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องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง 

อ าเภอปัว  จังหวัดน่าน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จากใจนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลป่ากลาง 
 

สวัสดีครับพ่อแม่พ่ีน้องชาวต าบลป่ากลางที่เคารพ เนื่องจากแต่ละปีองค์การบริหารส่วนต าบล 
ป่ากลางได้แก้ไขปัญหา ความต้องการของประชาชน จากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการเสนอ
แผนพัฒนาของปีที่ผ่านมา โดยทางองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลางได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลประจ าปี ซึ่งสามารถด าเนินการได้ตามแผนงานที่ก าหนดไว้ในแต่ละปี เพื่อบ าบัด
ทุกข์บ ารุงสุข ให้กับประชาชนต าบลป่ากลาง เราได้ตระหนักอยู่เสมอ ในการจะน าความเจริญก้าวหน้ามาสู่
องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลางของเราเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นกว่าเดิม  

ในท้ายนี้ กระผมพร้อมทีมงาน จะมุ่งมั่นในการท างานอย่างเต็มก าลังความสามารถจะน าความรู้ 
ประสบการณ์ที่ได้รับ มาปรับใช้ในการท าหน้าที่เพ่ือประโยชน์สุข ของเราชาวต าบลป่ากลาง โดยถ้วนทั่วเสมอ
กัน และขออวยพรให้พ่อแม่พ่ีน้องจงประสพแต่ความสุข ความเจริญตลอดไป 

 

 
(นายสุรเดช   ยังแสง) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บรรณาธิการแถลง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลางยินดีให้บริการกับประชาชน โดยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
ความต้องการของประชาชนในชุมชนและบริหารงานตามนโยบายเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาลซึ่งจะต้องประสานงานกับส่วนราชการทุกภาคส่วน ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น 
ตลอดจนรัฐวิสาหกิจและองค์กรเอกชนทุกภาคส่วนโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานเพ่ือน าไปสู่การ
บ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้แก่ประชาชนทุกคนในชุมชน ปัญหาความต้องการของประชาชนมีความหลากหลาย
หัวใจส าคัญของการพัฒนาเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนนั้นจะต้องเอาประชาชนเป็นศูนย์กลาง
โดยอาศัยหลักการปกครองแบบ หลักธรรมาภิบาล อันได้แก่ หลักคุณธรรม หลักนิติ ธรรม หลักความคุ้มค่า 
หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ อันจะน าไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ และ
การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ประกอบด้วย 2 ส่วนที่ส าคัญคือ ต้องมี
อยู่ในแผนการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง เพราะมีระเบียบกฎหมายรองรองรับให้
ด าเนินการได ้
 องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลางได้ปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวโดยเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางใน
การพัฒนาท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งการตอบสนองความต้องการของประชาชนโดย
จะเห็นได้จากรายงานผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมาในรายงานกิจการประจ าปีเล่มนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
(ว่าทีร่้อยตร ีสาคร  ไชยมงคล) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง 
 
 

 

 

 

 นายสุรเดช  ยังแสง 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

 

  

 
นายสุภสินธ ์ ตันติมหาสกุล 

รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 นายวิทยา  แซ่จ๋าว 

รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

 

 

 นางลัดดา  คีรีสัตยกุล 
เลขนุการนายก อบต. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ส านักงานปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบลป่ากลาง 
 

 

 

 ว่าที่ร้อยตรีสาคร  ไชยมงคล 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

 

 

 

 นายสุภาพ  ปัญญา 
หัวหน้าส านักงานปลัด 

 

  
 

นาสาวณภาณัฎฐ์ อุดนัน 
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 

นายมน ู ค าแสน 
นักพัฒนาชุมชน 

 

นายอดิเรก สุขล าใย 
เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 

   
นางเกษรินทร ์ พอใจ 
เจ้าพนักงานธุรการ 

นางอุมาพร  สอประดิษฐ ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

นายทวีศักดิ์ กิตติยังกลุ 
เจ้าหน้าท่ีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

 

 
นางชนาภรณ ์ เชิงประทีป  
คนงานท่ัวไปคนงานทั่วไป 

 นายเจรญิชัย  กิตติยังกลุ  
พนักงานขับรถดับเพลิง 

 



 
ส่วนการคลัง 

 
 

 

 

 นางรจนา  ชัญถาวร 
หัวหน้าส่วนการคลัง 

 

  

 

นางสาวสุพรรณี นันทะยานา 
นักวิชาการเงินและบญัชี 

นายจตุรภูมิ อ่ินแก้ว 
นักวิชาการจัดเก็บรายได ้

(ว่าง) 
เจ้าพนักงานพัสด ุ

 

  

นางสาวอังคณา  ชราชิด 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 

 นางมณฑริกา  ลือยศ 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสด ุ

   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนโยธา 

 
 

 

 

 นายวราพงษ์ พันธ์ชัย 
หัวหน้าส่วนโยธา 

 

 

 

 

 นายเกริกชัย อาจผดุลกลุ 
นายช่างโยธา 

 

 

 

 

 นายอัครวิชญ พรหมรักษ ์
ผู้ช่วยช่างโยธา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนการศึกษา 

 
 

 

 

 นายณัฐวัตร  สว่างเฆมฤิทธิ ์
หัวหน้าสว่นการศึกษา 

 

 

 

 
นางอ าพร  โนจิต 

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปา่กลาง 
นางสาวณัฐวดี  พันธวาณิชย์ 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 
นางรุ่งทิวา  ณ ชน 

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นตาหลวง 

   
นางเจนจิรา  ลือยศ 
ครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก 

นางนฤมล  รัตนวิทูรย ์
ผู้ดูแลเด็ก 

นางวราลี  ยอดออน 
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก 

   
นางสาวกาญจนา  ยอดออน 

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก 
นางชนัดดา  เนตรทิพย ์

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก 
นางวารี   นาสุวรรณ 

ผู้ดูแลเด็ก 
   
   

 
 
 
 
 



 
วิสัยทัศน์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง 

“ต าบลป่ากลาง  น่าอยู่  เศรษฐกิจพอเพียง  ชุมชนเข้มแข็ง  มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
 อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้อง และพัฒนาคนสู่โลกาภิวัฒน์”   

 

นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น นายสุรเดช  ยังแสง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง 
1. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
          1.1  ถนน ภายในต าบลจะได้รับการก่อสร้าง การพัฒนา และปรับปรุง ให้ประชาชนสามารถใช้สัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวก ปลอดภัย โดยจัดล าดับความส าคัญของการแก้ปัญหาไว้ในแผนปฏิบัติการตามความ
ต้องการของประชาคมและภายใต้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล และจะประสานขอความ 
รว่มมือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นด้วยความรวดเร็วตามแต่โอกาส 
          1.2  ไฟฟ้า ด าเนินการส ารวจ ช่วยเหลือผู้ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ โดยขอขยายเขตเพ่ิมเติม หรือจัดหาให้ได้ใช้
อย่างทั่วถึงปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะและขยายเขตเพ่ิมเติมตามถนน ซอย ให้ได้รับแสงสว่างมากกว่าในปัจจุบัน
ภายใต้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล และตามที่กฎหมายก าหนด 
          1.3  แหล่งน้ า  
                          -  น้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค จะด าเนินการปรับแหล่งน้ า ระบบประปา ที่มีอยู่ปัจจุบัน
ให้สามารถสนองตอบ ต่อความต้องการของประชาชน ให้สามรถน ามาใช้ด้วยความปลอดภัยและวางแผน
บริการน้ าใช้แก่ประชาชนในฤดูแล้งอย่างทั่วถึง 
                          -  น้ าเพื่อการเกษตร จะด าเนินการ จัดหาแหล่งน้ าใช้ให้เพียงพอแก่ความต้องการของ
ประชาชนในการท าการเกษตร ไม่ว่าเกษตรกรจะมีพ้ืนที่ทางการเกษตร  ณ ที่ใด โดยจะประสานกับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง จัดท าระบบรวมเพ่ือให้เกษตรกรมีน้ าใช้ในการดูแลพืชผลทางการเกษตรอย่างเพียงพอ 
          1.4  การสื่อสาร จะด าเนินการประสานงานหรือสนับสนุนงบประมาณ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
จัดตั้งโทรศัพท์พื้นฐาน(โทรศัพท์ในบ้าน) ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน อย่างเท่าเทียมกัน 
 
2. นโยบายด้านการศึกษา 
          2.1 ให้การสนับสนุนการศึกษาระดับก่อนปฐมวัยและปฐมวัย ทั้งทางด้านอาหารกลางวันและอาหาร
เสริม (นม) วัสดุอุปกรณ์ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้กับเด็ก เป็นการส่งเสริมการสเรียนการสอน พร้อมจัดหาและ
พัฒนาบุคลากรผู้ดูแลเด็กระดับก่อนปฐมวัย เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการจัดการศึกษาระดับสูงต่อไป อย่างเท่า
เทียมกันทุกหมู่บ้าน 
          2.2 สนับสนุนการเรียนรู้นอกสถานที่ นอกหลักสูตรทุกรูปแบบ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของ นักเรียน
และประชาชนทั่วไป โดยให้นักเรียนหรือประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่จัดท าแผนและโครงการตามความต้องการ
ของตนเอง 
          2.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ของกลุ่มต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ทางด้านวิชาชีพด้านวิชาการ 
ด้านภูมิปัญญาท้อองถิ่น และด้านทักษะของกลุ่มต่าง ๆ  
          2.4 ส่งเสริมฟ้ืนฟู ให้มีที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้านตามความเหมาะสมของหมู่บ้าน 
          2.5 จัดหาทุนการศึกษาให้แก่ผู้ที่อยู่ในวัยเรียนในต าบลโดยกระจายตามหมู่บ้านตาม ความเหมาะสม
และเท่าเทียมกันอย่างเสมอภาค 



          2.7 สนับสนุนวัสด ุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนเพ่ือการศึกษาให้แก่โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ ตาม
วิธีการและหลักเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนด 
 

3. นโยบายด้านการเมืองการปกครอง 
          3.1 เน้นการท างานแบบมีส่วนร่วม โดยผ่านความเห็นชอบจากประชาคมระดับหมู่บ้านหรือระดับ
ต าบลแล้วแต่กรณี 
          3.2 ส่งเสริมประชาคมเข้มแข็ง โดยการสนับสนุนในการท ากิจกรรมของประชาคมสนับสนุนส่งเสริม
การแก้ปัญหาบนพื้นฐานของประชาคม 
          3.3 ส่งเสริมสร้างความสามัคคี ความปรองดองในหมู่คณะท างานในรูปแบบการบูรณาการทั้งฝ่าย
ปกครอง ผู้น าชุมชน ผู้น า หมู่บ้าน ผู้น ากลุ่มตระกูลแซ่ ชนเผ่า  และส่วนราชการ ต่างๆ 
          3.4 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางด้านการเมือง การปกครอง การบริหารงาน แก่สมาชิก
องค์การบริหารส่วนต าบล ผู้น าชุมชนและประชาชนทั่วไปตามโอกาสอันควร 
          3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ อปพร. ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสะดวก
ปลอดภัย โดยการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพ่ือการกู้ภัย  ทุกหมู่บ้านอย่างท่ัวถึง เท่าเทียมกัน และทันต่อเหตุการณ์ 
ให้ประชาชนในต าบลได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
          3.6  ส่งเสริมสนับสนุนการปกครอง  ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข   
มุ่งเนน้ให้ประชาชน  มีส่วนร่วมในทุก ๆ ด้าน  ได้แก่  การสนับสนุนกระบวนการประชาคมของประชาชน ใน
ทุกด้าน โดยการ  “ ร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมปฏิบัติ   และร่วมรับประโยชน์  เพื่อประชาชนชาวต าบล”  
           3.7   เพ่ิมประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการ  เพ่ือเป็นการสร้ างภาพพจน์  
สถาบันองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้ประชาชนยอมรับและให้ความเชื่อถือ 
           3.8  ปรับเปลี่ยนกระบวนการ   หรือวิธีการท างาน   เช่น  งานบริหารงานบุคคลโดยวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมือง   และสังคมที่ดี  เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความรวดเร็ว  และมี
ประสิทธิภาพ 
          3.9 สร้างระบบงานบริหารงานบุคคล  และค่าตอบแทนแนวใหม่  โดยยึดหลักการจ่ายค่าตอบแทน
ตามผลงานโดยด าเนิน  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 
 3.10  เน้นการบริหารราชการแบบเปิดโดยเปิดโอกาส  ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  ในการ
บริหารกิจการบ้านเมืองมากขึ้น  โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็นต่อแนว
ทางการปฏิบัติงาน และตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย 
 3.11  สร้างแรงจูงใจและเพ่ิมขวัญ   และก าลังใจให้พนักงานส่วนต าบลและผู้ปฏิบัติงานให้แก่
องค์การบริหารส่วนต าบล  ให้ปฏิบัติงาน ด้วยความทุ่มเท ซื่อสัตย์   วิริยะ  เสียสละ    มีผลการปฏิบัติงาน
ดีเด่น  เป็นธรรม และประชาชนส่วนใหญ่ยอมรับ  
 3.12 มุ่งเน้นพัฒนา ฝึกอบรม ให้พนักงานได้เพ่ิมพูนความรู้ทักษะ และมีประสบการณ์ในการท างาน
มากยิ่งขึ้น 
 3.13  บริหารการคลังอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืนโดยเฉพาะการรักษาวินัยทางการคลังโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล โปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้ ตลอดเวลา 
 3.13  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของพนักงานและเจ้าหน้าที่ อันเป็น
การส่งเสริมศักยภาพให้กับพนักงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้การบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



          3.14 ปรับปรุงอาคารส านักงาน ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ สถานที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้
เหมาะสม ร่มรื่น สะอาด สวยงาม เพ่ือรองรับประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการหรือมาใช้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 
            

4. นโยบายด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
          4.1 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาให้กลุ่มอาชีพที่มีอยู่แล้วอย่างครบวงจร เป็นต้นว่า ทุน การผลิตอย่างมี
คุณภาพ การตลาด ของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ อย่างมีศักยภาพให้กิจกรรมของกลุ่มด าเนินต่อไปได้  
          4.2   สนับสนุนกลุ่มอาชีพทางเลือกใหม่ให้เหมาะสมกับความถนัด ความเปลี่ยนแปลงของประกอบ
อาชีพ ความต้องการของตลาด  การลดใช้พ้ืนที่ประกอบอาชีพ การประกอบอาชีพที่เสี่ยงต่อของสุขภาพ  การ
ประกอบอาชีพที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้นว่า การสร้างแรงงานรองรับการกรีดยางพารา การ
ประกอบอาชีพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการจัดสรรอาชีพสมดุลย์ระหว่างประชากรกับพ้ืนที่  
สิ่งแวดล้อม การบริโภคท่ีเป็นพ้ืนฐานของการด ารงชีพของต าบล 
          4.3 จัดให้มีศึกษาดูงาน เสริมสร้างกิจกรรมความรู้แก่กลุ่มอาชีพ เพ่ือเสริมทักษะพัฒนาในการท างาน
ให้เข้มแข็ง 
          4.4 ประสานงาน กับหน่วยงานที่มีความรู้ช านาญการ ในการเสริมสร้างความรู้ ให้ความช่วยเหลือ
กลุ่มอาชีพต่าง ๆ  
          4.5 จัดท า โครงการหรือหากิจกรรม เพื่อเสริมรายได้ให้กับครอบครัวที่ตกเกณฑ์ จปฐ. เป็นการเพ่ิม
รายได้ และแก้ไขปัญหาความยากจน 
          4.6 ส ารวจผู้ว่างงาน ผู้มีรายได้น้อย เพ่ือขึ้นทะเบียนไว้ และส่งให้กับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
จัดหางานให้ตรงตามความต้องการของผู้ว่างงานต่อไป โดยเฉพาะผู้ที่จบการศึกษาแต่ยังไม่มีงานท า 
              4.7  สนับสนุนส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม  โดยสร้างระบบเศรษฐกิจที่ดีมั่นคงส่งเสริม
การค้า  จัดให้มีศูนย์กลางการจ าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้าน การลงทุนอุตสาหกรรมในครัวเรือนหรือ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม 
              4.8  ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงาน     และเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนโดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
 4.9    สนับสนุนการท่องเที่ยวรูปแบบต่าง ๆ น าการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพ 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รวมทั้งการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม โดยส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ และ
ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวมากข้ึน 
 4.10  จัดให้มีระบบข้อมูลด้านการท่องเที่ยวครอบคลุม ทั้งต าบลและพ้ืนที่ที่ต่อเนื่องพร้อมจัดท า
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ทั้งในตลาดอินเตอร์เน็ต 
 4.11   จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง  
  

5. นโยบายด้านสาธารณสุข 
          5.1 สนับสนุนกิจกรรมของ อสม.ระดับหมู่บ้าน ต าบล   จัดท าโครงการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน
ทุกระดับ  และส่งเสริมให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปี  ตามแนวทางนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข    
          5.2 สนับสนุนการเฝ้าระวัง  การแก้ไขปัญหา และป้องกันโรคระบาดต่าง ๆ.ในรอบปี ตามประกาศ
ของทางราชการอย่างสม่ าเสมอและรวดเร็ว 
          5.3 สนับสนุนด้านงบประมาณตามโครงการด้านสาธารณสุข อย่างเท่าเทียมกันทุกหมู่บ้าน 
          5.4 สนับสนุนงบประมาณในการแก้ปัญหายาเสพติดทุกรูปแบบ โดยเฉพาะกลุ่มพลังมวลชน  



          5.6   สนับสนุนการตรวจสารเคมีตกค้างในเลือดของชุมชน 
 
 

6.  นโยบายด้านการกีฬาศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี 
          6.1 จัดกิจกรรมและสนับสนุนงบประมาณ ในการแข่งขันกีฬาระหว่างหมู่บ้านทุกปี 
          6.2 ส่งเสริมการออกก าลังกายแก่เด็ก , เยาวชน , ผู้สูงอายุ โดยจัดหาอุปกรณ์กีฬาสนามกีฬา ผู้
ฝึกสอนที่มีความช านาญ  ตามความต้องการแก่ผู้เล่น และตามสภาพพ้ืนที่ของหมู่บ้าน 
          6.3 ร่วมกับประชาชน ผู้น าหมู่บ้าน จัดงานประเพณีต่าง ๆ หรือสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
และเพียงพอ 
          6.4 ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณในกิจกรรทางศาสนาทุกศาสนา ทุกลัทธิความเชื่อ ในพื้นที่ต าบล 
โดยเท่าเทียมกัน และมุ่งเน้นให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วม  
          6.5 ส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาและกิจกรรมวันส าคัญทางราชการอย่างสม่ าเสมอ 
 

7. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
          7.1   จัดให้มีการบ ารุงรักษาแหล่งน้ าตามธรรมชาติ แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้ าอย่างคุ้มค่า 
          7.2   รณรงค์เลือกก าจัดขยะและการบริหาร การจัดเก็บ การทิ้งขยะ โดยร่วมกับประชาคมหมู่บ้าน
และสาธารณสุขประจ าต าบล  
          7.3  สนับสนุนการรักษาความสะอาดถนน ทางเดิน ภายในหมู่บ้าน 
          7.4   สนับสนุนการปลูกต้นไม้ทุกหมู่บ้าน คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อย่างทั่วถึง เพ่ือลดภาวะโลกร้อน 
          7.6  ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณให้กับกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาพืชผลทางการเกษตรต่างๆ โดย
มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมในลักษณะเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ 
           7.8  ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณ ให้แก่กลุ่มเกษตรกร เพ่ือรักษาสภาพแวดล้อมทางชีวภาพ 
โดยเฉพาะ การน าหญ้าแฝกมาใช้ในการป้องกันการพังทลายของหน้าดิน 
           7.9 ส่งเสริม สนับสนุนการท าเกษตรกรรมแบบผสมผสานเกษตรทางเลือกและเกษตรอินทรีย์
รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร 
 

8. นโยบายด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ 
          8.1 ส ารวจจ านวนผูสู้งอายุที่ยังมิได้รับการสงเคราะห์ จัดท าบัญชี เพ่ือจัดหางบประมาณในการ
ช่วยเหลือให้ครอบคลุม  
          8.2 ส ารวจผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสที่ไม่ได้รับการสงเคราะห์ เพื่อจัดหางบประมาณช่วยเหลือให้ทั่วถึง 
          8.3   จัดตั้งงบประมาณช่วยเหลือในกรณีเกิดอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัยให้ทันต่อเหตุการณ์ 
          8.4   ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ 
          8.5    สานต่อการการเบิกจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ เยาวชน แ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส  
          8.5   จัดหารถยนต์พร้อมอุปกรณ์การกู้ภัย เพ่ือให้บริการส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาล ในกรณีฉุกเฉิน
เร่งด่วน 
           8.6  จัดหารถดับเพลิงเพ่ือบรรเทาสาธารณภัย 
 
 



 
 
9. เรื่องอ่ืน ๆ  
          9.1 จัดกิจกรรมต่าง ๆ และโครงการต่าง ๆ ที่อาจจัดท าขึ้นตามความประสงค์ของประชาคมโดย
มุ่งเน้นยึดผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก 
          9.2 เร่งรัด จัดท าโครงการต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือประโยชน์ของประชาชนใน
ต าบลด้วยความรวดเร็วทันต่อเวลา และเหตุการณ์ 
          9.3 จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ เพ่ือความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน 
เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของการท างานร่วมกัน ส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด 
          9.4 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพ การท างานของบุคราลากรในองค์การบริหารส่วนต าบล โดย
เน้นการให้การบริการความรวดเร็วถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ประสานงานความร่วมมือกับหน่วยที่เก่ียวข้อง
ทุกระดับทั้งระบบราชการและเอกชนเพื่อน ามาเพ่ือการพัฒนาทุกด้านของต าบล  การก าหนดยุทธศาสตร์และ
นโยบายที่กล่าวมา ได้วางอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงของทุก ๆ ด้าน เพื่อให้ด าเนินการบรรลุเป้าหมายตาม

กรอบนโยบายที่ก าหนดและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล



ยุทธศาสตร์และสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

ที่ตั้งและอาณาเขต 
 ยกฐานะจากสภาต าบลป่ากลาง เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2540  ตั้งอยู่เลขท่ี 242  หมู่ที่ 3  บ้านค้างฮ่อ  ต าบลป่ากลาง  อ าเภอปัว  จังหวัดน่าน  ต าบลป่า
กลาง มีเนื้อที่ทั้งหมด   21.87  ตารางกิโลเมตร  หรือ 13,670.99  ไร่  ตั้งอยู่ทางทิศใต้ ของอ าเภอปัว  
อยู่ห่างจากอ าเภอ ปัวประมาณ   5   กิโลเมตร   มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ     ต าบลศิลาแลง ,  ต าบลวรนคร 
 ทิศใต้  ติดต่อกับ     ต าบลศิลาเพชร 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ      ต าบลศิลาแลง 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ      เทศบาลต าบลปัว   ,  ต าบลยม (อ าเภอท่าวังผา) 
 

ต าบลป่ากลาง   มีทั้งหมด  6  หมู่บ้าน  ประชากรมีจ านวนทั้งสิ้น  7,686  คน  แยกเป็นชาย  3,860  คน 
คิดเป็นร้อยละ  50.30  หญงิ  3,826  คน  49.70   
(**ข้อมูลจากส านักบริหารการทะเบียน   กรมการปกครอง  ณ วันที่ 30  มิถุนายน  2555   อนุเคราะห์
ข้อมูลจาก ส านักทะเบียน อ าเภอ ปัว**) 

 
ตารางแจกแจงประชากร/แจกแจงรายหมู่บ้าน 

ล าดับที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ หลังคาเรือน ชาย หญิง รวม 
1 น้ าเปิน 1 292 735 697 1,432 
2 ห้วยสะนาว 2 189 480 439 919 
3 ค้างฮ้อ 3 339 1,010 1,014 2,024 
4 จูน 4 143 326 339 665 
5 ตาหลวง 5 103 238 237 475 
6 สวนทราย 6 332 1,071 1,100 2,171 

รวม 1,398 3,860 3,826 7,686 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง 
ได้ก าหนดไว้  6  ยุทธสาสตร์  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.1.  พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 

1.2.  จดัหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร 
1.3.  ตดิตั้งไฟฟ้าสาธารณะ,ขยายเขตไฟฟ้าให้ท่ัวถึงและติดตั้ง
สัญญาณไฟจราจร/ติดตั้งกระจกนนูตามทางโค้งทางแยก 
1.4.  ก่อสร้าง / ต่อเติมโครงสร้างพื้นฐาน 

2. การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ 2.1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชน 
3. การพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ 3.1. ส่งเสริมการพัฒนาด้านการสงเคราะห์ประชาชน 

3.2. ส่งเสริมการแก้ปัญหาสังคม 
3.3. ส่งเสริมการศึกษา 
3.4. ส่งเสริมกิจการด้านสาธารณสุข 
3.5. ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรมเยาวชนและประชาชน 
3.6.ส่งเสริมการเล่นกีฬา,การออกก าลังกาย,และการนันทนาการ 

4.  การพัฒนาด้านศลิปวัฒนธรรม จารีต  ประเพณี
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

4.1. ส่งเสริมการจัดงานตามประเพณีและส่งเสริมกิจกรรมวัน
ส าคัญทางศาสนา 
4.2.  ก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรมต าบลและชนเผ่า 
4.3. ฝึกสอนอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมและจัดซื้อ
วัสดุ ทางวัฒนธรรม 

5.  การพัฒนาด้านการจัดการทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

5.1. บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 
5.2.ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตส านึกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.3. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบน้ าเสีย 
5.4. ส่งเสริมการป้องกันและแกไ้ขปัญหาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6.  การพัฒนาด้านการบริหารจดัการและการบริการ 6.1.  สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาร่วมบูรณาการ องค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ่นร่วมกับชุมชน 
6.2. สนับสนุนส่งเสริมงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัให้มี
ประสิทธิภาพ 
6.3.  ส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
6.4.  จดัหา / จดัซื้อ / ซ่อมแซมวสัดุครุภณัฑ์และเครื่องจักรกลที่
จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานและพัฒนาขีดความสามารถในการ
บริการสาธารณะต่างๆ 

  



 
 

 
 
 



 

 
 
 
 



สรุปแผนด าเนินงานประจ าปี  2555 องค์การบริหารส่วนต าบล ป่ากลาง 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมทีส่ะดวก,มีเส้นทางล าเลียงผลผลติการเกษตร,มีเส้นทาง
ติดต่อกับต าบลอื่นๆสะดวกในการขนถ่ายพืชเศรษฐกิจต่างๆ 

ล าดับ
ที ่

โครงการกิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  พื้นที ่ งบประมาณ
ตามข้อบัญญัต ิ

งบประมาณจ่าย
จริง 

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ลง
อ่างห้วยทรายขาว หมู่ที่ 5 บ้านตา
หลวง 

ขนาดกว้าง 5 เมตร, ยาว 112  
เมตร หนา 0.15  เมตร  

หมู่ที่ 5  
บ้านตาหลวง ต าบล
ป่ากลาง 

273,000   262,300 

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือม
ระหว่าง ต าบลป่ากลาง-ศิลาแลง/ศิลา
เพชร(กิจการนอกเขต) 

ขนาดกว้าง 5  เมตร, ยาว 20  
เมตร หนา 0.15  เมตร  

ต าบลป่ากลาง-ศิลา
แลง/ศิลาเพชร
(กิจการนอกเขต) 

48,500   47,000 

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ทางเข้าศาลาพิธีกรรม 
หมู่ที่ 1 บ้านน้ าเปิน 

ขนาดกว้าง 4  เมตร, ยาว 50  
เมตร หนา 0.15  เมตร  

หมู่ที่ 1  
บ้านน้ าเปิน ต าบล
ป่ากลาง 

126,600   95,000 

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 6 บ้านสวนทราย เส้นหน้าบ้านนาย
สมเดช 

ขนาดกว้าง 5  เมตร, ยาว 150  
เมตร หนา 0.15  เมตร   

หมู่ที่  6   
บ้านสวนทราย 
ต าบลป่ากลาง 

367,500   346,500 

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น
เข้าป่าสสุาน หมู่ที่ 4 บ้านจูน 

ขนาดกว้าง 4  เมตร, ยาว 250  
เมตร หนา 0.15  เมตร  

หมู่ที่ 4  
บ้านจูน 
ต าบลป่ากลาง 

448,800 448,000 

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(ถนนอกแตก)  หมู่ที่ 5 บ้านตาหลวง  
ต าบลป่ากลาง 

ขนาดกว้าง 1.00  เมตร ยาว 200  
เมตร หนา 0.15  เมตร  
(เป็นถนนอกแตก ข้างละ 100 เมตร 
ยาวรวม 200 เมตร)  

หมู่ที่ 5  
บ้านตาหลวง ต าบล
ป่ากลาง 

100,000 91,000 

7 ก่อสร้างถนนหินกรวดทรายสายบา้น
สวนทราย – บ้านห้วยสะนาว บ้านหมู่
ที่ 6  
บ้านสวนทราย 

ก่อสร้างถนนหินกรวดทรายสายบา้น
สวนทราย – บ้านห้วยสะนาว บ้าน
หมู่ที่ 6 บ้านสวนทราย    

หมู่ที่ 6  
บ้านสวนทราย 
ต าบลป่ากลาง 

55,000 54,900 

8 ปรับปรุงฟุตบาทข้างอ่างนิวซีแลนด์
พร้อมย้ายป้าย 
 

ปรับปรุงฟุตบาทข้างอ่างนิวซีแลนด์
พร้อมย้ายป้าย  

อ่างนิวซีแลนด์พร้อม
ย้ายป้าย ต าบลป่า
กลาง 

53,200 47,000 

1.2 ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะและขยายเขตไฟฟ้าให้ท่ัวถึง 
9 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน 

ภูมิภาคอ าเภอปัว ตามโครงการตดิตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะ 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน 
ภูมิภาคอ าเภอปัว ตามโครงการตดิตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะ 

ต าบลป่ากลาง 200,000 43,131.96 

1.3 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง / ต่อเตมิโครงสร้างพื้นฐาน 
10 ปรับปรุงพื้นที่หน้า อบต.ป่ากลาง ปรับปรุงพื้นที่หน้า อบต.ป่ากลาง  หน้า อบต.ป่ากลาง 102,132 - 
11 ก่อสร้างต่อเติมศาลาศูนย์วัฒนธรรม  

หมู่ที่ 2 บ้านห้วยสะนาว 
 

กว้าง 4 เมตรยาว  8  เมตร  หมู่ที่ 2  
บ้านห้วยสะนาว 
ต าบลป่ากลาง  

140,000   139,000 

12 ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
อบต.ป่ากลาง 

200,000 - 



ล าดับ
ที ่

โครงการกิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  พื้นที ่ งบประมาณ
ตามข้อบัญญัต ิ

งบประมาณจ่าย
จริง 

13 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 2 ศูนย ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
อบต.ป่ากลาง 

70,000 70,000 

14 ป้ายแสดงอาณาเขตต าบลป่ากลาง   ขนาดกว้าง 1.20 เมตร  ยาว 2.40  
เมตร  สูง 1.20 เมตร จ านวน 5 
ป้าย 

ต าบลป่ากลาง 60,000 45,000 

15 ซ่อมแซมหอกระจายข่าว  
หมู่ที่ 3 บ้านค้างฮ่อ   

หอกระจายข่าว  
หมู่ที่ 3  บ้านค้างฮ่อ   

หมู่ที่ 3 บ้านค้างฮ่อ  
ต าบลป่ากลาง 

90,000 89,000 

16 ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็
บ้านตาหลวง (หลังใหม)่ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็
บ้านตาหลวง (หลังใหม)่ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านตาหลวง  

- 75,000 

17 โครงการติดตั้งเหล็กดดั ประต-ู
หน้าต่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตา
หลวง  
(หลังใหม)่ 

ติดตั้งเหล็กดดั ประต-ูหน้าต่าง ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นตาหลวง  
(หลังใหม)่ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านตาหลวง  

- 98,000 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ 
   2.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพให้ประชาชน 
18 โครงการอบรมส่งเสรมิอาชีพการกรีด

ยางพาราระดับต าบล 
ค่าจัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการ
กรีดยางพาราระดับต าบล    

ต าบลป่ากลาง 100,000 126,800 

19 โครงการอบรมส่งเสรมิอาชีพการตดิ
ตายางพารา ระดับต าบล 

ส่งเสริมโครงการอบรมส่งเสรมิอาชีพ
การติดตายางพารา ระดับต าบล 

ต าบลป่ากลาง 80,000 29,100 

20 โครงการดูแลรักษาบ ารุงแปลง
เพาะพันธ์ุยางพาราของต าบล 

ส่งเสริมโครงการดูแลรักษาบ ารุง
แปลงเพาะพันธุ์ยางพาราของต าบล 

ต าบลป่ากลาง 20,000 15,840 

21 โครงการส่งเสริมอาชีพผ้าปักหตัถกรรม 
หมู่ที่ 1 บ้านน้ าเปิน 

ส่งเสริมโครงการส่งเสริมอาชีพผ้าปัก
หัตถกรรม หมู่ที่ 1 บ้านน้ าเปิน 
 

หมู่ที่ 1  
บ้านน้ าเปิน 
ต าบลป่ากลาง 

30,000 29,675 

22 โครงการส่งเสริมอาชีพการจดัดอกไม้
และจัดผ้าริ้วตกแต่งงานพิธีต่างๆ หมู่
ที่ 2 

โครงการส่งเสริมอาชีพการจดั
ดอกไม้และจดัผ้าริ้วตกแต่งงานพิธี
ต่างๆ หมู่ที่ 2 

หมู่ที่ 2 
บ้านห้วยสะนาว 
ต าบลป่ากลาง 

30,000 30,000 
 

23 โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงหมู 
หมู่ที่ 3 บ้านค้างฮ้อ 

ส่งเสริมโครงการส่งเสริมอาชีพการ
เลี้ยงหมู หมู่ที่ 3 บ้านค้างฮ้อ 
 

หมู่ที่ 3  
บ้านค้างฮ้อต าบลป่า
กลาง 
 

30,000 26,500 

24 โครงการศึกษาดูงานพัฒนากลุ่มอาชีพ
และการปฏิบัติงาน 

ส่งเสริมโครงการศึกษาดูงานพัฒนา
กลุ่มอาชีพและการปฏิบตัิงาน 
 

ต าบลป่ากลาง 100,000 30,000 

25 โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงกบ 
และปลาดุก หมู่ที่ 4 บ้านจูน 

ส่งเสริมโครงการส่งเสริมอาชีพการ
เลี้ยงกบ และปลาดุก หมู่ที่ 4 บ้าน
จูน 

หมู่ที่ 4  
บ้านจูน  
ต าบลป่ากลาง 

30,000 30,000 

26 โครงการส่งเสริมอาชีพเลีย้งกบ ปลา
ดุก หมู่ที่ 5 บ้านตาหลวง 

ส่งเสริมโครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยง
กบ ปลาดุก  
หมู่ที่ 5 บ้านตาหลวง 

หมู่ที่ 5  
บ้านตาหลวงต าบล
ป่ากลาง 

30,000 29,977 
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งบประมาณจ่าย
จริง 

27 โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก ่ 
หมู่ที่ 6 บ้านสวนทราย 
 

ส่งเสริมโครงการส่งเสริมอาชีพการ
เลี้ยงไก่ หมู่ที่ 6 

หมู่ที่ 6  
บ้านสวนทราย 
ต าบลป่ากลาง 

30,000 30,000 

28 โครงการปรับพื้นฐานการพัฒนาอาชีพ
เกษตรกร 

ส่งเสริมการปรับพื้นฐานการพัฒนา
อาชีพเกษตรกร 

ต าบลป่ากลาง - 34,900 

29 โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลา
เพื่อเฉลิมพระเกียรตฯิ 

ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาเพื่อเฉลิม
พระเกียรติฯ 

ต าบลป่ากลาง - 21,000 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์
3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสรมิพัฒนาด้านการสงเคราะห์ประชาชน 
30 โครงการซ่อมแซมบ้านคนจน ซ่อมแซมบ้านคนจน ต าบลป่ากลาง 120,000 120,000 
31 โครงการสงเคราะหผ์้าห่มเครื่องกัน

หนาวแก่ประชาชน 
สงเคราะห์ผ้าห่มเครื่องกันหนาวแก่
ประชาชน จ านวน 300 ผืน 

ต าบลป่ากลาง 90,000 90,000 

32 เบี้ยผูต้ิดเชื้อเอดส์   เงินสงเคราะห์ให้แก่ ผู้ติด 
เชื้อเอดส์ จ านวน  1  คนๆ ละ 500  
บาท / เดือน (12 เดือน) 

ต าบลป่ากลาง 6,000 6,000 

33 ประเภทเงินสงเคราะหผ์ู้ด้อยโอกาส
ต่างๆ 

เงินสงเคราะห์ให้แก่ผูด้้อยโอกาสทาง
สังคม โดยจ่ายเป็นรายงวด 

ต าบลป่ากลาง 50,000 - 

3.2  แนวทางการพัฒนา ส่งเสรมิการแก้ปัญหาสังคม 
34 โครงการอบรมค่ายคณุธรรม 

จริยธรรม เยาวชนและครอบครัว คริส
เตียน 

จัดการอบรมค่ายคณุธรรม 
จริยธรรม เยาวชนและครอบครัว 
คริสเตียน 

ต าบลป่ากลาง 20,000 9,500 

35 โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายา
เสพติดระดับต าบล 

ส่งเสริมโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิระดับต าบล 

ต าบลป่ากลาง 30,000 3,000 

36 ค่าวัสดุ / อุปกรณ์ ตรวจสารเสพตดิ ค่าจัดซื้อชุดตรวจสารเสพติดใน
ร่างกาย ส าหรับสุม่ตรวจกลุ่มเสี่ยงติด
สารเสพตดิในชุมชน 

ต าบลป่ากลาง 5,000 - 

37 โครงการฝึกอบรมต่อต้านยาเสพตดิ
ต าบลป่ากลาง (ชมรมม้งแห่งประเทศ
ไทย และชมรมม้งต าบลป่ากลาง) 

โครงการฝึกอบรมต่อต้านยาเสพตดิ
ต าบลป่ากลาง (ชมรมม้งแห่ง
ประเทศไทย และชมรมม้งต าบลปา่
กลาง) 

ต าบลป่ากลาง 50,000 10,000 

38 อุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน  
ต าบลป่ากลาง 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
ต าบลป่ากลาง 

ต าบลป่ากลาง 20,000 - 

39 อุดหนุนกลุ่มผู้สูงอายตุ าบลปา่กลาง อุดหนุนกลุ่มผู้สูงอาย ุ
ต าบลป่ากลาง 

ต าบลป่ากลาง 15,000 - 

3.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสรมิการศึกษา 
40 จัดซื้อจัดจ้างอาหารเสรมิ(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์ นักเรยีน 

245 คน 280 วัน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2 ศูนย ์

480,200 480,191 

41 จัดซื้อจัดจ้างอาหารเสรมิ(นม) โรงเรียนป่ากลางมติรภาพที่ 166 
นักเรียนช้ันอนุบาล และ
ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จ านวน 569  
คน จ านวนวัน 260 วัน 

โรงเรียน 
ป่ากลางมิตรภาพท่ี 
166 

1,035,580 1,253975.80 



ล าดับ
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งบประมาณจ่าย
จริง 

42 จัดซื้อจัดจ้างอาหารเสรมิ(นม) โรงเรียนสหราษฎร์บ ารุง นักเรยีนช้ัน
อนุบาล และประถมศึกษาปีท่ี 1-6 
จ านวนคน 120 คน จ านวน 260 
วัน 

โรงเรียน 
สหราษฎร์บ ารุง 

218,400  

43 ค่าใช้จ่ายส าหรับจัดซื้ออาหารเสรมิ
ส าหรับเด็กท่ีมีน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ 

ค่าใช้จ่ายส าหรับจัดซื้ออาหารเสรมิ
ส าหรับเด็กท่ีมีน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2 ศูนย ์

30,000 30,000 

44 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลป่ากลาง 

ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลป่ากลาง (ศพด.) 
230 คนๆละ 13 บาท/วัน จ านวน 
280 วัน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลป่ากลาง 

891,800 352,408 

45 อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับนักเรยีน
ช้ันอนุบาล และป.1-6 

อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับนักเรยีน
ช้ันอนุบาล และป.1-6 จ านวน 569 
คนๆละ 13 บาท/วัน จ านวน 200 
วัน  

อุดหนุนโรงเรียนป่า
กลางมิตรภาพท่ี 
166 

1,479,400 1,476,878 

46 อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับนักเรยีน
ช้ันอนุบาล และ ป.1-6 

อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับนักเรยีน
ช้ันอนุบาล และ ป.1-6 จ านวน 120 
คนๆละ 13 บาท/วัน จ านวน 200 
วัน 
 

อุดหนุนโรงเรียน 
สหราษฎร์บ ารุง 

312,000 312,000 

47 โครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนการสอนนักเรียนทุกช่วง
ช้ันของโรงเรียนสหราษฎร์บ ารุง 

จัดโครงการพัฒนายกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอน
นักเรียนทุกช่วงช้ันของโรงเรียนส
หราษฎรบ์ ารุง 
 

โรงเรียน 
สหราษฎร์บ ารุง 

15,000 15,000 

48 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ
ของโรงเรียน 
ป่ากลางมิตรภาพท่ี 166 

จัดโครงการส่งเสรมิกิจกรรมทาง
วิชาการของโรงเรียน 
ป่ากลางมิตรภาพท่ี 166 

โรงเรียน 
ป่ากลางมิตรภาพท่ี 
166 

20,000 19,700 

49 ทุนการศึกษาส าหรับผู้ทีม่ีผลการเรียน
ดีเด่นและยากจน 

ทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีผล
การเรยีนดีเด่น จ านวน 20 ทุนๆ ละ 
3,000 บาท 
 

ต าบลป่ากลาง 60,000 273,200 

50 ทุนการศึกษาส าหรับนักเรียน
นักศึกษาท่ีสามารถสอบเข้าเรียน
แพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ ใน
มหาวิทยาลยัของรัฐได ้
 

จ าวน  3  ทุน  (ต่อเนื่อง มา 2 ทุน 
และปีนี้อีก 1 ทุน) 

ต าบลป่ากลาง 20,000 

51 ทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนนักศกึษา
ที่สามารถสอบเข้าเรียน
วิศวกรรมศาสตร์ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยของ
รัฐได ้
 

จ านวน  3  ทุน  ๆ ละ 8,000 
บาท (มีที่รับต่อเนื่องมา 1 ทุนและปี
นี้อีก 2 ทุน) 

ต าบลป่ากลาง 24,000 
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52 ทุนการศึกษาส าหรับผู้ทีม่ีผลการเรียน
ดีเด่น และมีฐานะยากจน 

นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดเีด่น และมี
ฐานะยากจน จ านวน 36 ทุนๆ ละ 
5,000 บาท เป็นทุนต่อเนื่องจากปี
การศึกษาท่ีผ่านมา  และเริ่มปี
การศึกษานี้อีก 12 ทุนๆละ 5,000 
บาท รวมทั้งรุ่นแรกจากปีงบประมาณ 
2549 รวมผูไ้ดร้ับทุนท้ังหมด 48 ทุน 
(ผู้ที่จะได้รับทุนต้อง เกรดเฉลีย่ไมน่้อย
กว่า 3.00 ขึ้นไปและใน
ระดับอุดมศึกษาต้องได้เกรดเฉลี่ยไม่
ต่ ากว่า 2.30  ขึ้นไปจึงจะมสีิทธ์ิรับทุน
ต่อเนื่องได้ และต้องเป็น
สถาบันการศึกษาของรัฐเท่าน้ัน) 

ต าบลป่ากลาง 240,000  

53 โครงการบณัฑิตน้อย จัดโครงการบัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลป่ากลาง  

15,000 15,000 

54 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ิ
 
 
 

จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ิ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลป่ากลาง 
ร่วมกับ โรงเรยีนใน
เขตพื้นท่ี 

30,000 30,000 

3.4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมกิจการด้านสาธารณสุข 
55 ค่าน้ ายาฆ่าเชื้อโรคไข้หวัดนก ค่าน้ ายาค่าเช้ือไขห้วัดนกส าหรับฉดี

พ่นทุกหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1-6  
ต าบลป่ากลาง 

5,000 - 

56 ค่าสารเคมีก าจดัลูกน้ ายุงลาย ค่าทรายอะเบท ส าหรับแจกจา่ย
ให้แก่ประชาชนทุกหลังคาเรือน
ส าหรับก าจัดลูกน้ ายุงลาย  แมลง
พาหะน าโรค ฯลฯ  

หมู่ที่ 1-6  
ต าบลป่ากลาง 

30,000 30,000 

57 ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า ส าหรับอาสาสมัครปศุสตัว์
หมู่บ้านใช้ฉีดป้องกันโรคพิษสุนัขบา้ 

หมู่ที่ 1-6  
ต าบลป่ากลาง 

10,000 10,000 

58 อุดหนุนโรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราช
ปัว 

โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์การแพทย์
ของโรงพยาบาลสมเดจ็ 
พยุพราชปัว 

โรงพยาบาล 
สมเด็จพยุพราชปัว 

30,000 - 

59 อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสขุ
ประจ าหมู่บ้าน 

โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมลู
ฐานเขตเทศบาลและ อบต.เพื่อ
ส าหรับสนับสนุนการพัฒนางาน
สาธารณสุข 
 

หมู่ที่ 1-6  
ต าบลป่ากลาง 

72,000 60,000 

60 โครงการรณรงค์ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

รณรงค์ป้องกันโรคไขเ้ลือดออก
ต าบลป่ากลาง 
 

ต าบลป่ากลาง 1,720 1,720 
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61 ค่าน้ ายาเคมีส าหรับเครื่องพ่นหมอก
ควัน 

ค่าน้ ายาเคมีส าหรับเครื่องพ่นหมอกควัน 
การก าจัด ยุงลาย  ยุงก้นปล่อง และ
แมลงที่เป็นพาหะน าโรคต่างๆในเขต
พื้นท่ีเพื่อป้องกันโรคไข้ 
เลือดออก และโรคติดต่ออื่นๆ 

หมู่ที่ 1-6  
ต าบลป่ากลาง 

60,000 59,400 

62 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ท้องถิ่น 

เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพท้องถิ่น ส าหรับการส่งเสรมิ
หลักประกันสุขภาพ 

ต าบลป่ากลาง 90,000 80,688 

3.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรมเยาวชนและประชาชน 
63 โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ของ
โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 

โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ของโรงเรียนมัธยมป่ากลาง 

โรงเรียน 
มัธยมป่ากลาง 

30,000 30,000 

64 โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียนของโรงเรียนป่า
กลางมิตรภาพท่ี 166 

โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียนของโรงเรียนป่า
กลางมิตรภาพท่ี 166 

โรงเรียนป่ากลาง
มิตรภาพที่ 166 

30,000 29,690 

65 โครงการส่งเสริมการฝึกอบรมระเบียบ
วินัยเยาวชนลูกเสือด้วยกระบวนการ
ลูกเสือ โรงเรียนมัธยมปา่กลาง 

โครงการส่งเสริมการฝึกอบรม
ระเบียบวินยัเยาวชนลูกเสือด้วย
กระบวนการลูกเสือ โรงเรยีนมัธยม
ป่ากลาง 

โรงเรียน 
มัธยมป่ากลาง 

25,000 25,000 

3.6 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการเล่นกีฬา การออกก าลังกายและการนันทนาการ 
66 การแข่งขันกีฬาประจ าปตี าบลป่า

กลาง 
จัดการแข่งขันกีฬาประจ าปีต าบลป่า
กลางปีละ 1 ครั้ง 

ต าบลป่ากลาง 150,000 - 

67 จัดฝึกอบรมโครงการฝึกสอนนักกีฬา
ระดับต าบล 

จัดฝึกอบรมโครงการฝึกสอนนักกีฬา
ระดับต าบล 

ต าบลป่ากลาง 30,000 - 

68 การส่งนักกีฬา  กลุ่มสตร ีหรือเยาวชน
ไปประกวดหรือแข่งขันนอกสถานที่ 

การจัดส่งนักกีฬา  กลุ่มสตร ีหรือ
เยาวชนไปประกวดหรือแข่งขันนอก
สถานท่ี 

ต าบลป่ากลาง 120,000 58,600 

69 การแข่งขันกีฬาอ้ิวเมี่ยนประจ าปี
ต าบลป่ากลาง 

จัดการแข่งขันกีฬา 
อิ้วเมี่ยนประจ าปีต าบลป่ากลาง 

ต าบลป่ากลาง 200,000 120,290 

70 โครงการส่งนักกีฬาแอโรบิคต าบลป่า
กลางเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ 

โครงการส่งนักกีฬาแอโรบิคต าบลป่า
กลางเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ 

ต าบลป่ากลาง 30,000 22,740 

71 การแข่งขันกีฬาเปตองต าบลป่ากลาง การแข่งขันกีฬาเปตองต าบลป่า
กลาง 

ต าบลป่ากลาง - 17,920 

72 การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลสัมพนัธ์
ต าบลป่ากลาง ครั้งท่ี 1 

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลสัมพนัธ์
ต าบลป่ากลาง ครั้งท่ี 1 

ต าบลป่ากลาง - 8,000 

73 การแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบต.ป่า
กลางคัพ ครั้งท่ี 2 ประจ าปี
งบประมาณ 2555 

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล  
อบต.ป่ากลาง คัพ ครั้งท่ี 2 ประจ าปี
งบประมาณ 2555 

ต าบลป่ากลาง - 10,000 

74 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันฟุตบอลมวลชน อ าเภอปัวคัพ 
ครั้งท่ี 8 

ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
ฟุตบอลมวลชน อ าเภอปัวคัพ ครั้งที่ 
8 

ต าบลป่ากลาง - 12,800 



ล าดับ
ที ่

โครงการกิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  พื้นที ่ งบประมาณ
ตามข้อบัญญัต ิ

งบประมาณจ่าย
จริง 

75 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพตดิ
ต าบลป่ากลาง ประจ าปี 2555 

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพตดิ
ต าบลป่ากลาง ประจ าปี 2555 

ต าบลป่ากลาง - 22,000 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภมูิปัญญาท้องถิ่น 
    4.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการจดังานตามประเพณ ี
76 การจัดกิจกรรมวันส าคญัทางศาสนา จัดกิจกรรมวันส าคัญทาง

พระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆะบูชา, 
วันวิสาขบูชา ,วันอาสาฬหบูชา 

ต าบลป่ากลาง 10,000 7,040 

77 โครงการจดังานคารวะพญาผานอง อุดหนุน ในการจัดกิจกรรมโครงการ
คารวะพญาผานอง ประจ าปี 2555 

อ าเภอปัว 19,000 5,000 

78 โครงการจดังานเทศกาลดอกชมพภููคา
บาน 

อุดหนุนในการจัดกิจกรรมโครงการ
เทศกาลดอกชมพ ู
ภูคาบาน 

อ าเภอปัว 18,000 25,000 

79 โครงการจดังานวัฒนธรรมประเพณ ี
และการประกอบพิธ ีงานรัฐพิธี 
อ าเภอ ปัว 

อุดหนุน ในการจัดกิจกรรมต่างๆของ
อ าเภอปัว เช่น งานรัฐพิธีต่างๆ ,งานวัน
ส าคัญทางศาสนา, งานวันสงกรานต์ 
และบวงสรวงพญาผานอง, การจัดการ
แข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์ของอ าเภอ
ปัว  ฯลฯ 

อ าเภอปัว 25,000 12,300 

80 โครงการจดังานเทศกาลโลกของกว่าง อุดหนุนในการจัดกิจกรรมโครงการ
เทศกาลโลกของกว่าง ประจ าปี 
2555 

อ าเภอปัว 18,000 32,955 

81 งานกาชาด จังหวัดน่าน ประจ าปี 
2555 

อุดหนุนงานกาชาด จังหวัดน่าน 
ประจ าปี 2555 

จังหวัดน่าน - 20,000 

82 โครงการจดังานพิธีถวายดอกไม้จนัทร์ อุดหนุนโครงการจัดงานพิธีถวาย
ดอกไม้จันทร ์

อ าเภอปัว - 3,450 

83 โครงการท้องถิ่นท้องที่สามัคคีร่วมลง
นามถวายพระพรในหลวง 

ท้องถิ่นท้องที่สามัคคีร่วมลงนาม
ถวายพระพรในหลวง 

กรุงเทพฯ - 10,500 

84 จัดกิจกรรมงานเทศกาล 
ปีใหม่ม้ง 

การจัดงานเทศกาลปีใหมม่้ง บ้านน้ า
เปิน หมู่ที ่1, บ้านค้างฮ่อ หมู่ที ่3 
และบ้านสวนทราย หมู่ที ่6ต าบลป่า
กลาง 

ต าบลป่ากลาง 100,000 100,000 

85 จัดกิจกรรมเทศกาล 
ปีใหม่เมี่ยน 

การจัดงานเทศกาล หรือประเพณ ีปี
ใหม ่เมี่ยน  บ้านห้วยสะนาว หมู่ที ่2  
ต าบลป่ากลาง 
 

หมู่ที ่2   
บ้านห้วยสะนาว  
ต าบลป่ากลาง 

20,000 20,000 

86 จัดงานประเพณี กินสะโหลดตีพิ การจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณ ี
กินสะโหลดตีพ ิ

หมู่ที 5  
บ้านตาหลวง ต าบล
ป่ากลาง 

20,000 20,000 

87 โครงการจดักิจกรรมวันคริสตม์าส โครงการจดักิจกรรมวันคริสตม์าส ต าบลป่ากลาง 
 

20,000 15,000 



ล าดับ
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จริง 

88 อุดหนุนกลุ่มแม่บ้านต าบลป่ากลาง อุดหนุนการด าเนินกิจกรรมตา่งๆเช่น 
การเข้าร่วมกิจกรรมวันสตรสีากล
ประจ าป ี

อ าเภอปัว 10,000 10,000 

89 การบวงสรวงเจ้าทีต่ าบลปา่กลางและ
เจ้าที่ของ องค์การบริหารส่วนต าบล 

สิ่งของเครื่องเซ่นไหว้และบวงสรวง 
เจ้าที่/เจ้าพ่อพญาดงเซ้ง ประจ า
ต าบลป่ากลาง 

ต าบลป่ากลาง 15,000 14,700 

90 จัดงานประเพณสีงกรานต์และวัน
ผู้สูงอายุต าบลป่ากลาง 

จัดกิจกรรมและพิธีการรดน้ าด าหัว
ผู้สูงอายุหัวหน้าส่วนราชการในต าบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  
ผู้น าหมู่บ้านในต าบลป่ากลาง 

ต าบลป่ากลาง 30,000 8,450 

91 จัดงานประเพณสีงกรานต์บ้านจูน การจัดงานประเพณีสงกรานต ์บ้าน
จูน หมู่ที ่4  ต าบลปา่กลาง 

หมู่ที ่4  บ้านจูน  
ต าบลป่ากลาง 

20,000 19,250 

92 จัดงานคารวะพญาผานอง จัดงานคารวะพญาผานอง การออก
ร้านจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ของต าบลป่า
กลาง 

ต าบลป่ากลาง 20,000 3,930 

4.2 แนวทางการพัฒนา ฝึกสอนอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีวฒันธรรม 
93 การฝึกอบรมโครงการสืบสาน

วัฒนธรรมสามเผ่าต าบลป่ากลาง 
การฝึกอบรมโครงการสืบสาน
วัฒนธรรมสามเผ่าต าบลป่ากลาง 

ต าบลป่ากลาง 60,000 58,300 

94 โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นโรงเรียนมัธยม
ป่ากลาง 

โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นโรงเรียน
มัธยมป่ากลาง 

โรงเรียนมัธยมป่า
กลาง ต าบลป่ากลาง 

30,000 30,000 

95 โครงการฝึกอบรมผู้น าทางพิธี
กรรมการแต่งงาน บ้านสวนทราย  
หมู่ที่ 6 

โครงการฝึกอบรมผู้น าทางพิธี
กรรมการแต่งงาน บ้านสวนทราย  
หมู่ที่ 6 

บ้านสวนทราย  หมู่
ที่ 6 
ต าบลป่ากลาง 

30,000 - 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
     5.1 แนวทางการพัฒนา บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 
83 ค่าเช่าท่ีฝังกลบขยะ ค่าเช่าท่ีฝังกลบขยะ ต าบลป่ากลาง 18,000 30,000 

 จ้างเหมาบริการจดัเก็บขยะมูลฝอย จ้างเหมา บริการจัดเก็บขยะในหมู่บ้าน
ทุกหลังคาเรือนท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 

หมู่ที่ 1-6  
ต าบลป่ากลาง 

220,000 200,484 

 จ้างเหมาขุด  เกลี่ยแต่ง บ่อขยะ  และ
ฝังกลบขยะ 

จ้างเหมาขุด  เกลี่ยแต่ง บ่อขยะ  
และฝังกลบขยะ 

ต าบลป่ากลาง 40,000 10,000 

 จ้างเหมาบริการจดัเก็บกวาดขยะ ตัด
หญ้า รดน้ าต้นไม้ ในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบของ อบต. 

จ้างเหมาบริการจดัเก็บกวาดขยะ ตัด
หญ้า รดน้ าต้นไม้ ในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบของ อบต. 

ต าบลป่ากลาง 84,000 33,344 

 จ้างเหมาบริการตดัแต่งต้นไม้ ภายใน
เขตรับผิดชอบของ อบต. 

ค่าจ้างเหมาบริการตัดแต่งต้นไม้ จดั
สวน (จ้างเหมาเป็นครั้งๆ) 

ต าบลป่ากลาง 32,000 1,476 

 โครงการจดัซื้อถังขยะ จัดซื้อถังขยะยางรถยนต์  จ านวน 
300 ชุด 
 

ต าบลป่ากลาง 30,000 30,000 



ล าดับ
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5.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบน้ าเสีย 
89 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.  

รูปตัวยู หมู่ 3 
ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 
155.00 เมตร ลึก 0.70 เมตร หนา 
0.10 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง
ภายใน 0.80 เมตร ยาย 99.00 
เมตร ลึก 1.10 เมตร หนา 0.10  
เมตร พร้อมฝาปดิ คสล. 

ต าบลป่ากลาง 431,600 429,500 

90 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
รูปตัวยู หมู่ 1 (ซอยท่ี 4 )  
บ้านท่าน ส.อบต.ดุษติ 

ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 59.00 
เมตร ลึก 0.60 เมตร ท้องรางกว้าง 
0.40 เมตร พร้อมฝาปดิ คสล   
ขนาดกว้าง  0.50 เมตร ยาว 0.50 
เมตร หนา 0.10 เมตร จ านวน 118 
ฝา 

ต าบลป่ากลาง 118,000 87,500 

91 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
รูปตัวยู หมู่ 6 บ้านนายทองด ี

ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 94.00 
เมตร ลึก 0.60 เมตร ท้องรางกว้าง 
0.40 เมตร พร้อมฝาปดิ คสล   
ขนาดกว้าง  0.50 เมตร ยาว 0.50 
เมตร หนา 0.10 เมตร จ านวน 118 
ฝา 

ต าบลป่ากลาง 188,000 155,000 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการและการบริการ 
    6.1 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาร่วมบูรณาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับชุมชน 
92 การจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ 

ต าบล 
เพื่อจัดท าแผนพัฒนาประจ าป ี ต าบลป่ากลาง 5,000 6,354 

93 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ข้อมูล จปฐ.ประจ าป ี2555 

จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บข้อมลู จปฐ.ประจ าป ี2555 

ต าบลป่ากลาง 11,000 - 

94 กิจกรรมโครงการ อบต.สญัจร การจัดกิจกรรมโครงการ อบต.สญัจร/
อบต. พบประชาชน  ในการรองรบั
ปัญหาความต้องการต่าง ๆหรือการ
บริการเคลื่อนที่ เช่นการบริการ
จัดเก็บภาษี เป็นต้น 

ต าบลป่ากลาง 15,000 - 

95 ป้ายพระบรมฉายาลักษณ์   วัสดุป้ายพระบรมฉายาลักษณเ์ฉลมิ
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส 5 ธันวา
มหาราชให้ประชาชนได้ชมพระ
บารมีร่วมปกป้องสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

ต าบลป่ากลาง 30,000 19,400 

6.2 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนส่งเสริมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 
96 จัดซื้อรถกู้ชีพกู้ภัย จัดซื้อรถกู้ชีพกู้ภัยพร้อมอุปกรณ์

ประจ ารถกู้ชีพกู้ภัย 
ต าบลป่ากลาง 700,000 699,000 

97 น้ ายาเคมสี าหรับเตมิถังดับเพลิง เติมน้ ายาส าหรับเครื่องดับเพลิงของ
ส านักงาน อบต. และศผด 

ต าบลป่ากลาง 5,000 5,000 



ล าดับ
ที ่

โครงการกิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  พื้นที ่ งบประมาณ
ตามข้อบัญญัต ิ

งบประมาณจ่าย
จริง 

98 จัดซื้อสายส่งน้ าประจ ารถบรรทุกน้ า
เอนกประสงค์พร้อมหัวฉีดดับเพลงิ
พร้อมหัวฉีด 

จัดซื้อวัสดสุายส่งน้ าประจ า
รถดับเพลิงจ านวน 4 เส้น พร้อม 
หัวฉีดดับเพลิง 2 อัน 

ต าบลป่ากลาง 50,000 50,000 

 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบน
ท้องถนนช่วงเทศกาลต่างๆ  

การป้องกันและลดอุบัตเิหตุบนท้อง
ถนนช่วงเทศกาลต่างๆ 

ต าบลป่ากลาง - 5,678 

6.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการตามหลักการบริหารบา้นเมอืงที่ดี 
99 เงินเดือน,ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง

, เงินค่าตอบแทนพิเศษ ผู้บริหาร, 
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ของ อบต. 

ผู้บริหาร, สมาชิกสภาท้องถิ่น  ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

อบต.ป่ากลาง 1,879,920 1,494,600 

100 เงินเดือน/ค่าตอบแทนพนักงานส่วน
ต าบล, พนักงานจ้าง ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

พนักงานส่วนต าบล, พนักงานจ้าง 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

อบต.ป่ากลาง 2,470,240 1,940,559 

101 เงินเพิ่มต่างๆ เงินเพิ่มพิเศษค่าครองชีพช่ัวคราว 
พนักงานส่วนต าบล 

อบต.ป่ากลาง 
 

207,160 176,196 

เงินประจ าต าแหน่งปลดัองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
เงินเพิ่มตามคณุวุฒิของพนักงานสว่น
ต าบล 

102 ค่าจ้างช่ัวคราว ค่าจ้างช่ัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

อบต.ป่ากลาง 374,508 272,286 

103 ค่าครองชีพช่ัวคราว ค่าครองชีพช่ัวคราวให้แก่พนักงาน
จ้างท่ัวไป 

อบต.ป่ากลาง 263,520 162,796 

104 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ค่าตอบแทน  ค่าของขวัญ  เงิน
รางวัล ให้แก่ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้
ปฏิบัติหน้าท่ี ในกิจการอันเป็น
ประโยชน์แก่ อบต. 
ป่ากลาง เช่น ข้าราชการหน่วยงาน
อื่น, พนักงานส่วนต าบล , สมาชิก อป
พร.ประชาคม ฯลฯ 

อบต.ป่ากลาง 40,000 60,000 

105 ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยประชุมในการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง 
ให้แก่ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ 
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล  จ านวน 15 ครั้ง 

อบต.ป่ากลาง 20,000 - 

106 ค่าเช่าบ้าน   ค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงาน 
ส่วนต าบล   

อบต.ป่ากลาง 216,000 168,000 

107 เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร   เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร ให้แก่ 
คณะผู้บริหารฯ,พนักงานส่วนต าบล 

อบต.ป่ากลาง 87,000 41,522 

108 เงินช่วยเหลือ 
ค่ารักษาพยาบาล 

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 
ให้แก่พนักงานส่วนต าบล , คณะ
ผู้บริหารฯ และครอบครัว 

อบต.ป่ากลาง 160,000 134,328.25 



ล าดับ
ที ่

โครงการกิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  พื้นที ่ งบประมาณ
ตามข้อบัญญัต ิ

งบประมาณจ่าย
จริง 

109 ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลา
ราชการ 

ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานใน
วันหยุดราชการและนอกเวลา
ราชการ ของพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง 

อบต.ป่ากลาง 45,000 - 

111 ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ,ถ่าย
เอกสาร 

ค่าถ่ายเอกสาร ,เย็บหนังสือ,เข้าปก
หนังสือ  หรือเอกสารต่างๆ เช่น ขอ้
บัญญัตฯิ แผนพัฒนาต าบล หรือ
เอกสารอื่นๆที่จ าเป็นต้องใช้ในการ
ด าเนินโครงการต่างๆ 

อบต.ป่ากลาง 10,000 8,696 

112 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบยีนตา่งๆ ค่าลงทะเบียน  การฝึกอบรม, การ
ประชุม,การเข้าร่วมสัมมนาของ
พนักงานส่วนต าบล,  ผู้บริหารและ
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล 

อบต.ป่ากลาง 260,000 173,750 

113 ค่าเบี้ยประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัย 
จากรถ 

ค่าเบี้ยประกันภัยคุ้มครอง
ผู้ประสบภยัจากรถยนต์ รถบรรทกุ
น้ า และรถจักรยานยนต์   องค์การ
บริหารส่วนต าบลป่ากลาง 

อบต.ป่ากลาง 8,000 2,376 

114 ค่าจ้างเหมาและบริการ ค่าจ้างเหมาใหผู้้รับจา้งท าการอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่การประกอบ
ดัดแปลง  ต่อเติม ครุภณัฑ ์หรือ
สิ่งก่อสร้าง  และอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้าง 

อบต.ป่ากลาง 40,000 72,750 

115 รายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษา หรือซ่อมแซม
ทรัพย์สิน 

เพื่อจ่ายเป็น  ค่าบ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมทรัพยส์ิน ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลป่ากลาง  เช่น
บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม วัสด ุและ
ครุภณัฑ์ต่างๆ ในส านักงานและทีอ่ยู่
ในความรับผดิชอบของ อบต.ป่า
กลาง เช่น  เครื่องถ่ายเอกสาร,  
เครื่องคอมพิวเตอร ์, 
เครื่องปรับอากาศ , โทรทัศน ์, 
ตู้เย็น , รถมอเตอรไ์ซค ์, รถยนต ์
ฯลฯ หรือครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ 
เสียงตามสายของ อบต.และของ
หมู่บ้าน 
 
 
 
 
 

อบต.ป่ากลาง 50,000 64,086 



ล าดับ
ที ่

โครงการกิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  พื้นที ่ งบประมาณ
ตามข้อบัญญัต ิ

งบประมาณจ่าย
จริง 

116 ค่าบอกรับวารสารหรือหนังสือพิมพ์ ค่าบอกรับวารสารหรือหนังสือพิมพ์ 
ส าหรับท่ีอ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน 
6 หมู่บ้าน ๆ ละ  2  ฉบับ/วัน และ
ส าหรับท่ีท าการ อบต.ป่ากลาง 
จ านวน 2 ฉบับ เป็นเวลา 1 ปี  
(366 วัน) 
 

อบต.ป่ากลาง 51,240 47,040 

117 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าพาหนะ, ค่าเช่าท่ีพัก 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการของสมาชิกสภา อบต. ผู้
บริหารฯ พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้างฯ  เช่น การไปร่วม
ประชุม,อบรม สัมมนาหรือศึกษาดู
งาน ฯลฯ 
 

อบต.ป่ากลาง 180,000 129,555 

118 ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา
ท้องถิ่น 

ค่าอาหาร,เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้
ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการ
อื่นๆ ซึ่งจ าเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับ
การเลีย้งรับรองในการประชุมสภาฯ  
หรือคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการที่ไดร้ับแต่งตั้งตาม
กฎหมาย  หรือตามระเบียบ  หรือ
หนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย หรือการประชุม
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  ทั้งนี้ให้
รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ และ
เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วม
ประชุม 
 
 

อบต.ป่ากลาง 30,000 12,870 

119 ค่าเบี้ยเลี้ยงการปฏิบัติหน้าท่ีของ
สมาชิก อปพร. 

ค่าเบี้ยเลี้ยงในการปฏบิัติหน้าที่ของ
สมาชิก อปพร.ตามค าสั่งของ
ผู้อ านวยการศูนย์ฯ ในอ านาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 
 
 

อบต.ป่ากลาง 50,000 41,700 



ล าดับ
ที ่

โครงการกิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  พื้นที ่ งบประมาณ
ตามข้อบัญญัต ิ

งบประมาณจ่าย
จริง 

120 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรอื
คณะบุคคล 

ค่าอาหาร,ค่าเครื่องดื่ม,ค่า
ของขวัญ,พิมพ์เอกสาร,ค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวเนื่องในการเลีย้งรับรองรวมทั้ง
ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่ง
จ าเป็นต้องจ่ายที่เกีย่วกับการรับรอง 
เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับ 
บุคคลหรือคณะบุคคล ที่มาประชุม 
นิเทศงาน ตรวจงานหรือเยีย่มชม 
หรือทัศนะศึกษาดูงานในกิจการของ 
อบต.ป่ากลาง  และเจ้าหน้าท่ีที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรอื
คณะบุคคล 

อบต.ป่ากลาง 15,000 - 

121 บริหารจดัการศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 
ประจ าต าบล 

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
ประจ าต าบล  

ต าบลป่ากลาง 20,000 18,480 

122 ค่าใช้จ่ายในการดูแลบ ารุงรักษาศนูย์
ข้อมูลข่าวสารระดับอ าเภอปัว 

ค่าใช้จ่ายในการดูแลบ ารุงรักษาศนูย์
ข้อมูลข่าวสารระดับอ าเภอ 1ซึ่ง
องค์การบริหารส่วนต าบลใน
อ าเภอปัวใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

อบต.ป่ากลาง 10,000 7,000 

123 ค่าไฟฟ้า   ค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบล และไฟ
สาธารณะส่วนเกิน10 % 

อบต.ป่ากลาง 100,000 99,588.50 

124 ค่าโทรศัพท์ ค่าใช้บริการ และค่าเช่าเลขหมาย 
ค่าบ ารุงรักษาสาย ฯลฯ  ท่ีเกิดจาก
การใช้โทรศัพท์ ในส านักงาน อบต.
ป่ากลาง 

อบต.ป่ากลาง 10,000 8,854.15 

125 ค่าไปรษณีย ์   ค่าธนาณัต ิค่าลงทะเบียนจดหมาย  
และค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ยากร 

อบต.ป่ากลาง 15,000 10,625 

126 การบริการทางด้านโทรคมนาคม ค่าโทรสาร[Facsimile] ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เนต็ 
[internet]  และค่าสื่อสารอื่นๆ ของ
ส านักงาน อบต.ป่ากลาง 

อบต.ป่ากลาง 90,000 100,188.01 

127 ค่าจ้างส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชน 

ในการให้บริการขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบลป่ากลาง 
 

อบต.ป่ากลาง 18,000 18,000 

128 เงินส ารองจ่าย ค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉิน  หรือกรณี
จ าเป็นต่าง ๆ ซึ่งไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ล่วงหน้า  หรืองาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
เช่น อุทกภัย  วาตภยั  อัคคีภัย 
ฯลฯ 

อบต.ป่ากลาง 400,000 338,737.45 



ล าดับ
ที ่

โครงการกิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  พื้นที ่ งบประมาณ
ตามข้อบัญญัต ิ

งบประมาณจ่าย
จริง 

129 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  โดยตั้งจ่าย
ไว ้อัตราร้อยละ  1 ของประมาณ
การรายได้ประจ าป ี
 

อบต.ป่ากลาง 110,000 110,000 

130 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนประกันสังคมใหแ้ก่
พนักงานจ้างตามภารกจิและ
พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน  18 
อัตรา 
 

อบต.ป่ากลาง 93,000 85,629 

131 ทุนการศึกษาระดับปรญิญาตร ี ค่าลงทะเบียนเรียน ตามโครงการ
ทุนการศึกษาระดับปรญิญาตรี เพือ่
พัฒนาความรู้ ให้แก่  คณะ
ผู้บริหาร , สมาชิก อบต. ป่ากลาง 
ข้าราชการและพนักงาน อบต. 
จ านวน  6  ทุน 
 

อบต.ป่ากลาง 118,000 104,000 

132 ทุนการศึกษาระดับปรญิญาโท ค่าลงทะเบียนเรียน ตามโครงการ
ทุนการศึกษาระดับปรญิญาโท เพ่ือ
พัฒนาความรู้ ให้แก่  คณะ
ผู้บริหาร , สมาชิก อบต. ป่ากลาง 
ข้าราชการและพนักงาน อบต. 
จ านวน 2 ทุน 
 

อบต.ป่ากลาง 120,000 60,000 

133 ทุนการศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์
บัณฑิตสาขาการศึกษาปฐมวัย 

ค่าลงทะเบียนเรียน ตามหลักสตูรครุ
ศาสตร์บัณฑิตสาขาการศึกษา
ปฐมวัย   ส าหรับผู้ดูแลเด็ก 

อบต.ป่ากลาง 40,000 15,000 

134 ค่าพัฒนาผู้ดูแลเด็ก ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก 
จ านวน 13 คน  
 

อบต.ป่ากลาง 39,000 39,000 

135 ประเภทวัสดุน้ าดื่ม ค่าน้ าดื่ม ส าหรับบริการประชาชน
และผูม้าเยือนและใช้บริการ
ผู้เข้าร่วมประชุม ณ องค์การบรหิาร
ส่วนต าบล 

อบต.ป่ากลาง 24,000 10,564 

136 วัสดุส านักงาน ค่าวัสด/ุอุปกรณ ์สิ่งของ เครื่องใช้
ส านักงาน  ต่าง ๆ  เช่น  สมุดบันทึก  
กระดาษ  ซองจดหมาย  แฟ้ม  
ปากกา ปากกาไวท์บอร์ด  ดินสอ 
น้ ายาลบค าผิด  ลวดเสียบกระดาษ  
ลวดเย็บ  กาว   เทปกาว  กุญแจ  
เครื่องค านวณเลข  ฯลฯ 

อบต.ป่ากลาง 150,000 106,456 



ล าดับ
ที ่

โครงการกิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  พื้นที ่ งบประมาณ
ตามข้อบัญญัต ิ

งบประมาณจ่าย
จริง 

137 วัสดุคอมพิวเตอร ์ ค่าวัสดุอุปกรณส์ าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในส านักงาน อบต. 
ป่ากลาง  เช่น หมึก  ตลับหมึก  
mouse (เมาส์)  แผ่นดิสก ์ digital 
video disk   โปรแกรม ฯลฯ 

อบต.ป่ากลาง 90,000 79,285 

138 ค่าใช้จ่ายส าหรับการซ่อมแซมพัสดุ 
ครุภณัฑ์ในความรับผดิชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินประเภท 
ครุภณัฑ์ ท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง เช่น 
ถนน อาคาร สถานท่ีที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลป่ากลาง 

อบต.ป่ากลาง 70,000 83,530 

139 วัสดุงานบ้านงานครัว ค่าจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ ์ เครื่องใช้ ใน
การประกอบอาหาร เช่น สิ่งของ
เครื่องใช้ในการท าความสะอาด 
ส านักงานฯ และห้องน้ า  เช่นไม้
กวาด , แปรง,ไม้ถูพื้น, สบู,่ 
ผงซักฟอก, น้ ายาล้างจาน, น้ ายาเช็ด
กระจก, น้ ายาล้างห้องน้ า ฯลฯ 

อบต.ป่ากลาง 20,000  

140 วัสดุงานบ้านงานครัว (ศูนย์พัฒนาเด็ก) เพื่อจ่ายเป็น ค่า
จัดซื้อวัสด/ุอุปกรณ ์ เครื่องใช้ ในการ
ประกอบอาหาร เช่น น้ าดื่มสะอาด, 
หม้อ, กระทะ, ถ้วย, จาน, ชาม, ช้อน,  
แก้วน้ า,  และสิ่งของเครื่องใช้ในการ
ท าความสะอาด ส านักงานฯ และ
ห้องน้ า  เช่นไม้กวาด , แปรง,ไม้ถพูื้น, 
สบู,่ ผงซักฟอก, น้ ายาล้างจาน, น้ ายา
เช็ดกระจก, น้ ายาล้างห้องน้ า และผ้า
ริ้วใช้ตกแต่งสถานท่ี งานพิธีต่าง ฯลฯ 
ส าหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กทั้ง 2 
ศูนย์ 

อบต.ป่ากลาง 67,500 67,500 

141 วัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุก่อสร้างส าหรับใช้ในงาน
ก่อสร้าง หรืออุปกรณ์อื่นที่ใช้ในการ
ก่อสร้าง 

อบต.ป่ากลาง 45,000 23,000 

142 วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ ค่าวัสด/ุอุปกรณ ์ไฟฟ้า และวิทย ุ
ส าหรับติดตั้ง ณ ส านักงานท่ีท าการ 
อบต. งานกิจการของ อบต. และ
ไฟฟ้าสาธารณะของหมู่บ้าน เช่น 
หลอดไฟฟ้า  สวิตช์ไฟฟ้า  ปลั๊ก
ไฟฟ้า  บัลลาร์ท  สตาร์ทเตอร ์ฯลฯ 
 
 

อบต.ป่ากลาง 40,000 37,185 



ล าดับ
ที ่

โครงการกิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  พื้นที ่ งบประมาณ
ตามข้อบัญญัต ิ

งบประมาณจ่าย
จริง 

143 วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุที่ใช้ใน
การโฆษณาเผยแพร ่และ
ประชาสมัพันธ์ เช่น วารสาร
ประชาสมัพันธ์ผลงานประจ าปี แผน่
การ์ด  แผ่นดิสก ์ กระดาษเขยีน
โปสเตอร ์สติกเกอร ์ ฟิล์ม ฯลฯ  
รวมทั้งค่าล้างอัดรูปประกอบ
กิจกรรมโฆษณาเผยแพร ่ใช้ในการ
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน
กิจกรรมต่างๆ ของ อบต. 

อบต.ป่ากลาง 50,000 42,480 

144 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเช้ือเพลงิ
และหล่อลื่นส าหรับรถยนต์
ส่วนกลาง รถบรรทุกน้ า
เอนกประสงค์  รถมอเตอรไ์ซค์ของ
อบต.  เครื่องพ่นหมอกควัน  เครื่อง
ตัดหญา้ ฯลฯ 

อบต.ป่ากลาง 200,000 180,851.06 

145 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น 
แบตเตอรี่  ยางนอก ยางใน  สาย
ไมล์ น้ ามันเบรค หัวเทียน อุปกรณ์
ซ่อมบ ารุงต่างๆ ฯลฯ 

อบต.ป่ากลาง 50,000 5,500 

146 วัสดุการเกษตร ค่ากระถาง ถาดลองกระถาง พันธุ์ไม้ 
จอบ เสียม พรา้ ส าหรับใช้ปรับปรงุ
ภูมิทัศน์ของส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

อบต.ป่ากลาง 10,000 920 

147 ค่าจัดซื้อครภุณัฑ์ส านักงาน 
 

ค่าจัดซื้อครภุณัฑ์โตะ๊ท างาน ระดบั 
3 – 6 พร้อมเก้าอี้ 3 ชุด และ
ครุภณัฑ์โต๊ะท างาน ระดับ 1-2 
พร้อมเก้าอี้ 2 ชุด 

อบต.ป่ากลาง 13,920 19,700 

ค่าจัดซื้อเก้าอ้ี ระดับ 3 – 6   
จ านวน  3  ตัว   

อบต.ป่ากลาง 1,740 3,600 

ค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน ระดับ 3 – 6  
จ านวน  1 ตัว 

อบต.ป่ากลาง 2,600 3,300 

ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน ระดับ 3 – 6   
จ านวน  2 ตัว 

อบต.ป่ากลาง 1,160 2,400 

ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์  
จ านวน  1 ตัว 

อบต.ป่ากลาง 1,200 - 

ค่าจัดซื้อตูเ้ก็บเอกสาร  4  ลิ้นชัก   
จ านวน  1 ตู ้

อบต.ป่ากลาง 2,300 17,700 

ค่าจัดซื้อเก้าอ้ี ระดับ 3 – 6 จ านวน 
1 ตัว 

อบต.ป่ากลาง 580 1,200 



ล าดับ
ที ่

โครงการกิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  พื้นที ่ งบประมาณ
ตามข้อบัญญัต ิ

งบประมาณจ่าย
จริง 

148 คอมพิวเตอร ์ ค่าจัดซื้อครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์พรอ้ม
อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์ จ านวน 1 
ชุด 

อบต.ป่ากลาง 28,000 22,200 

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED  
ขาวด า 

อบต.ป่ากลาง 9,000 7,700 

เครื่องพิมพ์ Multifunction  แบบฉีด
หมึก (  Inkjet) 

อบต.ป่ากลาง 6,500 5,400 

ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์  
จ านวน  1 ชุด 

อบต.ป่ากลาง 5,200 5,000 

149 เครื่องส ารองกระแสไฟฟ้า (UPS) ค่าจัดซื้อครภุณัฑ์เครื่องส ารอง
กระแสไฟฟ้า (UPS) ขนาด 750 VA  
จ านวน 2 ชุด 

อบต.ป่ากลาง 7,000 3,600 

150 ครุภณัฑ์ส ารวจ ค่าจัดซื้อเทปวัดถนน อบต.ป่ากลาง 5,000 5,000 
151 วัสดุกีฬา ค่าซื้อวัสด/ุอุปกรณ์กีฬาประจ า

หมู่บ้านและศูนย์กีฬาต าบล ส าหรบั
ส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกก าลงั
กายให้แก่ประชาชนทุกหมู่บ้าน ใช้
ฝึกซ้อม เล่นกีฬา 

อบต.ป่ากลาง 80,000 78,844 

152 ค่าจัดซื้อโต๊ะหมูบู่ชา ค่าจัดซื้อโต๊ะหมูบู่ชา ชุดกลาง 
จ านวน 1 ชุด และชุดใหญ่ จ านวน 
1 ชุด 

อบต.ป่ากลาง 12,000 12,000 

รวม 20,300,000 ๑๘,609,894.89 
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