับ
จงัหวัด ฯลฯ

                    80,000                       8,600                     71,400 ต าบลปุากลาง กองการศึกษา

79 ค่าใช้จา่ยส าหรับส่งนักกฬีาแขง่ขนักฬีาอิว้เมีย่น
ประจ าปี

เพือ่จา่ยเป็น ค่าน้ าด่ืมส าหรับผู้เขา้ร่วมแขง่ขนักฬีา
, ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกฬีา , ค่าถว้ย
รางวัล-เงินรางวัล, ค่าจดัสถานท่ี-สนามแขง่ขนั, 
ค่าบ ารุงสถานท่ี, ค่าเอกสาร วัสดุ/อปุกรณ์กฬีา
ต่างๆ และค่าใช้จา่ยอืน่ๆ ฯลฯ

                    20,000                     20,000 ต่างจงัหวัด กองการศึกษา

80 โครงการแขง่ขนักฬีาชุมชนสัมพันธ์เผ่าลัวะต้านยา
เสพติด

เพือ่จา่ยเป็น ค่าน้ าด่ืมส าหรับผู้เขา้ร่วมแขง่ขนักฬีา
, ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกฬีา , ค่าถว้ย
รางวัล-เงินรางวัล, ค่าจดัสถานท่ี-สนามแขง่ขนั, 
ค่าบ ารุงสถานท่ี, ค่าเอกสาร วัสดุ/อปุกรณ์กฬีา
ต่างๆ และค่าใช้จา่ยอืน่ ๆ ฯลฯ ส าหรับการ
จดัการแขง่ขนักฬีาประเภทต่างๆในต าบลปุากลาง

                    20,000                     15,632                       4,368 บ้านจนู หมู ่4 และ
บ้านตาหลวง หมู ่5

กองการศึกษา

ตดิตามประเมนิผลแผน 60 (2)



หนา้ที ่10

ล าดบัที โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้จากโครงการ  งบประมาณ (บาท)  โอนเพิม่  โอนลด  งบประมาณทีใ่ช้ไป  เหลือเงิน สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

81 โครงการแขง่ขนักฬีาศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กต าบลปุา
กลาง

เพือ่จา่ยเป็น ค่าน้ าด่ืมส าหรับผู้เขา้ร่วมแขง่ขนักฬีา
, ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกฬีา , ค่าถว้ย
รางวัล-เงินรางวัล, ค่าจดัสถานท่ี-สนามแขง่ขนั, 
ค่าบ ารุงสถานท่ี, ค่าเอกสาร วัสดุ/อปุกรณ์กฬีา
ต่างๆ และค่าใช้จา่ยอืน่ ๆ ฯลฯ ส าหรับการ
จดัการแขง่ขนักฬีาประเภทต่างๆในต าบลปุากลา

                    15,000                       2,312                     12,688 ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
บ้านปุากลาง และบ้า

ตาหลวง

กองการศึกษา

รวม                   185,000                  -                    -                       51,019                   133,981 4
4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นศิลปวฒันธรรม จารีต ประเพณแีละภมูิปัญญาท้องถ่ิน                                 -   

      4.1  แนวทางการพัฒนา สง่เสริมการจดังานตามประเพณแีละสง่เสริมกิจกรรมวนัส าคัญทางศาสนา                             -   
82 ค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมวันส าคัญทางศาสนา เพือ่จา่ยเป็น ค่าวัสดุ/อปุกรณ์ ในการจดักจิกรรม

วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆะบูชา,
 วันวิสาขบูชา, วันอาสาฬหบูชา ฯลฯ

                      5,000                       5,000 ต าบลปุากลาง กองการศึกษา

83 ค่าจดักจิกรรมงานเทศกาลปีใหมม่ง้ ค่าใช้จา่ยในการจดังานเทศกาลปีใหมม่ง้ (บ้านน้ า
เปิน หมูท่ี่ 1, บ้านค้างฮ่อ หมูท่ี่ 3, บ้านสวนทราย
 หมูท่ี่ 6 และบ้านปุากลาง หมู ่7) ต าบลปุากลาง
 ค่าใช้จา่ยอืน่ๆ ฯลฯ

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

84 ค่าจดักจิกรรมเทศกาลปีใหมเ่มีย่น เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดังานเทศกาล หรือ
ประเพณีปีใหมเ่มีย่น บ้านหว้ยสะนาว หมูท่ี่ 2 
ต าบลปุากลาง ค่าใช้จา่ยอืน่ๆ ฯลฯ

                    20,000                     20,000                             -   ต าบลปุากลาง กองการศึกษา

85 งานประเพณี กนิสะโหลดตีพิ เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมส่งเสริม
ประเพณีกนิสะโหลดตีพิ บ้านตาหลวง หมูท่ี่ 5 
ต าบลปุากลาง ค่าใช้จา่ยอืน่ๆ ฯลฯ

                    10,000                     10,000                             -   ต าบลปุากลาง กองการศึกษา

86 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายตุ าบลปุา
กลางเนือ่งในวันผู้สูงอายแุละวันสงกรานต์

เพือ่จา่ยเป็นค่าจดักจิกรรมและพิธีการรดน้ าด า
หวัผู้สูงอาย ุหวัหน้าส่วนราชการในต าบล สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบล ผู้น าหมูบ่้านในต าบลปุากลาง

                    60,000                     38,100                     21,900 ต าบลปุากลาง กองการศึกษา

87 ค่าใช้จา่ยในการจดังานคารวะพญาผานอง/จดังาน
เทศกาลโลกของกว่าง/จดังานชมพูภคูาบาน/จดั
งานลอยกระทง/จดังานกาชาด

เพือ่จา่ยเป็นค่า น้ าด่ืม ค่ารถในการน าประชาชน
ร่วมงาน การออกร้านจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ของ
ต าบลปุากลาง และค่าใช้จา่ยอืน่ๆ ฯลฯ

                    50,000                     19,500                     30,500 ต าบลปุากลาง กองการศึกษา

88 โครงการจดักจิกรรมวันคริสต์มาส เพือ่จา่ยเป็น ค่าวัสดุ เคร่ืองเขยีน กระดาษ และ
ค่าใช้จา่ยอืน่ๆ ฯลฯ

                    20,000                     20,000                             -   ต าบลปุากลาง กองการศึกษา

ตดิตามประเมนิผลแผน 60 (2)



หนา้ที ่11

ล าดบัที โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้จากโครงการ  งบประมาณ (บาท)  โอนเพิม่  โอนลด  งบประมาณทีใ่ช้ไป  เหลือเงิน สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

89 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภมูปิัญญาท้องถิน่ ชนเผ่ามง้ เมีย่น ล๊ัวะ
 (เจา้พอพญาดงเซ้ง)

เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยโครงการส่งเสริมการ
อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี ภมูปิัญญา
ท้องถิน่ ชนเผ่ามง้ เมีย่น ล๊ัวะ (เจา้พ่อพญาดงเซ้ง)
 เป็นค่าวัสดุ อปุกรณ์

                    20,000                     17,100                       2,900 ต าบลปุากลาง กองการศึกษา

90 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการฟืน้ฟูศิลปะ 
วัฒนธรรมชุดประจ ากลุ่มชาติพันธุ์ ถิน่ล๊ัวะต าบล
ปุากลาง

เพือ่จา่ยเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุอปุกรณ์ 
ค่าอาหาร น้ าด่ืม และค่าใช้จา่ยอืน่ๆ

                    15,300                     15,300 ต าบลปุากลาง กองการศึกษา

91 โครงการสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เพือ่จา่ยเป็น ค่าวัสดุอปุกรณ์ในการสอน
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย ์ค่าอาหาร, น้ าด่ืม 
ค่าใช้จา่ยอืน่ๆ ฯลฯ

                    20,000                     19,050                          950 อาศรมปุากลาง กองการศึกษา

92 อดุหนุนงานบวงสรวงพญาผานอง (การะวะพญา
ผานอง) ท่ีท าการปกครอง อ าเภอปัว

เพือ่จา่ยเป็นเงินอดุหนุนงานบวงสรวงพญาผานอง
 (การะวะพญาผานอง) ท่ีท าการปกครองอ าเภอ
ปัว ฯลฯ

                      3,000                       3,000 อ าเภอปัว กองการศึกษา

93 อดุหนุนงานบวงสรวงเจา้พญาภคูา ท่ีท าการ
ปกครอง อ าเภอปัว

เพือ่จา่ยเป็นเงินอดุหนุนงานบวงสรวงเจา้พญาภู
คา ท่ีท าการปกครอง อ าเภอปัว

                      5,000                       5,000 อ าเภอปัว กองการศึกษา

94 อดุหนุนโครงการจดักจิกรรมอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรม จงัหวัดน่าน ปีงบประมาณ 2559 ท่ี
ท าการปกครองอ าเภอปัว

เพือ่จา่ยเป็นเงินอดุหนุนโครงการจดักจิกรรม
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม จงัหวัดน่าน 
ปีงบประมาณ 2559 ท่ีท าการปกครองอ าเภอปัว

                    10,000                     10,000                             -   อ าเภอปัว กองการศึกษา

95 อดุหนุนงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภมูพิลอยอดุลยเดช
มหาราช ท่ีท าการปกครอง อ าเภอปัว

เพือ่จา่ยเป็นเงินอดุหนุนงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภมูิ
พลอยอดุลยเดชมหาราช ท่ีท าการปกครอง 
อ าเภอปัว

                      5,000                       5,000 อ าเภอปัว กองการศึกษา

96 อดุหนุนงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ
นางเจา้พระบรมราชินีนาถ ท่ีท าการปกครอง 
อ าเภอปัว

เพือ่จา่ยเป็นเงินอดุหนุนงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา้
พระบรมราชินีนาถ ท่ีท าการปกครอง อ าเภอปัว

                      5,000                       5,000 อ าเภอปัว กองการศึกษา

รวม                   348,300                  -                    -                     228,629                   119,671 9
    4.2  แนวทางการพัฒนา ฝึกสอนอบรมให้ความรู้เก่ียวกับประเพณี                             -   

97 โครงการฝึกอบรมสืบสานวัฒนธรรมสามเผ่า
ต าบลปุากลาง

เพือ่จา่ยในการจดัฝึกอบรมปราชญช์าวบ้าน หมอ
ขวัญ ของเผ่ามง้ เผ่าเมีย่น และเผ่าล๊ัวะ เป็นค่า
วัสดุ อปุกรณ์ ค่าอาหาร ค่าน้ าด่ืม และค่าใช้จา่ย
อืน่ๆ ฯลฯ

                    70,000                     60,014                       9,986 ต าบลปุากลาง กองการศึกษา

รวม                     70,000                  -                    -                       60,014                       9,986 1
5.  ยทุธสาสตร์ การพัฒนาดา้นการจดัการ ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม                             -   

       5.1 แนวทางการพัฒนา บริหารจดัการขยะและสิง่ปฏกูิล                             -   
99 จดัเกบ็ขยะ ก าจดัขยะ และอืน่ๆ เพือ่จา่ยเป็นค่าจา้งเหมาบริการจดัเกบ็ขยะ ก าจดั

ขยะ และอืน่ๆ
                1,000,000        200,000                 1,117,762                     82,238 ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด

ตดิตามประเมนิผลแผน 60 (2)



หนา้ที ่12

ล าดบัที โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้จากโครงการ  งบประมาณ (บาท)  โอนเพิม่  โอนลด  งบประมาณทีใ่ช้ไป  เหลือเงิน สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

100 ค่าจา้งเหมาตัดแต่งกิง่ต้นไมส้าธารณะและเกบ็
กวาดขยะท่ีสาธารณะต าบลปุากลาง

เพือ่จา่ยเป็นค่าจา้งเหมาตัดแต่งกิง่ต้นไม้
สาธารณะและเกบ็กวาดขยะท่ีสาธารณะต าบลปุา
กลาง

                    78,000                     78,000                             -   ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด

101 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพือ่เสริมสร้าง
การมส่ีวนร่วมในการจดัการขยะและของเสีย
อนัตรายท่ีสอดคล้องกบับริบทชุมชนต าบลปุา
กลาง อ าเภอปัว จงัหวัดน่านอยา่งยัง่ยนื

เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยต่างๆ ตามโครการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนเพือ่เสริมสร้างการมส่ีวนร่วมใน
การจดัการขยะและของเสียอนัตรายท่ีสอดคล้อง
กบับริบทชุมชนต าบลปุากลาง อ าเภอปัว จงัหวัด
น่านอยา่งยัง่ยนื ฯลฯ

                    50,000                     50,000                             -   ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด

รวม                 1,128,000        200,000                  -                   1,245,762                     82,238 3
5.2  แนวทางการพัฒนา สง่เสริมและพัฒนาการจดัระบบน้ าเสยี                             -   

102 ค่าจา้งเหมาบริการลอกรางระบายน้ า เพือ่จา่ยเป็นค่าจา้งเหมาลอกรางระบายน้ า                     30,000                     30,000 ต าบลปุากลาง กองช่าง
103 ค่าจา้งเหมาบริการทดสอบน้ าอปุโภค บริโภคใน

พืน้ท่ี
ค่าจา้งเหมาบริการทดสอบน้ าอปุโภค บริโภคใน
พืน้ท่ี ต าบลปุากลาง

                    30,000                     30,000 ต าบลปุากลาง กองช่าง

รวม                     60,000                  -                    -                               -                       60,000 0
6.   ยทุธศาสตร์  การพัฒนาดา้น การบริหารจดัการและการบริการ                             -   

6.1  แนวทางการสนับสนุนสง่เสริมการพัฒนาร่วมบูรณาการ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินร่วมกับชมุชน                             -   
104 การจดัประชุมประชาคมหมูบ่้าน/ ต าบล เพือ่

จดัท าแผนพัฒนาประจ าปี
เพือ่จดัท าแผนพัฒนาประจ าปี ค่าวัสดุ ค่า
เอกสารท่ีใชในการจดัเวทีประชาคมและค่าถา่ย
เอกสารเขา้เล่มแผนพัฒนา

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

105 โครงการ อบต.สัญจร/อบต.พบประชาชน เพือ่จา่ยเป็นค่าขนม น้ าด่ืม อาหาร อาหารว่าง 
ค่าปูาย ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าใช้จา่ยอืน่ๆ ฯลฯ 
โครงการ อบต.สัญจร/อบต. พบประชาชน ใน
การรองรับปัญหาความต้องการต่างๆ หรือการ
บริการเคล่ือนท่ี เช่น การบริการจดัเกบ็ภาษี เป็น
ต้น

                      5,000                       5,000 ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด

106 ปูายพระบรมฉายาลักษณ์ วัสดุปูายพระบรมฉายาลักษณ์เฉลิมพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั เนือ่งในวโรกาส 5 
ธันวามหาราชใหป้ระชาชนได้ชมพระบารมร่ีวม
ปกปูองสถาบันพระมหากษัตริย์

                    20,000                       3,460                     16,540 ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด

107 โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ กราบพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั
ภมูพิลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 และศึกษาดูงาน
โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด าริ

       106,100                   103,610                       2,490 ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด

108 โครงการอบรมท าดอกไมจ้นัทร์ เพือ่ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัภมูพิลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9

         30,000                     17,515                     12,485 ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด

รวม                     55,000        136,100                  -                     140,635                     50,465 4
6.2  แนวทางการพัฒนา สนับสนุนสง่เสริมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัให้มีประสทิธิภาพ                             -   

ตดิตามประเมนิผลแผน 60 (2)



หนา้ที ่13

ล าดบัที โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้จากโครงการ  งบประมาณ (บาท)  โอนเพิม่  โอนลด  งบประมาณทีใ่ช้ไป  เหลือเงิน สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

109 จา้งเหมาบริการผู้ช่วยเจา้หน้าท่ีปูองกนัภยัฯ 
(เจา้หน้าท่ีหน่วยกูชี้พกูภ้ยั OTOS)

เพือ่จา่ยเป็นค่าจา้งเหมาบริการเจา้หน้าท่ีหน่วยกู้
ชีพกูภ้ยั OTOS จ านวน 2 คน ๆละ 5,000 
บาท/เดือน ปฏบิัติงานกูช้ีพกูภ้ยั อบต.ปุากลาง 
ในช่วงเวลากลางคืนและวันหยดุราชการ ตาม
ค าส่ังของผู้อ านวยการศูนยฯ์ ในอ านาจหน้าท่ีของ
 อบต.

                  120,000                   119,500                          500 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

110 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภยั เพือ่จา่ยเป็นค่าเบีย้เล้ียง อาหารเคร่ืองด่ืม ส าหรับ
สมาชิก อปพร. เจา้หน้าท่ี ในการออกปฏบิัติงาน
ช่วยเหลือภยัพิบัติ บรรเทาสาธารณภยัต่างๆ ตาม
ค าส่ังของ ผู้อ านวยการศูนยฯ์ ในอ านาจหน้าท่ี
ของ อบต.

                    50,000                     50,000 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

111 โครงการพัฒนาส่งเสริมกจิกรรมสมาชิก  อปพร . เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยต่างๆ ฯลฯ ในวันอปพร . 
และกจิกรรมต่างๆ ตามค าส่ังของผู้อ านวยการ
ศูนยฯ์

                    30,000          30,000                             -   อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

ค่าจดัซ้ือวัสดุ/อปุกรณ์ ส าหรับการปูองกนัและ
บรรเทาสาธารภยั ฯลฯ

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

ค่าน้ ายาเคมสี าหรับเติมถงัดับเพลิง ของอบต . 
และศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก และเป็นวัสดุ/อปุกรณ์
ชุดปฐมพยาบาล รถกูช้ีพกูภ้ยั

                      5,000                       5,000 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

113 ครุภณัฑ์เคร่ืองดับเพลิง สายส่งน้ าดับเพลิง จ านวน 2 เส้น เพือ่จา่ยเป็น
ค่าจดัซ้ือสายส่งน้ าดับเพลิง ชนิดผ้าใบ 3 ชั้น 
ขนาด 2.50 นิว้ ยาว 20 เมตร พร้อมขอ้ต่อสวม
เร็วทองเหลือง  จ านวน 2 เส้น

                    16,000                     15,600                          400 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

114 โครงการอบรมวินัยจราจร อบรมวินัยจราจร          25,000                     11,020                     13,980
รวม                   226,000          26,800          30,000                   152,920                     69,880 4

6.3  แนวทางการพัฒนา สง่เสริการเพ่ิมประสทิธิภาพในการบริหารจดัการตามหลกัการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี
115 เงินเดือน,ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง, เงิน

ค่าตอบแทนพิเศษ ผู้บริหาร, สมาชิกสภาท้องถิน่ 
 ของ อบต.

ผู้บริหาร, สมาชิกสภาท้องถิน่  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่

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

                2,493,600        103,880          12,000                 2,560,183                     25,297 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด
                  903,240          40,000          50,000                   892,200                       1,040 อบต.ปุากลาง กองคลัง
                  929,400        315,880                   509,110                   104,410 อบต.ปุากลาง กองช่าง
                2,790,960               120                 2,752,449                     38,391 อบต.ปุากลาง กองการศึกษา

                    64,260 อบต.ปุากลาง กองการศึกษา
                    92,000                     91,560                          440 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด
                    25,000                     24,000                       1,000 อบต.ปุากลาง กองคลัง
                      1,000                       1,000 อบต.ปุากลาง กองการศึกษา

112 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

116 เงินเดือน/ค่าตอบแทนพนักงานส่วนต าบล, 
พนักงานจา้ง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

พนักงานส่วนต าบล, พนักงานจา้ง ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่

117 เงินเพิม่ต่างๆ ของพนักงาน เงินเพิม่พิเศษค่าครองชีพชั่วคราว พนักงานส่วน
ต าบล

ตดิตามประเมนิผลแผน 60 (2)



หนา้ที ่14

ล าดบัที โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้จากโครงการ  งบประมาณ (บาท)  โอนเพิม่  โอนลด  งบประมาณทีใ่ช้ไป  เหลือเงิน สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

                  168,000                   168,000                             -   อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด
                    42,000                     42,000                             -   อบต.ปุากลาง กองคลัง
                    42,000                     42,000                             -   อบต.ปุากลาง กองช่าง
                    42,000                     42,000                             -   อบต.ปุากลาง กองการศึกษา

                  432,000                   432,000                             -   อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด
                  361,080                   343,560                     17,520 อบต.ปุากลาง กองคลัง
                  387,732                   378,200                       9,532 อบต.ปุากลาง กองช่าง
                  782,112               120                   782,160                            72 อบต.ปุากลาง กองการศึกษา

                    75,750 อบต.ปุากลาง กองการศึกษา
                    48,000                     48,000                             -   อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด
                    72,000                     70,000                       2,000 อบต.ปุากลาง กองคลัง
                    55,000                     52,660                       2,340 อบต.ปุากลาง กองช่าง
                    97,320                     97,320                             -   อบต.ปุากลาง กองการศึกษา

121 ค่าตอบแทน ค่าขอขวัญ เงินรางวัล ใหแ้กผู้่ท่ีได้รับแต่งต้ังใหป้ฏบิัติหน้าท่ี ในกจิการอนั
เป็นประโยชน์แก ่อบต.ปุากลาง เช่น ขา้ราชการ
หน่วยงานอืน่, พนักงานส่วนต าบล, สมาชิก อป
พร.ประชาคม ฯลฯ

                    45,000                     20,400                     24,600 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

                  243,800               770                   244,570                             -   อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด
                  105,360                   104,650                          710 อบต.ปุากลาง กองคลัง
                  109,761                     79,750                     30,011 อบต.ปุากลาง กองช่าง
                  297,760                   283,330                     14,430 อบต.ปุากลาง กองการศึกษา
                    30,000               770                       6,720                     22,510 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด
                      5,000                       5,000 อบต.ปุากลาง กองคลัง
                    20,000          50,000                     41,160                     28,840 อบต.ปุากลาง กองช่าง
                    20,000                     20,000 อบต.ปุากลาง กองการศึกษา

                    60,600                     60,600                             -   อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด
                  114,000          40,000                     42,000                     32,000 อบต.ปุากลาง กองคลัง
                  102,000                     69,000                     33,000 อบต.ปุากลาง กองช่าง
                    72,000                     33,000                     39,000 อบต.ปุากลาง กองการศึกษา
                    80,000                     47,430                     32,570 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด
                    20,000                       4,000                     16,000 อบต.ปุากลาง กองคลัง
                    60,000                       5,216                     54,784 อบต.ปุากลาง กองช่าง

118 เงินประจ าต าแหน่ง เงินประจ าต าแหน่ง ปลัด และหวัหน้าส่วนราชการ

ค่าจา้งช่ัวคราวใหแ้กพ่นักงานจา้งท่ัวไป และ
พนักงานจา้งตามภารกจิ

ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง119

120 เงินเพิม่ต่างๆ ของพนักงานจา้ง ค่าครองชีพช่ัวคราวใหแ้ก ่พนักงานจา้งท่ัวไป 
และพนักงานจา้งตามภารกจิ

122 เงินประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพิเศษอนัมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกพ่นักงานส่วน
ท้องถิน่ ประจ าปี 2560

เพือ่จา่ยเงินประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพิเศษ
อนัมลัีกษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกพ่นักงาน
ส่วนท้องถิน่ ประจ าปี 2560

123 ค่าตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ เพือ่จา่ยเป็นค่าตอบแทนการปฏบิัติงานใน
วันหยดุราชการและนอกเวลาราชการ ของ
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจา้ง

124 ค่าเช่าบ้าน เพือ่จา่ยเป็นค่าเช่าบ้านใหแ้กพ่นักงานส่วนต าบล

125 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพือ่จา่ยเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ใหแ้ก ่
คณะผู้บริหารฯ พนักงานส่วนต าบล

ตดิตามประเมนิผลแผน 60 (2)



หนา้ที ่15

ล าดบัที โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้จากโครงการ  งบประมาณ (บาท)  โอนเพิม่  โอนลด  งบประมาณทีใ่ช้ไป  เหลือเงิน สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

                    10,000                       4,800                       5,200 อบต.ปุากลาง กองการศึกษา
126 ค่าเยบ็หนังสือหรือเขา้ปกหนังสือ ถา่ยเอกสาร ค่าถา่ยเอกสาร ,เยบ็หนังสือ,เขา้ปกหนังสือ  หรือ

เอกสารต่างๆ เช่น ขอ้บัญญติัฯ แผนพัฒนาต าบล
 หรือเอกสารอืน่ๆท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการด าเนิน
โครงการต่างๆ

                    20,000                     20,000 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

                    50,000                     38,600                     11,400 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด
                    50,000                     12,600                     37,400 อบต.ปุากลาง กองคลัง
                    50,000                     17,500                     32,500 อบต.ปุากลาง กองช่าง
                    30,000                       6,100                     23,900 อบต.ปุากลาง กองการศึกษา
                    80,000                     65,750                     14,250 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด
                  100,000                       8,000                     92,000 อบต.ปุากลาง กองช่าง
                  100,000                   100,000 อบต.ปุากลาง กองการศึกษา

129 ค่าจา้งเหมาบริการสอบเขตรังวัดท่ีดิน ค่าจา้งเหมาบริการสอบเขตรังวัดท่ีดิน                     20,000                     13,380                       6,620 อบต.ปุากลาง กองช่าง
130 ค่าจา้งเหมาบริการเคร่ืองถา่ยเอกสาร เพือ่จา่ยเป็นค่าจา้งเหมาบริการเคร่ืองถา่ยเอกสาร                     60,000                     60,000                             -   อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

131 ค่าจา้งเหมาแมบ่้านท าความสะอาดอบต.ปุากลาง ค่าจา้งเหมาบริการท าความสะอาดอบต.ปุากลาง 
 จ านวน 12 เดือน

                    72,000                     72,000                             -   อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

132 ค่าจา้งเหมาบริการคนดูแลรักษาทรัพยสิ์นใน
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลปุากลาง

เพือ่จา่ยเป็นค่าจา้งเหมาบริการคนดูแลรักษา
ทรัพยสิ์นในส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
จ านวน 1 คน

                    60,000                     60,000                             -   อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

133 ค่าจา้งเหมาบริการท าความสะอาดศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็ก 2 ศูนย์

ค่าจา้งเหมาบริการท าความสะอาดศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กท้ัง 2 ศูนย์

                  168,000                   126,000                     42,000 อบต.ปุากลาง กองการศึกษา

134 ค่าใช้จา่ยในการด าเนินคดี เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินคดี                     10,000                     10,000 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด
135 ค่าเบีย้ประกนัภยัคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ ค่าเบีย้ประกนัภยัคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถยนต์

 รถบรรทุกน้ า และรถจกัรยานยนต์   องค์การ
บริหารส่วนต าบลปุากลาง

                    10,000                       3,013                       6,987 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

136 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ค่าอาหาร,ค่าเคร่ืองด่ืม,ค่าของขวัญ,พิมพ์เอกสาร,
ค่าใช้จา่ยท่ีเกีย่วเนือ่งในการเล้ียงรับรองรวมท้ัง
ค่าบริการและค่าใช้จา่ยอืน่ ซ่ึงจ าเป็นต้องจา่ยท่ี
เกีย่วกบัการรับรอง เพือ่เป็นค่ารับรองในการ
ต้อนรับ บุคคลหรือคณะบุคคล ท่ีมาประชุม 
นิเทศงาน ตรวจงานหรือเยีย่มชม หรือทัศนะ
ศึกษาดูงานในกจิการของ อบต.ปุากลาง  และ
เจา้หน้าท่ีท่ีเกีย่วขอ้ง ซ่ึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคล

                    15,000                     15,000 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

125 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพือ่จา่ยเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ใหแ้ก ่
คณะผู้บริหารฯ พนักงานส่วนต าบล

127 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าลงทะเบียน  การฝึกอบรม, การประชุม,การ
เขา้ร่วมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล,  
ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

128 ค่าจา้งเหมาและบริการ ค่าจา้งเหมาใหผู้้รับจา้งท าการอยา่งใดอยา่งหนึง่ 
ซ่ึงมใิช่การประกอบดัดแปลง  ต่อเติม ครุภณัฑ์ 
หรือส่ิงกอ่สร้าง  และอยูใ่นความรับผิดชอบของผู้

ตดิตามประเมนิผลแผน 60 (2)



หนา้ที ่16

ล าดบัที โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้จากโครงการ  งบประมาณ (บาท)  โอนเพิม่  โอนลด  งบประมาณทีใ่ช้ไป  เหลือเงิน สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

137 ค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน่ ค่าอาหาร,เคร่ืองด่ืมต่างๆ เคร่ืองใช้ในการเล้ียง
รับรองและค่าบริการอืน่ๆ ซ่ึงจ าเป็นต้องจา่ยท่ี
เกีย่วกบัการเล้ียงรับรองในการประชุมสภาฯ  
หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการท่ี
ได้รับแต่งต้ังตามกฎหมาย  หรือตามระเบียบ  
หรือหนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทย หรือ
การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
กบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่กบัรัฐวิสาหกจิหรือเอกชน  
ท้ังนีใ้หร้วมถงึผู้เขา้ร่วมประชุมอืน่ๆ และ
เจา้หน้าท่ีท่ีเกีย่วขอ้งซ่ึงเขา้ร่วมประชุม

                    15,000          12,000                     18,000                       9,000 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

                    60,000                     36,448                     23,552 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด
                    30,000                     25,252                       4,748 อบต.ปุากลาง กองคลัง
                    20,000                     15,568                       4,432 อบต.ปุากลาง กองช่าง
                    30,000                       2,724                     27,276 อบต.ปุากลาง กองการศึกษา

139 ค่าจดัท าเว็บไซด์ของ อบต.ปุากลาง เพือ่จา่ยเป็นค้างจา้งเหมาจดัท าเว็บไซด์ อบต .ปุา
กลาง ดูแลเว็บไซด์และจดโดเมนเนม ปีละ 1 คร้ัง

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

140 โครงการแผนท่ีภาษี เพือ่จา่ยเป็นค่าเบีย้เล้ียง ค่าพาหนะ ค่าถา่ย
เอกสาร ค่าใช้จา่ยต่างๆ ฯลฯในการจดัท าแผนท่ี
ภาษี

                    80,000                     23,325                     56,675 อบต.ปุากลาง กองคลัง

141 ค่าใช้จา่ยส าหรับการเลือกต้ัง ค่าใช้จา่ยต่างๆ ส าหรับการเลือกต้ัง                     50,000                     50,000 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด
                  100,000                     99,135                          865 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด
                    50,000                       4,840                     45,160 อบต.ปุากลาง กองคลัง
                    50,000                     19,600                     30,400 อบต.ปุากลาง กองช่าง
                    70,000          18,790                       3,500                     47,710 อบต.ปุากลาง กองการศึกษา
                  300,000                   209,787                     90,213 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด
                  100,000                     55,760                     44,240 อบต.ปุากลาง กองการศึกษา
                    10,000                       4,505                       5,495 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด
                    10,000                       2,385                       7,615 อบต.ปุากลาง กองการศึกษา
                    20,000                       5,851                     14,149 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด
                    10,000                     10,000 อบต.ปุากลาง กองการศึกษา
                    10,000                     10,000 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด
                    20,000                       6,493                     13,507 อบต.ปุากลาง กองคลัง
                      2,000                       2,000 อบต.ปุากลาง กองการศึกษา
                  150,000                   108,022                     41,978 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด
                    50,000                     17,976                     32,024 อบต.ปุากลาง กองการศึกษา

138 ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ ค่าเบีย้เล้ียง, ค่าพาหนะ, ค่าเช่าท่ีพัก และ
ค่าใช้จา่ยอืน่ๆ ในการเดินทางไปราชการของ
สมาชิกสภา อบต. 
ผู้บริหารฯ พนักงานส่วนต าบล พนักงานจา้งฯ  

142 ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์น เพือ่จา่ยเป็น  ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพยสิ์น ขององค์การบริหารส่วนต าบลปุากลาง  
เช่นบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม วัสดุ และครุภณัฑ์
ต่างๆ ในส านักงานและท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบ

143 ค่าไฟฟูา ค่ากระแสไฟฟูาท่ีใช้ในส านักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบล และไฟสาธารณะส่วนเกนิ10 %

144 ค่าน้ าประปา เพือ่จา่ยเป็นค่าน้ าประปา

145 ค่าบริการโทรศัพท์ ค่าใช้บริการ และค่าเช่าเลขหมาย ค่าบ ารุงรักษา
สาย ฯลฯ  ท่ีเกดิจากการใช้โทรศัพท์ ในส านักงาน

146 ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าลงทะเบียนจดหมาย  และค่าซ้ือ
ดวงตราไปรษณียย์ากร

147 ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม ค่าโทรสาร[Facsimile] ค่าใช้จา่ยเกีย่วกบัการใช้
ระบบอนิเตอร์เน็ต [internet]  และค่าส่ือสาร

ตดิตามประเมนิผลแผน 60 (2)



หนา้ที ่17

ล าดบัที โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้จากโครงการ  งบประมาณ (บาท)  โอนเพิม่  โอนลด  งบประมาณทีใ่ช้ไป  เหลือเงิน สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

148 ค่าจา้งส ารวจความพึงพอใจของประชาชน เพือ่จา่ยเป็นค่าจา้งส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนในการใหบ้ริการของ อบต.ปุากลาง

                    18,000                     15,000                       3,000 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

149 อดุหนุน อบต.แงง (โครงการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเพือ่เป็นค่าใช้จา่ยส าหรับศูนยร์วม
ขา่วสารการจดัซ้ือจดัจา้งของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน่ระดับอ าเภอ อ าเภอปัว 
จงัหวัดน่าน)

ศูนยร์วมขา่วสารการจดัซ้ือจดัจา้งของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิน่ระดับอ าเภอ อ าเภอ
ปัว จงัหวัดน่าน

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

150 ค่าพัฒนาผู้ดูแลเด็ก ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก จ านวน 15 คน                     65,000          45,000                     20,000 อบต.ปุากลาง กองการศึกษา

151 เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม เพือ่จา่ยเป็นเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมใหแ้ก่
พนักงานจา้งตามภารกจิและพนักงานจา้งท่ัวไป 
จ านวน 18 อตัรา ขององค์การบริหารส่วนต าบล
 ตามพระราชกฤษฎกีาใหใ้ช้พระราชบัญญติั
ประกนัสังคม พ.ศ. 2533 บังคับแกน่ายจา้งท่ีมี
ลูกจา้งต้ังแต่ 1 คนขึน้ไปต้องส่งเงินสมทบกองทุน
ประกนัสังคม อตัราร้อยละ 10 ของค่าจา้งรวมท้ัง
เงินเพิม่ต่าง ๆ ท่ีต้องจา่ยใหแ้กพ่นักงานจา้ง

                  110,000            5,000                   110,198                       4,802 อบต.ปุากลาง กองคลัง

152 ส ารองจา่ย เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยกรณีฉกุเฉนิ หรือกรณี
จ าเป็นต่าง ๆ ซ่ึงไมส่ามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า
 หรืองานปูองกนัและบรรเทาสาธารณภยั เช่น 
อทุกภยั วาตภยั อคัคีภยั ฯลฯ

                  475,533        434,200                     41,333 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

153 โครงการรับเสด็จพระบรมวงศ์ษานุวงศ์ เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการเตรียมการรับเสด็จ
พระบรมวงศ์ษานุวงศ์ทุกพระองค์

                    50,000                     50,000 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

154 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ
ส่วนท้องถิน่ (กบท)

เพือ่จา่ยเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการส่วนท้องถิน่ (กบท)

                  164,000                   164,000                             -   อบต.ปุากลาง กองคลัง

รวม               16,074,178        211,770        916,760               13,845,271                 1,523,917 71
6.4    แนวทางการพัฒนา จดัหา/จดัซ้ือ/ซ่อมแซมวสัดคุรุภณัฑ์และเครื่องจกักลทีจ่ าเป็นส าหรับการปฏบิัตงิานและพัฒนาขดีความสามารถในการจดัการบริการสาธารณะตา่งๆ

                    97,000                     46,268                     50,732 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด
                    50,000          30,000                     78,539                       1,461 อบต.ปุากลาง กองคลัง
                    30,000                     22,778                       7,222 อบต.ปุากลาง กองช่าง
                    30,000                     29,981                            19 อบต.ปุากลาง กองการศึกษา

156 วัสดุไฟฟูาและวิทยุ ค่าวัสดุ/อปุกรณ์ ไฟฟูา และวิทย ุส าหรับติดต้ัง ณ
 ส านักงานท่ีท าการ อบต. งานกจิการของ อบต. 
เช่น หลอดไฟฟูา  สวิตช์ไฟฟูา  ปล๊ักไฟฟูา  บัล
ลาร์ท  สตาร์ทเตอร์ ฯลฯ

                    40,000                       4,560                     35,440 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

                    30,000                     29,433                          567 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

155 วัสดุส านักงาน ค่าวัสดุ/อปุกรณ์ ส่ิงของ เคร่ืองใช้ส านักงาน  
ต่าง ๆ  เช่น  สมดุบันทึก  กระดาษ  ซองจดหมาย
  แฟูม  ปากกา ปากกาไวท์บอร์ด  ดินสอ น้ ายา
ลบค าผิด  ลวดเสียบกระดาษ  ลวดเยบ็  กาว   

157 วัสดุงานบ้านงานครัว ค่าจดัซ้ือวัสดุ/อปุกรณ์  เคร่ืองใช้ ในการประกอบ
อาหาร เช่น ส่ิงของเคร่ืองใช้ในการท าความ
สะอาด ส านักงานฯ และหอ้งน้ า  เช่นไมก้วาด , 

ตดิตามประเมนิผลแผน 60 (2)



หนา้ที ่18

ล าดบัที โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้จากโครงการ  งบประมาณ (บาท)  โอนเพิม่  โอนลด  งบประมาณทีใ่ช้ไป  เหลือเงิน สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

                    87,500          35,000                   106,835                     15,665 อบต.ปุากลาง กองการศึกษา (ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก)

ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น แบตเตอร่ี  
ยางนอก ยางใน  สายไมล์ น้ ามนัเบรค หวัเทียน 
อปุกรณ์ซ่อมบ ารุงต่างๆ ฯลฯ

                    50,000                     17,640                     32,360 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือกรวยจราจรยางแท้ สูง 70 
เซนติเมตร มแีถบสะท้อนแสง 2 แถบ พร้อมชื่อ
หน่วยงาน 1 บรรทัดสีไมช่ิดรถทับไมแ่ตก จ านวน
 10 ตัว ๆ ละ 450 บาท

                      4,500                       3,800                          700 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

ค่าใช้จา่ยในการจดัซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน
ส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกน้ า
เอนกประสงค์ รถมอเตอร์ไซค์ ของอบต . เคร่ือง
ตัดหญา้ ฯลฯ

                  200,000                   140,660                     59,340 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

เคร่ืองพ่นหมอกควัน                     60,000                     53,324                       6,676 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด
160 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จา่ยในการจดัซ้ือวัสดุท่ีใช้ในการโฆษณา

เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นการ์ด  
แผ่นดิสก ์ กระดาษเขยีนโปสเตอร์ สติกเกอร์  
ฟิล์ม ฯลฯ  รวมท้ังค่าล้างอดัรูปประกอบกจิกรรม
โฆษณาเผยแพร่ ใช้ในการและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์งานกจิกรรมต่างๆ ของ อบต.

                    60,000                          275                     59,725 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

                    50,000                     47,685                       2,315 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด
                    60,000          20,000                     78,920                       1,080 อบต.ปุากลาง กองคลัง
                    35,000          50,000                     63,661                     21,339 อบต.ปุากลาง กองช่าง
                    30,000                     16,215                     13,785 อบต.ปุากลาง กองการศึกษา

162 วัสดุกอ่สร้าง เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุกอ่สร้างส าหรับใช้ในงาน
กอ่สร้าง หรืออปุกรณ์อืน่ท่ีใช้ในการกอ่สร้าง

                  100,000                     13,759                     86,241 อบต.ปุากลาง กองช่าง

163 วัสดุการเกษตร เพือ่จา่ยเป็น ค่ากระถาง ถาดลองกระถาง พันธุ์ไม้
 จอบ เสียม พร้า ฯลฯ ส าหรับใช้ปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ของส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล

                    10,000                       2,720                       7,280 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

เกา้อีท้ างาน จ านวน 7 ตัว                     16,000                     10,660                       5,340 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด
ค่าจดัซ้ือตู้เหล็กเกบ็เอกสาร 40 ช่อง จ านวน 1 ตู้                       5,500                       4,500                       1,000 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

ตู้เกบ็เอกสาร 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

157 วัสดุงานบ้านงานครัว ค่าจดัซ้ือวัสดุ/อปุกรณ์  เคร่ืองใช้ ในการประกอบ
อาหาร เช่น ส่ิงของเคร่ืองใช้ในการท าความ
สะอาด ส านักงานฯ และหอ้งน้ า  เช่นไมก้วาด , 

158 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

159 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน

161 วัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุอปุกรณ์ส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ใน
ส านักงาน อบต. ปุากลาง  เช่น หมกึ  ตลับหมกึ 
 mouse (เมาส์)  แผ่นดิสก ์ digital video disk 
  โปรแกรม ฯลฯ

164 ครุภณัฑ์ส านักงาน

ตดิตามประเมนิผลแผน 60 (2)



หนา้ที ่19

ล าดบัที โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้จากโครงการ  งบประมาณ (บาท)  โอนเพิม่  โอนลด  งบประมาณทีใ่ช้ไป  เหลือเงิน สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

ถงัต้มน้ าร้อน สแตนเลส จ านวน 1 ถงั                       5,000                       4,550                          450 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด
มา่นปรับแสง                     67,054          26,034                     41,020                             -   อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด
เกา้อีท้ างาน จ านวน 1 ตัว                       2,000                       1,280                          720 อบต.ปุากลาง กองคลัง
ตู้เกบ็เอกสาร 2 บาท จ านวน 5 ตู้                     30,000            9,494                     38,200                       1,294 อบต.ปุากลาง กองคลัง
เกา้อีท้ างาน จ านวน 2 ตัว                       4,000                       2,560                       1,440 อบต.ปุากลาง กองการศึกษา
เกา้อีท้ างาน จ านวน 2 ตัว                       4,000                       2,560                       1,440 อบต.ปุากลาง กองช่าง
ค่าจดัซ้ือตู้เหล็กเกบ็เอกสาร 40 ช่อง จ านวน 1 ตู้                       5,500                       4,500                       1,000 อบต.ปุากลาง กองช่าง

ค่าจดัซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์หล็กพร้อมเกา้อี ้จ านวน
 1 ชุด

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

165 ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จดัซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่่ ากวา 2,000 ซีซี ขบัเคล่ือน 2 
ล้อ แบบดับเบิล้แค็บ

                  722,000          27,800                   644,800                     49,400 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (18 
หน้า/นาที) จ านวน 3 เคร่ือง

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

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED ขาวด า จ านวน 1 เคร่ือง

                      9,600                       9,600                             -   อบต.ปุากลาง กองคลัง

เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (18 
หน้า/นาที) จ านวน 3 เคร่ือง

                      3,300                       3,300                             -   อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

เคร่ืองส ารองไฟ            5,800                       5,800 อบต.ปุากลาง กองคลัง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊          21,000                     21,000                             -   อบต.ปุากลาง กองช่าง
วิทยส่ืุอสารติดต้ังประจ ารถ พร้อมเสาและ
สายอากาศ ขนาดไมต่่ ากว่า 10 วัดต์

                    30,000                     28,000                       2,000 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

เสาวิทยส่ืุอสารแบบสามเหล่ียม ขนาด 12 นิว้ สูง
 18 เมตร ฐานราก 4 จดุ พร้อมสายล่อไฟ และ
ไฟกระพริบ (ชุบคาบาไนท์)

                    99,000                     97,000                       2,000 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

เคร่ืองตัดหญา้แบบขอ้ออ่น จ านวน 1 เคร่ือง                     11,000                     11,000                             -   อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด
เคร่ืองตัดหญา้แบบล้อจกัรยาน 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
เล่ือยยนต์ ขนาดบาร์ 11.5 นิว้ จ านวน 1 เคร่ือง                     15,000                     13,000                       2,000 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

170 ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เตียงขนยา้ยผู้ปุวย พร้อมฐานติดต้ังเป็นสแตนเลส
 ประจ ารถกูชี้พ-กูภ้ยั

                    70,000                     68,000                       2,000 อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด

รวม                 2,184,374        171,294          53,834                 1,825,412                   476,422 43
              41,500,000     1,770,764     1,896,094               36,677,709                 4,696,961                     199

169 ครุภณัฑ์โรงงาน
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