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งานนโยบายและแผน 

ส านักงานปลัด 
 
 

จากใจนายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง 
 

สวัสดีครับพํอแมํพ่ีน๎องชาวต าบลปุากลางที่เคารพ เนื่องจากแตํละปีองค์การบริหารสํวนต าบล  
ปุากลางได๎แก๎ไขปัญหา ความต๎องการของประชาชน จากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการเสนอ
แผนพัฒนาของปีที่ผํานมา โดยทางองค์การบริหารสํวนต าบลปุากลางได๎ด าเนินการตามแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารสํวนต าบลประจ าปี ซึ่งสามารถด าเนินการได๎ตามแผนงานที่ก าหนดไว๎ในแตํละปี เพื่อบ าบัด
ทุกข์บ ารุงสุข ให๎กับประชาชนต าบลปุากลาง เราได๎ตระหนักอยูํเสมอ ในการจะน าความเจริญก๎าวหน๎ามาสูํ
องค์การบริหารสํวนต าบลปุากลางของเราเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยูํให๎ดีข้ึนกวําเดิม  

ในท๎ายนี้ กระผมพร๎อมทีมงาน จะมุํงม่ันในการท างานอยํางเต็มก าลังความสามารถจะน าความรู๎ 
ประสบการณ์ท่ีได๎รับ มาปรับใช๎ในการท าหน๎าที่เพ่ือประโยชน์สุข ของเราชาวต าบลปุากลาง โดยถ๎วนทั่วเสมอ
กัน และขออวยพรให๎พํอแมํพ่ีน๎องจงประสพแตํความสุข ความเจริญตลอดไป 

 
 
 

(นายประกอบ    แสนทรงสิริ) 
นายกองค์การบริหารสํวนต าบลปุากลาง 
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บรรณาธิการแถลง 
 องค์การบริหารสํวนต าบลปุากลางยินดีให๎บริการกับประชาชน โดยแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อน 
ความต๎องการของประชาชนในชุมชนและบริหารงานตามนโยบายเพื่อพัฒนาท๎องถิ่นให๎มีความสอดคล๎องกับ
นโยบายของรัฐบาลซึ่งจะต๎องประสานงานกับสํวนราชการทุกภาคสํวน ทั้งสํวนกลาง สํวนภูมิภาคและท๎องถิ่น 
ตลอดจนรัฐวิสาหกิจและองค์กรเอกชนทุกภาคสํวนโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานเพื่อน าไปสูํการ
บ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให๎แกํประชาชนทุกคนในชุมชน ปัญหาความต๎องการของประชาชนมีความหลากหลาย
หัวใจส าคัญของการพัฒนาเพ่ือตอบสนองความต๎องการของประชาชนนั้นจะต๎องเอาประชาชนเป็นศูนย์กลาง
โดยอาศัยหลักการปกครองแบบ หลักธรรมาภิบาล อันได๎แกํ หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลักความคุ๎มคํา 
หลักความโปรํงใส หลักการมีสํวนรํวม หลักความรับผิดชอบ อันจะน าไปสูํการอยูํรํวมกันอยํางสมานฉันท์ และ
การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการตําง ๆ ประกอบด๎วย 2 สํวนที่ส าคัญคือ ต๎องมีอยูํ
ในแผนการพัฒนาขององค์การบริหารสํวนต าบลปุากลาง เพราะมีระเบียบกฎหมายรองรับให๎ด าเนินการได๎ 
 องค์การบริหารสํวนต าบลปุากลางได๎ปฏิบัติตามหลักการดังกลําวโดยเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางใน
การพัฒนาท๎องถิ่นมีสํวนรํวมในการแก๎ไขปัญหาตําง ๆ รวมทั้งการตอบสนองความต๎องการของประชาชนโดย
จะเห็นได๎จากรายงานผลการปฏิบัติงานด๎านตํางๆ ในรอบปีที่ผํานมาในรายงานกิจการประจ าปีเลํมนี้ 

 
 
 
 
 

(นายผจญ  ทิปกะ) 
ปลัดองค์การบริหารสํวนต าบลปุากลาง 
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คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง 
 

 
 นายประกอบ  แสนทรงสิริ 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
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นายชัยเดช  อภิวัฒน์สกุล 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

 นายสุรพงษ์  ศิลป์ท้าว 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

 

 

 

 นายจิรวรรธ  ทรงเจริญกุล 
เลขนุการนายก อบต. 

 

 
 
 
 

             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปา่กลาง 
 

 
นายสุพศินธ์  ตันติมหาสกุล 

ประธานสภา 

  
นายสมบูรณ์  แซํเต็น 
รองประธานสภาฯ 

นายผจญ  ทิปกะ 
เลขานุการสภาฯ 
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นายเกรียงไกร  เพชรกิจเจริญ 

ส.อบต. หมูํ 1 
นายอนันต์  แสนทรงสิริ 

ส.อบต. หมูํ 1 
นายทองค า  พันธวาณิชย์ 

ส.อบต. หมูํ 2 
นายทินาสิษฐ์  บรินต 

ส.อบต. หมูํ 3 

    

นายสุรพล  คีรีธีรกุล 
ส.อบต. หมูํ 3 

นายสมเกียรติ  สมค า 
ส.อบต. หมูํ 4 

นางวิจิตรา  แซํเต็น 
ส.อบต. หมูํ 4   

นางจันทอง  ไชยกันทะ 
ส.อบต. หมูํ 5 

  
นายนฤพล  นายโก๋ 

ส.อบต. หมูํ 5 
นายบุญเกียรติ  แสนทรงสิริ 

ส.อบต. หมูํ 6 
  

พนักงานสํวนต าบล 
องค์การบริหารสํวนต าบลปุากลาง 

 

 

 

 นายผจญ  ทิปกะ 
ปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล 
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 นายสุภาพ  ปัญญา 
รองปลัดองค์การบริหารสํวนต าบลปุากลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานปลัด 

 
นางสาวสุพรรณี  กันทะวงศ์ 

หัวหน๎าส านักงานปลัด 
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นางเกษสุรินทร์  พอใจ 

นักพัฒนาชุมชน 
นายมนู  แสนค าแพ 

นิติกร 
 

นายอดิเรก สุขล าไย 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

   
นางสาวอุมาพร  ธนะวัง 

นักจัดการงานทั่วไป 
นายประกิต  การุณยรัต 

เจ๎าพนักงานธุรการ 
นายทวีศักดิ์  กิตติยังกุล 

เจ๎าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

   
นางชนาภรณ์  เรืองประทีป  

คนงานทั่วไป 
นายเจริญชัย  กิตติยังกุล  
พนักงานขับรถดับเพลิง 

นายสุรชัย  แสนทรงสิร ิ
พนักงานขับรถยนต์ 

 
 

                   
 

นางสาวโสภารัต  แสนโซ๎ง                นายพรชัย  จุนฑการบัณฑิต                        
         แมํบ๎าน                พนักงานดับเพลิง                                     

ส่วนการคลัง 
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 นางรจนา  ชัญถาวร 
ผู๎อ านวยการกองคลัง 

 

 

   
นายจตุรภูมิ  อิ่นแก๎ว 

นักวิชาการจัดเก็บรายได๎ 
นางอังคณา  ชราชิต 

เจ๎าพนักงานการเงินและบัญชี 
 

นายสุริยันต์  แซํท๎าว 
เจ๎าพนักงานพัสดุ 

   
  

 

 

 
 

 
นางกรรณิการ์  แซํท๎าว  

ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานจัดเก็บรายได๎  
 

นางณัฎฐณิชา  กะรันตน ์
ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานการเงินและบัญช ี

นายฐาปกรณ์  เพ็งมีศรี 
ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานพัสดุ 
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ส่วนโยธา 
 

 

 
นางพัชรี  เรืองดี 

 

 ผู๎อ านวยการกองชําง 
 

 

   
   

 

 

 
นายเขตแดน   พรหมรักษ์ 

ผู๎ชํวยนายชํางโยธา 
 นายสามารถ  ขระเข่ือน 

ผู๎ชํวยนายชํางไฟฟูา 
 

  
 
 
 

 

 

 นายสมพร  แสนศรีเชาวพันธ์ 
จ๎างเหมา 
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ส่วนการศึกษา 
 

 

 

 

 นายณัฐวัตร  สวํางเฆมฤทธิ์ 
ผู๎อ านวยการกองการศึกษา 

 
 

 

   
นางอ าพร  โนจิต 

คร ู
นางเจนจิรา  ลือยศ 

ครู 
 

นางรุํงทิวา  ณ ชน 
คร ู

   
นางศรีแพร  เชียงเนาว์ 

คร ู 
นางชนัดดา  เนตรทิพย์ 

ครู  
นางวราลี  ยอดออน 

คร ู 
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นางสาวกาญจนา  ยอดออน 

คร ู 
 

นางเบญจพร  สมัครเขตวิทย์ 
ครู  

 
 
 
 

ส่วนการศึกษา 
 

นางหทัยชนก  คณิตสากล 
ครผูู๎ชํวย 

   

   
นางนฤมล  รัตนวิทูรย์ 

ผู๎ชํวยผู๎ดูแลเด็ก 
 
 

 
นางพัชรากร  นาคอ๎าย  

ผู๎ชํวยผู๎ดูแลเด็ก 
 

นางณัฐวดี  พันธวาณิช 
เจ๎าพนักงานพัสดุ 

 
 

 
นางวารี   นาสุวรรณ 

ผู๎ชํวยผู๎ดูแลเด็ก 
 

นางสาวฉวีวรรณ  ยั่งยืนทวี 
ผู๎ชํวยผู๎ดูแลเด็ก 

 
 

 
นางภณิดา  มูลค า  
 ผู๎ชํวยผู๎ดูแลเด็ก 
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วิสัยทัศน์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง 
“พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี   มีชุมชนเข้มแข็ง  ปลอดสิ่งเสพติด  เศรษฐกิจดี  
มีอาชีพ ก้าวน าประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา พัฒนาให้เป็นต าบลน่าอยู่  สู่ประชาคมอาเซียน”   

 
นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น นายประกอบ  แสนทรงสิริ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง 

1. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 1.1) สร๎างและบ ารุงรักษาถนน ทาง และสร๎างทางเชื่อมระหวํางหมูํบ๎าน ถนนเข๎าสูํพื้นที่การเกษตร 
ทํอระบายน้ า รางระบายน้ า  ต๎องได๎รับการปรับปรุง ซํอมแซม และพัฒนาให๎ได๎มาตรฐาน เพ่ือให๎ประชาชน
สามารถใช๎ประโยชน์ได๎ตลอดปี มีความปลอดภัย ภายใต๎งบประมาณขององค์การบริหารสํวนต าบลปุากลาง 
และจะประสานขอรับการสนับสนุนจากหนํวยงานอื่น ๆ อีกด๎านหนึ่งด๎วย 
 1.2) ส ารวจ ขยายเขตไฟฟูา ตามสถานที่ที่ไฟฟูายังไปไมํถึง เพ่ือให๎ทุกหลังคาเรือนมีไฟฟูาใช๎และ
ติดตั้งไฟกิ่งสาธารณะริมทาง ถนน ให๎ครอบคลุมทั้งต าบล ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารสํวนต าบลปุากลาง  
 1.3) สร๎าง และบ ารุงรักษาแหลํงน้ าที่มีอยูํเดิมให๎มีน้ าเพียงพอตํอการอุปโภคและมีความสะอาด
ปลอดภัยในการบริโภค และจัดสรรงบประมาณเพ่ือบริการน้ าบริโภคในฤดูแล๎งให๎ประชาชนอยํางท่ัวถึง 
 1.4) ปรับปรุง ระบบชลประทาน ฝายน้ าล๎น เหมือง หรือแหลํงน้ าเดิมท่ีมีอยูํ และจัดสร๎างแหลํงน้ า
ใหมํเพ่ือให๎มีน้ าใช๎ท าการเกษตรได๎อยํางพอเพียงในฤดูแล๎งภายใต๎งบประมาณขององค์การบริหารสํวนต าบล
ปุากลาง และจะประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนํวยอื่น ๆ อีกด๎วย  
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2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 

 2.1) การประกอบอาชีพ  
  2.1.1) สํงเสริมและสนับสนุนกลุํมเกษตรกร กลุํมอุตสาหกรรม หรือกลุํมอาชีพที่มีอยูํแล๎ว 
เชํน กลุํมมะมํวง กลุํมเครื่องเงิน กลุํมผ๎าเขียนเทียน/ผ๎าปักชาวเขา กลุํมเลี้ยงสัตว์ กลุํมยางพารา ให๎มีความ
เข๎มแข็ง พร๎อมจัดโครงการอบรม ศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาศักยภาพกลุํมตําง ๆ ให๎มีความรู๎ และสนับสนุน
อุปกรณ์การเกษตร 
  2.1.2) สนับสนุนกองทุนประกอบอาชีพแตํละกลุํม เพ่ือพัฒนาคุณภาพของสินค๎าให๎มี
คุณภาพและมีปริมาณเพียงพอตํอความต๎องการของตลาด เพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน  

2.1.3) สํงเสริม สนับสนุนการค๎า การตลาด โดยจัดให๎มีศูนย์กลางจ าหนํายสินค๎า ผลิตผล 
การเกษตร ผลิตภัณฑ์พ้ืนเมือง สินค๎าทางวัฒนธรรม เพ่ือไมํให๎เสียเปรียบพํอค๎า และให๎ค าปรึกษาเมื่อไมํได๎รับ
ความเป็นธรรมจากการจ าหนํายสินค๎า 
  2.1.4) สํงเสริมและสนับสนุนการท าการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
เกษตรแบบผสมผสาน เกษตรทางเลือก เกษตรอินทรีย์ พืชผักสวนครัวและหันมาใช๎ปุ๋ยชีวภาพ เพื่อทดแทน
การใช๎ปุ๋ยเคมี และสารเคมี 
  2.1.5) สํงเสริม สนับสนุนการฝึกอาชีพตามความถนัด และพัฒนาฝีมือแรงงานคนวํางงาน 
และประสานกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องจัดหางานให๎คนวํางงานมีงานท าตรงกับความต๎องการ เพ่ือให๎มีรายได๎
และลดปัญหาการวํางงานของประชาชน 
  2.1.6) สํงเสริมการประกอบอาชีพตามความถนัด เชํน ชํางกํอสร๎าง ชํางไม๎ ชํางปูน ชํางสี
โดยเฉพาะกับ กลุํมพํอบ๎าน กลุํมสตรี กลุํมเยาวชน  และกลุํมผู๎ด๎อยโอกาส 

 2.2) การอุตสาหกรรม  
   2.2.1) สํงเสริมและพัฒนาผู๎ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในชุมชน และการพัฒนาคุณภาพ
สินค๎า เชํน กลุํมผลิตเครื่องเงิน กลุํมตัดเย็บเสื้อผ๎าม๎ง และคุ๎มครองทรัพย์สินทางปัญญาให๎แกํสินค๎าท่ีผลิตใน
ชุมชน  
  2.2.2) สนับสนุนกองทุนพัฒนาอาชีพอุตสาหกรรมในด๎านตําง ๆ ในครัวเรือน เชํน   จักร
อุตสาหกรรม   

2.3) การทํองเที่ยวและบริการ 
  2.3.1) สํงเสริม สนับสนุนการทํองเที่ยวในรูปแบบตําง ๆ เชํน การทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ชนเผํา การทํองเที่ยวเชิงเกษตรกรรม การทํองเที่ยวเชิงสุขภาพ (สมุนไพรต๎มไกํกระดูกด า)   
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  2.3.2) สํงเสริม สนับสนุนการประชาสัมพันธ์การทํองเที่ยวทางวัฒนธรรมและประเพณีของ
ชนเผํา และจัดให๎มีลานจ าหนํายสินค๎าทางวัฒนธรรม เพ่ือจ าหนํายสินค๎าให๎กับนักทํองเที่ยวทั้งในและ
ตํางประเทศ เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
  2.3.3) จัดให๎มีระบบข๎อมูลขําวสาร ด๎านการทํองเที่ยวต าบลปุากลาง หรือปฏิทินการ
ทํองเที่ยวแตํละชนเผํา และจัดท าเอกสารเผยแพรํประชาสัมพันธ์ โดยประสานกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง เพื่อ
ชํวยประชาสัมพันธ์ ทั้งสื่อ สิ่งพิมพ์  วิทยุ  โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต 
  2.3.4) สํงเสริม สนับสนุนการสร๎างบ๎านพักแตํละชนเผํา เพื่อใช๎เป็นที่พักและให๎บริการ
นักทํองเที่ยว ทั้งในและตํางประเทศในรูปแบบ โฮมสเตย์ 

3. นโยบายด้านสังคม 

 3.1) การศึกษา  
  3.1.1) สํงเสริม สนับสนุนการศึกษากํอนประถมวัย และประถมวัย โดยเน๎นคุณภาพในด๎าน
โภชนาการ คุณภาพบุคลากรผู๎สอน และสนับสนุนสื่อ อุปกรณ์การเรียน การสอน   

3.1.2) ปรับปรุง ซํอมแซม และพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในความรับผิดชอบของ อบต.ปุากลาง  
ให๎ได๎มาตรฐาน มีความปลอดภัย เพื่อให๎เด็ก ๆ มีสุขภาพจิตที่ดีซึ่งจะสํงผลตํอการพัฒนาการของเด็กทั้ง  4  
ด๎าน  คือ  รํางกาย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา 

3.1.3) สํงเสริมและสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในชุมชนโดย  
การบูรณาการรํวมกันกับโรงเรียน ชุมชน องค์กร ท างานประสานรํวมกัน และพัฒนาโรงเรียนในชุมชนให๎ดี 
เพ่ือให๎เป็นโรงเรียนชุมชนที่นําเรียนนําอยูํ เพื่อชํวยลดคําใช๎จํายของผู๎ปกครองที่ต๎องสํงลูกไปเรียนชุมชนอ่ืน  
  3.1.4) สํงเสริม สนับสนุนการน าสื่อเทคโนโลยี อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือให๎บริการใน
การศึกษา ค๎นคว๎าข๎อมูลขําวสาร และประสานเครือขํายตําง ๆ เพื่อทันตํอสถานการณ์โลกปัจจุบัน และรองรับ
ประชาคมอาเซียน 
  3.1.5) สนับสนุนทุนการศึกษาให๎นักเรียนที่มีผลการเรียนดี หรือนักเรียนที่มีฐานะยากจน 
เด็กก าพร๎า เด็กด๎อยโอกาสทุกหมูํบ๎านอยํางเทําเทียมกัน  
  3.1.6) สํงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตําง ๆ ของโรงเรียน และสนับสนุนอุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรมตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

 3.2) สาธารณสุข  
  3.2.1) เพ่ิม และขยายศักยภาพองค์การบริหารสํวนต าบลปุากลาง เพื่อพัฒนา และยกระดับ
คุณภาพชีวิต ความเป็นอยูํของชาวต าบลปุากลางให๎ดีข้ึน โดยเฉพาะด๎านการสังคมสงเคราะห์ให๎แกํ เด็ก  
คนชรา ผู๎ด๎อยโอกาส ผู๎พิการ และผู๎ติดเชื้อเอดส์เป็นส าคัญ 
  3.2.2) สํงเสริมและสนับสนุนงบประมาณด๎านสาธารณสุข เพื่อด าเนินงานด๎านสุขภาพ
อนามัย โดยผํานกลุํมอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.) ทุกหมูํบ๎านอยํางท่ัวถึง 
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  3.2.3) สนับสนุน และประสานความรํวมมือกับโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล และ
อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน(อสม.) ให๎มีการตรวจสุขภาพประจ าปีให๎ประชาชนทุกปีอยํางทั่วถึง 
  3.2.4) ประสานความรํวมมือกับโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลปุากลางในการดูแล
สารพิษตกค๎างในผัก ผลไม๎ท่ีจ าหนํายในตลาดนัดของพ้ืนที่ อบต.ปุากลาง เพื่อให๎ความปลอดภัยในการ
คุ๎มครองผู๎บริโภค 

3.2.5) สนับสนุนการเฝูาระวัง ควบคุมปูองกันการแพรํระบาดของโรคติดตํอตําง ๆ รํวมกับ  
อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลปุากลาง ในทุกหมูํบ๎าน 

3.2.6) สํงเสริมและสนับสนุนการดูแลสุขภาพแมํและลูกตั้งแตํอยูํในครรภ์เพ่ือพัฒนาการ  
ด๎านสมอง และการเจริญเติบโตทางรํางกาย 
  3.2.7) สนับสนุน และบูรณาการรํวมเครือขํายบริการ โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล 
อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน(อสม.) อปพร. องค์กรภาครัฐและเอกชนในการให๎ความชํวยเหลือ การกู๎ภัย
ผู๎ปุวยที่ฉุกเฉินได๎อยํางทันทํวงที 
  3.2.8) สํงเสริมความรัก ความเข๎าใจกันภายในครอบครัว โดยประสานขอความรํวมมือ
เจ๎าหน๎าที่กรมสุขภาพจิตมาให๎ความรู๎ความเข๎าใจให๎ครอบครัว เพื่อลดปัญหาความตึงเครียดจากปัญหาการ
หยําร๎าง และปัญหาการฆําตัวตาย  
  3.2.9) สนับสนุนงบประมาณในการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขในการแก๎ไขปัญหาสิ่งเสพติดทุก
รูปแบบ 

 3.3) ศาสนา  
  3.3.1)  สนับสนุนและสํงเสริมกิจกรรมทางศาสนาและทุกลัทธิความเชื่อให๎ทั่วถึง  
  3.3.2) สํงเสริม การทะนุบ ารุงรักษา วัด และซํอมแซม ปรับปรุง สถานที่ประกอบกิจกรรม
ทางศาสนาตามความเชื่อ ตลอดจนการสํงเสริมสนับสนุนให๎เยาวชน บุคคลทั่วไปได๎ศึกษา เรียนรู๎ ศาสนาและ
มีการสืบทอดตํอไป 
  3.3.3) สํงเสริมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาอยํางสม่ าเสมอ โดยเน๎นการมีสํวนรํวมจากทุก
ฝุาย เชํน กลุํมผู๎น าชุมชน กลุํมสตรี กลุํมเยาวชน และสํวนราชการ 
  3.3.4) สนับสนุนให๎เยาวชน บุคคลทั่วไปได๎เรียนรู๎ค าสอนทางศาสนา การประกอบพิธีกรรม
ตามความเชื่อ และสามารถน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน เพื่ออนุรักษ์สืบทอดตํอไป 

 3.4) สวัสดิการสังคมสงเคราะห์ 
3.4.1) สํงเสริม สนับสนุนการพัฒนาทักษะ จัดกิจกรรมที่สร๎างสรรค์รวมทั้งจัดสวัสดิการ 

ที่จ าเป็นขั้นพื้นฐาน ส าหรับเด็ก เยาวชน ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ ผู๎ด๎อยโอกาส และผู๎ติดเชื้อเอดส์ ให๎ครบถ๎วนทุก
หมูํบ๎าน 
  3.4.2) สํงเสริมอาชีพที่เหมาะสมให๎ ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ ผู๎ด๎อยโอกาส ผู๎ติดเชื้อเอดส์ที่สามารถ
จะประกอบอาชีพได๎ พร๎อมจัดเบี้ยยังชีพให๎ครบทุกคน ทุกหมูํบ๎าน 
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  3.4.3) จัดสรรงบประมาณในการให๎ความชํวยเหลือประชาชนที่ได๎รับความเดือดร๎อนจาก
เหตุอุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัย ในเบื้องต๎นโดยดํวน 
  3.4.4) จัดสรรงบประมาณให๎ความชํวยเหลือด๎านอุปกรณ์ที่จ าเป็นตํอการด ารงชีวิต ส าหรับ
ผู๎พิการ ผู๎สูงอายุ เชํน ไม๎เท๎า รถเข็น ขาเทียม แวํนสายตา สายหูฟัง 

3.5) กีฬา และนันทนาการ 
3.5.1) สํงเสริม สนับสนุนการแขํงขันกีฬาต าบลประจ าปี เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีตํอกัน  

ระหวํางหมูํบ๎าน ทั้งการแขํงขันกีฬาภายในและภายนอก เพ่ือให๎ประชาชนได๎แสดงความสามารถในการเลํน
กีฬา และออกก าลังกาย 
  3.5.2) สนับสนุน สํงเสริมให๎ประชาชนต าบลปุากลางมีสุขภาพรํางกายที่แข็งแรง มีการออก
ก าลังกาย โดยการจัดให๎มีสวนสุขภาพ และสนับสนุนอุปกรณ์การออกก าลังกาย เชํน เครื่องออกก าลังกาย 
เครื่องเลํนเด็ก เครื่องเสียงเต๎นแอโรบิด 
  3.3.3) ตั้งงบประมาณในการจัดจ๎างผู๎น าการเต๎นแอโรบิด เพ่ือออกก าลังกาย  
  3.5.4) สํงเสริม สนับสนุนให๎มีสนามกีฬากลางระดับต าบลที่ได๎มาตรฐาน และลานกีฬาระดับ
หมูํบ๎านพร๎อมจัดหาอุปกรณ์การกีฬาให๎เพียงพอทุกหมูํบ๎าน  
  3.5.5) สํงเสริม สนับสนุนเยาวชนให๎เลํนกีฬา และฝึกฝนทักษะการเลํนกีฬาอยํางถูกวิธี การ
อบรมกรรมการตัดสินกีฬา เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในต าบลให๎ได๎มาตรฐานสากล และไมํไป
เกี่ยวข๎องกับสิ่งเสพติด 

 3.6) การแก๎ไขปัญหาสังคม 
  3.6.1) สนับสนุนและสร๎างมาตรการปูองกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนชาวต าบลปุากลาง เชํน การจัดให๎มีจุดปฏิบัติการ อปพร.ต าบล บริการ ออกตรวจตรา และติดตั้ง
กล๎องวงจรปิด(CCTV) ตามจุดเสี่ยงตําง ๆ ภายในต าบลปุากลาง  
  3.6.2) สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ และการปฏิบัติหน๎าที่ของ อปพร. โดยเฉพาะเรื่องเบี้ย
เลี้ยง การฝึกอบรมทบทวน อุปกรณ์ในการปฏิบัติหน๎าที่ และให๎ความชํวยเหลือ อปพร. เมื่อได๎รับอุบัติเหตุ 
เจ็บปุวยในระหวํางการท าหน๎าที่ปฏิบัติงาน เชํน คํารักษาพยาบาล คําท าขวัญ เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจ 
  3.6.3) สํงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกลุํมผู๎น าชุมชนในระดับหมูํบ๎าน ระดับต าบลในการ
เฝูาอยูํเวรยาม และใช๎มาตรการทางสังคมควบคูํกับมาตรการตามท่ีรัฐก าหนดขึ้นเพ่ือปูองกันปัญหาตําง ๆ ใน
ชุมชน  
  3.6.4) สนับสนุนกิจกรรมของเยาวชน สตรี เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและสตรีให๎เข๎า
มามีสํวนรํวมในการท ากิจกรรม การแสดงความคิดเห็นและรํวมแก๎ไขปัญหาของชุมชน 
  3.6.5) สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยต าบลและชุดปูองกันบรรเทาสาธารณภัย
เพ่ือบรรเทาความเดือดร๎อนให๎แกํประชาชน เมื่อมีกรณีเจ็บปุวยและมีอุบัติเหตุฉุกเฉิน โดยใช๎รถเคลื่อนที่เร็ว  
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3.7) สิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

  3.7.1) รณรงค์ให๎ประชาชนเห็นคุณคําและมีจิตส านึกที่ดีไมํทิ้งขยะมูลฝอยลงแหลํงน้ าที่ได๎
สร๎างข้ึน หรือแหลํงน้ าที่มีอยูํเดิมตามธรรมชาติ โดยจะปรับปรุง พัฒนาแหลํงน้ าให๎มีความสะอาดและมีน้ าใช๎
อยํางเพียงพอในฤดูแล๎ง 

3.7.2) รณรงค์เรื่องการคัดแยกขยะ เพื่อลดปริมาณขยะ สะดวกตํอการจัดเก็บ การก าจัด
ขยะ  

และจัดหาสถานที่ทิ้งขยะท่ีมีความเหมาะสมและเพียงพอ 
3.7.3) สํงเสริม สนับสนุน รณรงค์การรักษาความสะอาดบนถนน ริมทาง ทางเดิน ศาลาที่ 

พัก ภายในต าบลและจัดกิจกรรมหมูํบ๎านสะอาด โดยให๎ผู๎น าชุมชนเป็นหลัก 
  3.7.4) สํงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ของต าบลปุากลางให๎สวยงามตาม
ธรรมชาติ ด๎วยโครงการถนนสวย ชุมชนสะอาด บ๎านนําอยูํ  
  3.7.5) รณรงค์ ควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ น้ าเสีย กลิ่น เสียง ฝุุนละออง ที่เกิดจากการ
ผลิตและการบริโภค เชํน การเผาขยะ  การสัญจรของยานพาหนะ และรํวมกันปลูกพืชไม๎ยืนต๎นเพื่อลดภาวะ
โลกร๎อน 
  3.7.6) รณรงค์ให๎เกษตรกรหลีกเลี่ยงหรือลดการใช๎สารเคมีท่ีมีผลตํอภาวะโลกร๎อน และหัน
มาใช๎สารชีวภาพทดแทน เพ่ือรักษาสิ่งแวดล๎อมและมีความปลอดภัยตํอชีวิต 
 

4. นโยบายด้านวัฒนธรรม  

 4.1) สํงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามประเพณีชนเผําอยํางทั่วถึงและเพียงพอ เชํน ปี
ใหมํม๎ง เมี่ยน สงกรานต์ สะโหลดตีพิ ตลอดจนการแตํงกายชุดประจ าชนเผําในเทศกาลตําง ๆ ของแตํละชน
เผํา และสํงเสริมการแตํงกายชุดชนเผําเพ่ือเข๎ารํวมในเทศกาลตําง ๆ ภายในและภายนอกต าบล 
 4.2) สนับสนุนสํงเสริมการจัดกิจกรรมตามประเพณี และวัฒนธรรมชนเผําให๎เป็นเอกลักษณ์ที่โดด
เดํนของต าบลปุากลาง เพ่ือรองรับการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเปิดรับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 4.3) สํงเสริม สนับสนุนการเรียนรู๎ การสืบทอด การถํายทอด ความรู๎ทางวัฒนธรรม และพิธีกรรม
ตําง ๆ ของชนเผํา ตลอดจนการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาท๎องถิ่นให๎คงอยูํยั่งยืน เชํน 
การเรียนการสอนภาษาชนเผํา  การถํายทอดพิธีกรรมทางความเชื่อของแตํละชนเผํา  
 4.4) จัดตั้งงบประมาณในการจัดจ๎างผู๎มีความรู๎ในด๎านพิธีกรรมตําง ๆ ของแตํละชเผํา เพ่ือถํายทอด
ความรู๎ให๎ลูกหลานในการอนุรักษ์สืบไป 
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 4.5) สํงเสริมและสนับสนุน เผยแพรํ ประชาสัมพันธ์สินค๎าทางวัฒนธรรมชนเผํา ที่เป็นผ๎าปักชาวเขา 
เครื่องเงินประดับ ผลิตภัณฑ์จักสาน และอ่ืน ๆ ให๎เป็นที่รู๎จักของนักทํองเที่ยว และบุคคลทั่วไป  

4.6) สนับสนุนการจัดท าเอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อการเรียนรู๎ เกี่ยวกับประเพณี พิธีกรรมตําง ๆ ของแตํละ
ชนเผําทั้งภาษาชนเผําและภาษาไทย เพื่อเผยแพรํ เรียนรู๎ และมีการอนุรักษ์เอาไว๎ 

4.7) สํงเสริมและสนับสนุนการเชิดชูเกียรติบุคคล ในวันส าคัญตําง ๆ เพ่ือเป็นการสร๎างขวัญ ก าลังใจ 
และเป็นแบบอยํางที่ดีในสังคม เชํน ผู๎น าชุมชนดีเดํน  เยาวชนดีเดํน  ผู๎สูงอายุดีเดํน  อสม.ดีเดํน  และอปพร.
ดีเดํน 

 

5. นโยบายด้านการเมืองการปกครอง 

 5.1) สํงเสริม สนับสนุนการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และสนับสนุนการปกปูองสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
 5.2) สํงเสริม สนับสนุนการพัฒนา โดยมุํงเน๎นให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในทุก ๆ ด๎านด๎วยการ  “รํวมคิด 
รํวมท า รํวมปฏิบัติ เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนชาวต าบลปุากลาง”  
 5.3) สนับสนุนการปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานของ องค์การบริหารสํวนต าบลปุากลาง ให๎เป็น
สถาบันที่ท างานเพ่ือตอบสนองตํอความต๎องการของประชาชน ในด๎านการบริการด๎วยความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
 5.4) สํงเสริมความสามัคคี ความปรองดองในทุกภาคสํวนภายในต าบล หมูํบ๎าน เพื่อให๎เกิดความ 
สามัคคี และชํวยกันพัฒนาต าบลปุากลางให๎เจริญยิ่งขึ้นไป 

5.5) สนับสนุนการสร๎างแรงจูงใจ และเพ่ิมขวัญก าลังใจให๎เจ๎าหน๎าที่ และผู๎ปฏิบัติงานของ อบต. ที่
ปฏิบัติงานด๎วยความทุํมเท เสียสละ และเป็นที่ยอมรับ 

5.6) กํอสร๎าง ตํอเติม ปรับปรุง ซํอมแซม อาคารส านักงาน อบต.ปุากลาง รวมทั้งการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ให๎ได๎มาตรฐานระดับต าบล เพ่ือใช๎เป็นสถานที่ในการประชุม การรับรองแขกผู๎มาเยี่ยมและการจัด
กิจกรรมตําง ๆ ของต าบล 

5.7) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ส านักงานที่จ าเป็นตํอการปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ให๎มี
ประสิทธิภาพและเพ่ือประโยชน์ในการบริการประชาชน 

5.8) พัฒนาศักยภาพของคณะผู๎บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล  ผู๎น าชุมชน  
กรรมการหมูํบ๎าน  พนักงานสํวนต าบล เพื่อเพ่ิมพูนความรู๎ ทักษะประสบการณ์ในการท างาน เพ่ือพัฒนา
ต าบลปุากลาง 

5.9) เน๎นการบริหารงาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และเน๎นเรื่องการครองตน  ครองคน  ครองงาน 
และบริการประชาชนโดยปราศจากความล าเอียง รวมถึงความเสมอภาค และความเทําเทียมกันภายใต๎
กฎเกณฑ์เดียวกัน 
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5.10) มุํงผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยการท างานให๎แล๎วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อให๎เกิดความ
สงบสุขแกํประชาชน ให๎ประชาชนได๎รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด 

การก าหนดนโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหารสํวนต าบลปุากลาง ดังกลําวข๎างต๎นได๎อยูํ
บนพื้นฐานความเป็นจริง ด๎านเศรษฐกิจ   สังคม    การเมือง  และสถานการณ์ในปัจจุบัน เพ่ือสามารถด าเนิน
นโยบายให๎บรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนดเอาไว๎ การปฏิบัติงานตามอ านาจหน๎าที่ขององค์การบริหารสํวนต าบล
ปุากลาง ต๎องเป็นไปเพื่อผลประโยชน์สุขของประชาชนชาวต าบลปุากลาง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และเน๎น
เรื่องการครองตน  ครองคน   ครองงาน  มุํงผลสัมฤทธิ์ของงาน และค านึงถึงการมีสํวนรํวมของประชาชนใน
การแสดงความคิดเห็น การจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น การจัดท างบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ๎าง  การ
ตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงานอยํางโปรํงใส และการเปิดเผยข๎อมูลขําวสารให๎เป็นไปตามกฎหมาย
และระเบียบข๎อบังคับ 

 

 

นโยบายทั้ง  5  ด๎านที่ได๎แถลงตํอสภาองค์การบริหารสํวนต าบลปุากลางดังกลําวข๎างต๎นจะประสบ
ความส าเร็จได๎นั้น ต๎องได๎รับความรํวมมือจาก ประธานฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวน
ต าบลปุากลาง  ก านัน  ผู๎ใหญํบ๎าน  ผู๎น าชุมชน  ผู๎น ากลุํมสตรี หนํวยงานตําง ๆ ภายในชุมชน และข๎าราชการ  
พนักงานสํวนต าบล  พนักงานจ๎างในฐานะผู๎ปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนนโยบายไปสูํการปฏิบัติ และที่ส าคัญ
อยํางยิ่ง คือ จากประชาชนชาวต าบลปุากลาง  กระผมในฐานะที่เป็นผู๎ได๎รับการเลือกตั้งจากประชาชนชาว
ต าบลปุากลาง  ในต าแหนํงนายกองค์การบริหารสํวนต าบลปุากลาง พร๎อมคณะผู๎บริหาร จะบริหารงานของ
องค์การบริหารสํวนต าบลปุากลางให๎บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายที่แถลงไว๎ตํอสภาองค์การบริหารสํวน
ต าบลปุากลาง เพื่อรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ และของประชาชนชาวต าบลปุากลาง  จึงขอแถลง
นโยบายไว๎เพียงเทํานี้  ขอขอบคุณทุกทํานที่เข๎ารํวมประชุม 
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ยุทธศาสตร์และสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

ที่ตั้งและอาณาเขต 
 ยกฐานะจากสภาต าบลปุากลาง เป็นองค์การบริหารสํวนต าบลปุากลาง  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2540  ตั้งอยูํเลขท่ี 140  หมูํที่ 1  บ๎านน้ าเปิน  ต าบลปุากลาง  อ าเภอปัว  จังหวัดนําน  ต าบลปุากลาง 
มีเนื้อที่ทั้งหมด   21.87  ตารางกิโลเมตร  หรือ 13,670.99  ไรํ  ตั้งอยูํทางทิศใต๎ ของอ าเภอปัว  อยูํหํางจาก
อ าเภอ ปัวประมาณ   5   กิโลเมตร   มีอาณาเขตติดตํอ ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดตํอกับ     ต าบลศิลาแลง ,  ต าบลวรนคร  
 ทิศใต๎  ติดตํอกับ     ต าบลศิลาเพชร  
 ทิศตะวันออก ติดตํอกับ      ต าบลศิลาแลง  
 ทิศตะวันตก ติดตํอกับ      เทศบาลต าบลปัว   ,  ต าบลยม (อ าเภอทําวังผา)  
 

ประชากรมีจ านวนทั้งสิ้น  8,116  คน  แยกเป็นชาย  4,025 คน คิดเป็นร้อยละ  50.41  
หญิง  4,25  คน คิดเป็นร้อยละ  49.59  (**ข้อมูลจากส านักบริหารการทะเบียนกรมการ
ปกครอง  ณ วันที่ 9 เมษายน  2558   อนุเคราะห์ข้อมูลจาก ส านักทะเบียน อ าเภอปัว**)  

 
ตารางแจกแจงประชากร/แจกแจงรายหมู่บ้าน 

ล ำดับที่ ชื่อหมู่บ้ำน หมู่ที่ ชำย หญิง รวม จ ำนวน
ครัวเรือน 

1 น ้าเปิน 1 779 737 1,516 319 
2 ห้วยสะนาว 2 464 462 926 205 
3 ค้างฮ่อ 3 462 442 904 180 
4 จูน 4 335 339 674 154 
5 ตาหลวง 5 252 251 503 193 
6 สวนทราย 6 1,285 1,303 2,588 410 
7 ป่ากลาง 7 623 620 1,243 208 

รวม 4,200 4,154 8,354 1,669 
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แนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง 

ได้ก าหนดไว้  6  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

1.  การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 1.1.  พัฒนาเส๎นทางคมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน 
1.2.  จัดหาและพัฒนาแหลํงน้ าเพื่ออุปโภคบริโภคและ
การเกษตร 
1.3.  ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ,ขยายเขตไฟฟูาให๎ทั่วถึง 
1.4.  กํอสร๎าง / ตํอเติมโครงสร๎างพ้ืนฐาน 

2. การพัฒนาด๎านการสํงเสริมอาชีพและพัฒนา
เศรษฐกิจ 

2.1. สํงเสริมและพัฒนาอาชีพให๎ประชาชน 

3. การพัฒนาสังคมและความม่ันคงมนุษย์ 3.1. สํงเสริมการพัฒนาด๎านการสงเคราะห์ประชาชน 
3.2. สํงเสริมการแก๎ปัญหาสังคม 
3.3. สํงเสริมการศึกษา 
3.4. สํงเสริมกิจการด๎านสาธารณสุข 
3.5. สํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนและประชาชน 
3.6.สํงเสริมการเลํนกีฬา,การออกก าลังกาย,และการ
นันทนาการ 

4.  การพัฒนาด๎านศิลปวัฒนธรรม จารีต  
ประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

4.1. สํงเสริมการจัดงานตามประเพณีและสํงเสริมกิจกรรมวัน
ส าคัญทางศาสนาและสํงเสริมการทํองเที่ยว 
4.2.  กํอสร๎างศูนย์วัฒนธรรมต าบลและชนเผํา 
4.3. ฝึกสอนอบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมและ
จัดซื้อวัสดุ ทางวัฒนธรรม 

5.  การพัฒนาด๎านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

5.1. บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 
5.2.สํงเสริมสนับสนุนการสร๎างจิตส านึกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
5.3. สํงเสริมและพัฒนาการจัดระบบน้ าเสีย 
5.4. สํงเสริมการปูองกันและแก๎ไขปัญหาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 
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6.  การพัฒนาด๎านการบริหารจัดการและการ
บริการ 

6.1.  สนับสนุนสํงเสริมการพัฒนารํวมบูรณาการ องค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นรํวมกับชุมชน 
6.2. สนับสนุนสํงเสริมงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให๎
มีประสิทธิภาพ 
6.3.  สํงเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตาม
หลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี  
6.4.  จัดหา / จัดซื้อ / ซํอมแซมวัสดุครุภัณฑ์และ
เครื่องจักรกลที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานและพัฒนาขีด
ความสามารถในการบริการสาธารณะตํางๆ 

 
งบรายรับ – รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจ าปี 2559 

ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 
 

 
 

รายการ  ประมาณการ รายรับ จริง 

ภาษีอากร  62,000 87,635.76 

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต  18,700 136,424.00 

รายได้จากทรัพย์สิน  240,000 235,018.38 

รายได้เบ็ดเตล็ด  80,000 203,120.00 

รายได้จากทุน 300 325.00 

ภาษีจัดสรร  14,025,000 16,991,208.53 

เงินอุดหนุน  13,274,000 11,312,073.00 

รวมเงินตามประมาณการรายรับท้ังสิ้น 27,700,000 28,965,804.67 

เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์       14,885,480.00  

รวมเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์       14,885,480.00  

รวมรายรับท้ังสิ้น   43,851,284.67 
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รายการ  ประมาณการรายจ่าย รายจ่ายจริง 

งบกลาง             949,330.00  446,926.00 

เงินเดือน (ฝุายการเมือง)          1,879,920.00  1,877,520.00 

เงินเดือน (ฝุายประจ า)          6,318,471.00  5,960,496.00 

คําตอบแทน           1,125,870.00  934,301.00 

คําใช๎สอย           5,753,910.00  3,554,641.12 

คําวัสดุ           3,424,369.00  2,569,696.95 

คําสาธารณูปโภค             577,000.00  413,529.34 

เงินอุดหนุน           2,651,000.00  2,505,000.00 

คําครุภัณฑ์             640,900.00  560,100.00 

คําท่ีดินและสิ่งกํอสร๎าง           4,361,230.00  3,746,322.79 

รายจํายอื่นๆ               18,000.00  15,000.00 

รวมเงินตามประมาณการรายจ่ายท้ังสิ้น        27,700,000.00  22,583,533.20 

รายจํายที่จํายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให๎โดยระบุ
วัตถุประสงค์  

  14,885,480.00 
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รวมรายจ่ายท้ังสิ้น    37,469,013.20 
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สรุปผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปี และผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 

ยุทธศาสตร์/ แนวทางการพัฒนา 
 แผนพัฒนาปี 2559   การตั้งงบประมาณ 2559  ผลการด าเนินการ ปี 2559  

 จ านวน
โครงการ  

 งบประมาณ  
 จ านวน
โครงการ  

 งบประมาณ  
 จ านวน
โครงการ  

 งบประมาณ  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพ้ืนฐาน             

       1.1  พัฒนาเส๎นทางคมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน 79 155,849,300 9 2,590,000 12 2,540,632 
       1.2  จัดหาและพัฒนาแหลํงน้ าเพื่ออุปโภค  บริโภค  และการเกษตร 24 49,885,400     1 55,369 
       1.3  ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะและขยายเขตไฟฟูาให๎ทั่วถึง  5 1,300,000 2 330,000 0 0 
      1.4.  แนวทางการพัฒนา กํอสร๎าง / ตํอเติมโครงสร๎างพ้ืนฐาน 18 8,748,000 9 1,459,000 11 1,351,250 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ             

       2.1  สํงเสริมและพัฒนาอาชีพให๎ประชาชน 30 4,170,000 5 295,000 4 221,368 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและความม่ันคงมนุษย์             

      3.1  สํงเสริมพัฒนาด๎านการสงเคราะห์ประชาชน 7 516,000 3 206,000 2 105,412 
      3.2  สํงเสริมการแก๎ปัญหาสังคม 27 2,848,000 13 285,000 8 124,930 
      3.3  สํงเสริมการศึกษา 43 10,809,500 22 6,393,069 18 5,638,450 
      3.4  สํงเสริมพัฒนากิจการด๎านสาธารณะสุข 23 888,110 8 519,000 7 391,178 
      3.5  สํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนและประชาชน 8 260,000 2 35,000 2 34,450 
      3.6  สํงเสริมสนับสนุนการเลํนกีฬา,การออกก าลังกายและการ
นันทนาการ 

13 2,605,000 6 235,000 4 77,722 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิ         
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ปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยว 
     4.1   สํงเสริมการจัดงานตามประเพณีและสํงเสริมการทํองเที่ยว
ประเพณีวัฒนธรรม 

15 1,610,000 17 343,000 15 278,615 

ยุทธศาสตร์/ แนวทางการพัฒนา 
 แผนพัฒนาปี 2559   การตั้งงบประมาณ 2559  ผลการด าเนินการ ปี 2559  

 จ านวน
โครงการ  

 งบประมาณ  
 จ านวน
โครงการ  

 งบประมาณ  
 จ านวน
โครงการ  

 งบประมาณ  

     4.2   กํอสร๎างและปรับปรุงสถานที่ประกอบพิธีกรรม/ศูนย์วัฒนธรรม
ต าบลและชนเผํา 

0 0 1 60,000 - - 

     4.3   ฝึกสอนอบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม 13 428,100     1 4,500 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

            

    5.1  บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล  13 777,800 5 642,000 4 539,792 
    5.2   เสริมและสนับสนุนการสร๎างจิตส านึกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

2 80,000 2 60,000     

    5.3  สํงเสริมการปูองกันและแก๎ไขปัญหาธรรมชาติ 4 120,000 0              -    - - 
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ         - - 
    6.1  สนับสนุนสํงเสริมการพัฒนารํวมบูรณาการองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นกับชุมชน 

8 165,000 4 60,000 2 21,453 

    6.2  สนับสนุนสํงเสริม งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให๎มี
ประสิทธิภาพ 

7 315,000 7 240,000     
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    6.3  พัฒนาสํงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตาม
หลักการบริหาร   กิจการบ๎านเมืองที่ดี 

49 10,973,000 39 12,401,531 65 9,593,240 

    6.4  จัดหา/จัดซื้อ/ซํอมแซมวัสดุครุภัณฑ์และเครื่องจักรกลที่จ าเป็น
ส าหรับการปฏิบัติงาน และพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการบริการ
สาธารณะ 

21 3,280,000 15 1,546,400 34 1,062,649 

รวม 409 255,628,210       169  27,000,000       190     22,041,010  
โครงการที่ด าเนินการปีงบประมาณ 2559 

1.       ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.1   แนวทางการพัฒนา เส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 
ล าดับ

ที 
โครงการกิจกรรม งบประมาณ โอนเพิ่ม โอนลด งบที่ใช้ไป งบประมาณที่เหลือ พื้นที่ หน่วยงาน

ด าเนินการ 

1 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. เข๎าซอยบ๎านนายชัยยุทธ บ๎านค๎างฮํอ หมูํ 3        420,000            417,400                    2,600  บ๎านค๎างฮํอ หมูํ 3 กองชําง 
2 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. รอบอํางหก บ๎านตาหลวง หมูํ 5       250,000          19,800        228,900                  21,100  บ๎านตาหลวง หมูํ 5 กองชําง 
3 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. เส๎นหน๎าบ๎านนายยิ่งขายผ๎า (เล้ียวขวา) บ๎าน

สวนทราย หมูํ 6 
      420,000            417,400                    2,600  บ๎านสวนทราย หมูํ 6 กองชําง 

4 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. เส๎นหน๎าบ๎านรองชัยเดช บ๎านสวนทราย หมูํ 6 
เช่ือมบ๎านห๎วยสะนาว หมูํ 2 ต าบลปุากลาง 

      310,000        15,600          311,500    บ๎านห๎วยสะนาว หมูํ 2 กองชําง 

5 โครงการกํอสร๎าง ขยายไหลํทางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง
เส๎นต าบลปุากลาง เช่ือมระหวํางต าบลศิลาแลง 

      320,000          64,000        252,300                  67,700  ต าบลปุากลาง เช่ือม 
ต าบลศิลาแลง 

กองชําง 

6 โครงการกํอสร๎าง ถนน คสล. เขตบ๎านเฟื่องฟูา (กิจการนอกเขต)       250,000            5,900        241,200                    8,800  บ๎านเฟื่องฟูา ต าบลศิลา
แลง 

กองชําง 

7 โครงการกํอสร๎าง ฝาปิดรางระบายน้ า คสล. หน๎าโรงเรียนมัธยม บ๎านน้ า
เปิน หมูํ 1 ต าบลปุากลาง 

      220,000          46,900        144,223                  75,777  หน๎าโรงเรียนมัธยม 
บ๎านน้ าเปิน หมูํ 1 
ต าบลปุากลาง 

กองชําง 
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8 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า พร๎อมฝาปิด คสล. เขต 1 – เขต 5 บ๎าน
ห๎วยสะนาว หมูํ 2 ต าบลปุากลาง 

      300,000          75,500        222,500                  77,500  บ๎านห๎วยสะนาว หมูํ 2 กองชําง 

9 คําซํอมแซมถนนหินกรวดทราย ในเขตต าบลปุากลาง       100,000          15,600          84,400                  15,600  ในเขตต าบลปุากลาง กองชําง 
10  โครงการก่อสร้างถนน คสล.ห้วยทรายขาว ม.4         178,000          132,000                  46,000  ในเขตต าบลปุากลาง กองชําง 
11  โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. เขต 1 เขต 5 ม.2           25,270            22,000                    3,270  ในเขตต าบลปุากลาง กองชําง 
12  โครงการก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงขยายไหล่ทางเช่ือมระหว่างต้าบล          84,630            66,809                  17,821  ในเขตต าบลปุากลาง กองชําง 
                 1.2  แนวทางการพัฒนา ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ,ขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึง และติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและติดตั้งกระจกนูนตามทางโค้งทางแยก 
13 คําจ๎างเหมาประมาณการขยายไฟฟูาต าบลปุากลาง          30,000                        30,000  ต าบลปุากลาง กองชําง 
14 คําวัสดุไฟฟูา       200,000         55,368.50                144,632  ต าบลปุากลาง กองชําง 
ล าดับ

ที 
โครงการกิจกรรม งบประมาณ โอนเพิ่ม โอนลด งบที่ใช้ไป งบประมาณที่เหลือ พื้นที่ หน่วยงาน

ด าเนินการ 

15 อุดหนุนการไฟฟูาสํวนภูมิภาคอ าเภอปัว ตามโครงการติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะ 

      100,000                      100,000  ต าบลปุากลาง กองชําง 

                 1.3  แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง / ต่อเติมโครงสร้างพื้นฐาน 
16 ซํอมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านปุากลาง         50,000          ศพด.บ๎านปุากลาง กองชําง 
17 ซํอมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านตาหลวง         50,000          ศพด.บ๎านตาหลวง กองชําง 
18 กํอสร๎างปรับปรุงตํอเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านปุากลาง         16,000          6,500            22,000                      500  ศพด.บ๎านปุากลาง กองชําง 
19 กํอสร๎างปรับปรุงตํอเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านตาหลวง         17,000        10,500            27,000                      500  ศพด.บ๎านตาหลวง กองชําง 
20  โครงการกํอสร๎างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กบ๎านตาหลวง        300,000          8,500          302,000                    6,500  ศพด.บ๎านตาหลวง กองชําง 
21 โครงการกํอสร๎างปรับปรุง กั้นห๎องกิจการสภาฯ อาคารส านักงาน อบต.ปุา

กลาง 
        46,000          13,100          32,500                      400  อบต.ปุากลาง กองชําง 

22 โครงการกํอสร๎างเหล็กดัด อาคารส านักงาน อบต.ปุากลาง และศูนย์ อป
พร. 

        70,000               800          69,000                      200  อบต.ปุากลาง กองชําง 

23 โครงการกํอสร๎างศาลาอเนกประสงค์ บ๎านจูน หมูํ 4       320,000      168,100      426,920                    61,180  บ๎านจูน หมูํ 4 กองชําง 
24 โครงการกํอสร๎างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านตาหลวง        590,000          64,700        513,000                  12,300  ศพด.บ๎านตาหลวง กองชําง 
25  โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมหอกระจายข่าว เสียงตามสาย (หมู่ 

4)  
   1,875,000          122,000             1,753,000  หมูํ 4 กองชําง 
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26  โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารเรียน ศพด.ป่ากลาง   
ราวสแตนเลศ  

      110,000          110,000                          -    ศพด.ปุากลาง กองชําง 

27  โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารเรียน ศพด.ตาหลวง มุ้ง
ลวด ประตู หน้าต่าง  

        57,600            57,600                          -    ศพด.ตาหลวง กองชําง 

28  โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารเรียน ศพด.ป่ากลาง  
มุ้งลวด ประตุ หน้าต่าง  

        60,000            60,000                          -    ศพด.ปุากลาง กองชําง 

29  โครงการปรับปรงซ่อมแซม ศพด.ป่ากลาง   
 
 
 
 

        36,150            36,150                          -    ศพด.ปุากลาง กองชําง 

ล าดับ
ที 

โครงการกิจกรรม งบประมาณ โอนเพิ่ม โอนลด งบที่ใช้ไป งบประมาณที่เหลือ พื้นที่ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

2.       ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
         2.1  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชน 
30 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบล       100,000              86,300                  13,700  ต าบลปุากลางและ

ตํางจังหวัด 
ส านักงานปลัด 

31 คําใช๎จํายส าหรับโครงการสํงเสริมอาชีพ หมูํที่ 1-6       120,000              82,516                  37,484  หมูํที่ 1-6 ต าบลปุา
กลาง 

ส านักงานปลัด 

32 คําใช๎จํายการบริหารจัดการศูนย์ถํายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ า
ต าบล 

        25,000                        25,000  ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด 

33 โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู๎เกษตรกร หลักสูตร สเต็มเซลล์  เพื่อลด
ต๎นทุน เพิ่มผลผลิต ผลิตอาหารปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

        30,000        50,000            34,620                  45,380  ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด 

34 โครงการฝึกอบรมท าปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สูตร PR         20,000          20,000      ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด 
35 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพตลาดของกลุํมมะมํวง         20,000            17,932                    2,068  ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคงมนุษย ์
        3.1   แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการพัฒนาด้านการสงเคราะห์ประชาชน 
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36 คําจัดซื้อผ๎าหํมเครื่องกันหนาว        100,000        100,000                            -    ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด 
37 ซํอมแซมบ๎านคนจน        100,000              99,912                        88  ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด 
38 เบี้ยยังชีพผู๎ปุวยโรคเอดส ์           6,000                5,500                      500  ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด 
         3.2   แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการแก้ปัญหาสังคม 
39 คําใช๎จํายส าหรับกิจกรรมรณรงค์ตํางๆ เชํนการตํอต๎านยาเสพติด, รณรงค์

ปูองกันและแก๎ไขปัญหาไข๎เลือดออก 
        10,000                9,900                      100  ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด 

40 คําใช๎จํายส าหรับโครงการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดระดับต าบล         20,000              14,720                    5,280  ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด 
41 คําใช๎จํายส าหรับโครงการสร๎างเสริมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย         15,000                        15,000  ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด 
42 คําใช๎จํายส าหรับสํงเสริมบทบาทสตรี         35,000              25,045                    9,955  ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด 
43 จัดซื้อชุดตรวจสารเสพติดในรํางกาย          20,000                        20,000  ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด 
ล าดับ

ที 
โครงการกิจกรรม งบประมาณ โอนเพิ่ม โอนลด งบที่ใช้ไป งบประมาณที่เหลือ พื้นที่ หน่วยงาน

ด าเนินการ 

44 อุดหนุน คณะกรรมการหมูํบ๎าน ต าบลปุากลาง         30,000              30,000                          -    ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด 
45 สํงเสริมกิจกรรมผู๎สูงอายุต าบลปุากลาง         15,000              10,145                    4,855  ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด 
46 อุดหนุนโครงการฝึกอบรมทบทวนลูกเสือชาวบ๎าน ต๎านภัยยาเสพติดเทิดไท๎

องค์ราชันย์ จังหวัดนําน 
        10,000              10,000                          -    ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด 

47 อุดหนุนโครงการสํงเสริมสวัสดิการชุมชนในระดับต าบล         30,000          30,000                            -    ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด 
48 โครงการอบรมความรู๎กฎหมายทั่วไป         20,000                8,620                  11,380  ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด 
49 โครงการประชุมสัมมนาพัฒนาจิตใจรวมญาติเผําม๎งแตํละตระกูล         30,000              16,500                  13,500  ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด 
50 โครงการสนับสนุนเครือขํายสตรี เผําม๎ง เผําเมี่ยน และเผําลัวะ         30,000                        30,000  ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด 
51 โครงการแผํนดินธรรมแผํนดินทอง         20,000                        20,000  ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด 
  3.3   แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการศึกษา 
52 คําบอกรับวารสารหรือหนังสือพิมพ ์         51,250              51,240    อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด 
53 โครงการศึกษาดูงานมหกรรมการจัดการศึกษาท๎องถิ่น         50,000              50,000                          -    อบต.ปุากลาง กองการศึกษา 
54 โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหารสถานศึกษา    1,635,200         1,343,200                292,000  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎าน

ปุากลาง และบ๎านตา
หลวง 

กองการศึกษา 
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55 โครงการจัดนิทรรศการผลงานเด็กปฐมวัยและมอบประกาศนียบัตร         15,000              15,000                          -    อบต.ปุากลาง กองการศึกษา 
56 กิจกรรมวันเด็กแหํงชาต ิ         40,000              36,125                    3,875  อบต.ปุากลาง กองการศึกษา 
57 คําใช๎จํายส าหรับจัดซ้ืออาหารเสริมส าหรับเด็กที่มีน้ าหนักต่ ากวําเกณฑ ์         30,000              30,000                          -    อบต.ปุากลาง กองการศึกษา 
58 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ ์ของโรงเรียนส

หราษฎร์บ ารุง 
        15,000              15,000                          -    โรงเรีนสหราษฎร์บ ารุง กองการศึกษา 

59 โครงการห๎องสมุดมีชีวิต ของโรงเรียนสหราษฎร์บ ารุง         20,000                        20,000  โรงเรีนสหราษฎร์บ ารุง กองการศึกษา 
60 โครงการคํายคุณธรรม น าความรู๎ (คํายต๎นกล๎า ควาดี วิถีคุณธรรม ของ

โรงเรียนสหราษฎร์บ ารุง 
        15,000              14,660                       40  โรงเรีนสหราษฎร์บ ารุง กองการศึกษา 

61 โครงการพัฒนาแหลํงเรียนรุ๎ในสถานศึกษา โรงเรียนสหราษฎร์บ ารุง  
 

        10,000              10,000                          -    โรงเรีนสหราษฎร์บ ารุง กองการศึกษา 

ล าดับ
ที 

โครงการกิจกรรม งบประมาณ โอนเพิ่ม โอนลด งบที่ใช้ไป งบประมาณที่เหลือ พื้นที่ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

62 โครงการสํงเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ของโรงเรียนปุากลางมิตรภาพ
ที่ 166 

        20,000                        20,000  โรงเรียนปุากลาง
มิตรภาพที ่166 

กองการศึกษา 

63 โครงการสํงเสริมและพัฒนาผู๎เรียนเต็มศักยภาพของโรงเรียนปุากลาง
มิตรภาพที ่166 

        30,000                        30,000  โรงเรียนปุากลาง
มิตรภาพที ่166 

กองการศึกษา 

64 โครงการสร๎างเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ของโรงเรียนปุากลาง
มิตรภาพที่ 166 

        30,000              26,204                    3,796  โรงเรียนปุากลาง
มิตรภาพที ่166 

กองการศึกษา 

65 คําอาหารเสริม (นม) อัตราคนละ 7.37 บาท        602,571       543,458.72                  59,112  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎าน
ปุากลาง และบ๎านตา
หลวง 

กองการศึกษา 

      816,301            3,500   768,080.40                  44,721  โรงเรียนปุากลาง
มิตรภาพที ่166 

กองการศึกษา 

      295,095          3,500     298,481.58                       13  โรงเรียนสหราษฎร์บ ารุง กองการศึกษา 
66 คําสมทบอาหารเสริม (นม) อัตราคนละ 0.45 บาท          36,792                        36,792  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎าน

ปุากลาง และบ๎านตา
หลวง 

กองการศึกษา 
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        49,842                        49,842  โรงเรียนปุากลาง
มิตรภาพที ่166 

กองการศึกษา 

        18,018                        18,018  โรงเรียนสหราษฎร์บ ารุง กองการศึกษา 
67 อาหารกลางวัน    1,704,000          22,000     1,646,000                  36,000  โรงเรียนปุากลาง

มิตรภาพที ่166 
กองการศึกษา 

      616,000        22,000          638,000                          -    โรงเรียนสหราษฎร์บ ารุง กองการศึกษา 
68 โครงการสํงเสริมอาชีพสูํการมีงานท าให๎กับเยาวชนต าบลปุากลาง โรงเรียน

มัธยมปุากลาง  
        30,000              30,000                          -    โรงเรียนมัธยมปุากลาง กองการศึกษา 

69 โครงการลานวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมปุากลาง         20,000                        20,000  โรงเรียนมัธยมปุากลาง กองการศึกษา 
70 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ของโรงเรียนมัธยมปุากลาง          15,000              15,000                          -    โรงเรียนมัธยมปุากลาง กองการศึกษา 
ล าดับ

ที 
โครงการกิจกรรม งบประมาณ โอนเพิ่ม โอนลด งบที่ใช้ไป งบประมาณที่เหลือ พื้นที่ หน่วยงาน

ด าเนินการ 

71 โครงการสํงเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนต าบลปุากลาง         20,000                        20,000  อบต.ปุากลาง กองการศึกษา 
72 โครงการจัดหาครูสอนสาระวิชาการที่ขาดแคลน (ภาษาจีน และ

ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนมัธยมปุากลาง โรงเรียนสหราษฎร์บ ารุง โรงเรียน
ปุากลางมิตรภาพที่ 166 

      108,000            108,000                          -    โรงเรีนสหราษฎร์บ ารุง 
โรงเรียนปุากลาง
มิตรภาพที่ 166 
โรงเรียนมัธยมปุากลาง 

กองการศึกษา 

73 ทุนสงเคราะห์ส าหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา และผู๎ด๎อยโอกาสขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น  

      100,000                      100,000  อบต.ปุากลาง กองการศึกษา 

  3.4   แนวทางการพัฒนาส่งเสริมกิจการด้านสาธารณสุข 
74 เครื่องพํนหมอกควัน         59,000              59,000                          -    ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด

รํวมกับ  
75 โครงการพํนหมอกควัน       130,000          20,000        103,500                    6,500  ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด

รํวมกับ รพสต.
ปุากลาง 
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76 คําสารเคมีก าจัดลูกน้ ายุงลาย         80,000          40,000          38,400                    1,600  ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด
รํวมกับ รพสต.
ปุากลาง 

77 คําน้ ายาฆําเช้ือโรคไข๎หวัดนก           5,000                          5,000  ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด
รํวมกับ รพสต.
ปุากลาง 

78 คําวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎า          30,000          18,000            5,850                    6,150  ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด
รํวมกับ รพสต.
ปุากลาง 

79 อุดหนุนกลุํมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูํบ๎าน          45,000              45,000                          -    ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด
รํวมกับ รพสต.
ปุากลาง 

ล าดับ
ที 

โครงการกิจกรรม งบประมาณ โอนเพิ่ม โอนลด งบที่ใช้ไป งบประมาณที่เหลือ พื้นที่ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

80 คําวัสดุการแพทย์ (รถกู๎ชีพกู๎ภัย)         20,000              19,980                        20  ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด 
81 ประเภทเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท๎องถิ่น       150,000            119,448                  30,552  ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด

รํวมกับ รพสต.
ปุากลาง 

  3.5  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนและประชาชน   
82 อบรมคุณธรรมจริยธรรม พนักงานสํวนต าบลเพื่อเสริมสร๎างคุณธรรมใน

การปฏิบัติงาน 
        15,000              14,750                      250  อาศรมปุากลาง สนง.ปลัด 

83 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมคริสเตียนต าบลปุากลาง         20,000              19,700                      300  ต าบลปุากลาง กองการศึกษา 
  3.6   แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการเล่นกีฬา,การออกก าลังกายและการนันทนาการ 
84 คําจัดการแขํงขันกีฬาประจ าปีต าบลปุากลาง          50,000              26,350                  23,650  ต าบลปุากลาง กองการศึกษา 
85 คําใช๎จํายส าหรับการสํงนักกีฬา กลุํมสตรี หรือเยาวชน ไปประกวดหรือ

แขํงขันนอกสถานที ่
        80,000              28,400                  51,600  ต าบลปุากลาง กองการศึกษา 

86 คําใช๎จํายส าหรับสํงนักกีฬาแขํงขันกีฬาอิ้วเมี่ยนประจ าป ี         20,000              19,500                      500  ตํางจังหวัด กองการศึกษา 
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87 โครงการแขํงขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์เผําลัวะต๎านยาเสพติด คร้ังที่ 3         20,000                        20,000  บ๎านจูน หมูํ 4 และบ๎าน
ตาหลวง หมูํ 5 

กองการศึกษา 

88 โครงการแขํงขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลปุากลาง          15,000                3,472                  11,528  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎าน
ปุากลาง และบ๎าตา
หลวง 

กองการศึกษา 

89 วัสดุกีฬา         50,000                        50,000  ต าบลปุากลาง กองการศึกษา 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น      
        4.1  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการจัดงานตามประเพณีและส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
90 คําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา           5,000                          5,000  ต าบลปุากลาง กองการศึกษา 
91 คําจัดกิจกรรมงานเทศกาลปีใหมํม๎ง       100,000            100,000                          -    ต าบลปุากลาง กองการศึกษา 
92 คําจัดกิจกรรมเทศกาลปีใหมํเมี่ยน          20,000              20,000                          -    ต าบลปุากลาง กองการศึกษา 
93 งานประเพณี กินสะโหลดตีพ ิ         10,000              10,000                          -    ต าบลปุากลาง กองการศึกษา 
ล าดับ

ที 
โครงการกิจกรรม งบประมาณ โอนเพิ่ม โอนลด งบที่ใช้ไป งบประมาณที่เหลือ พื้นที่ หน่วยงาน

ด าเนินการ 

94 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุต าบลปุากลางเนื่องในวันผู๎สูงอายุและ
วันสงกรานต์ 

        30,000              16,055                  13,945  ต าบลปุากลาง กองการศึกษา 

95 คําใช๎จํายในการบวงสรวงเจ๎าที่ต าบลปุากลางและเจ๎าที่ของ องค์การ
บริหารสํวนต าบล 

        20,000              14,200                    5,800  ต าบลปุากลาง กองการศึกษา 

96 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุบ๎านจูนเนื่องในวันผู๎สูงอายุและวัน
สงกรานต์ 

        20,000              15,700                    4,300  ต าบลปุากลาง กองการศึกษา 

97 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุบ๎านตาหลวงเนื่องในวันผู๎สูงอายุและ
วันสงกรานต์ 

        10,000                9,500                      500  ต าบลปุากลาง กองการศึกษา 

98 คําใช๎จํายในการจัดงานคารวะพญาผานอง/จัดงานเทศกาลโลกของกวําง/
จัดงานชมพูภูคาบาน/จัดงานลอยกระทง/จัดงานกาชาด 

        50,000              20,400                  29,600  ต าบลปุากลาง กองการศึกษา 

99 คําใช๎จํายส าหรับโครงการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส          20,000              18,500                    1,500  ต าบลปุากลาง กองการศึกษา 
100 โครงการสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย ์         20,000              18,140                    1,860  อาศรมปุากลาง กองการศึกษา 
101 โครงการงานมหกรรมชุมนุมยุวพุทธรรมจาริกและแกนน าบนพื้นที่สูง          10,000                        10,000  ตํางจังหวัด กองการศึกษา 
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102 อุดหนุนงานบวงสรวงพญาผานอง (การะวะพญาผานอง) ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอปัว 

          3,000                3,000                          -    อ าเภอปัว กองการศึกษา 

103 อุดหนุนงานบวงสรวงเจ๎าหลวงภูคา ที่ท าการปกครอง อ าเภอปัว           5,000                5,000                          -    อ าเภอปัว กองการศึกษา 
104 อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม จังหวัดนําน 

ปีงบประมาณ 2559 ที่ท าการปกครองอ าเภอปัว 
        10,000                        10,000  อ าเภอปัว กองการศึกษา 

105 อุดหนุนงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิ
พลอยอดุลยเดชมหาราช ที่ท าการปกครอง อ าเภอปัว  

          5,000                5,000                          -    อ าเภอปัว กองการศึกษา 

106 อุดหนุนงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ๎า
พระบรมราชินีนาถ ที่ท าการปกครอง อ าเภอปัว  

          5,000                5,000                          -    อ าเภอปัว กองการศึกษา 

107 โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่นเฉลิมพระเกียรติพระเทพฯ         24,400            18,120                    6,280      
      4.2  แนวทางการพัฒนา ฝึกสอนอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณ ี
108 คําใช๎จํายในการฝึกอบรมโครงการสืบสานวัฒนธรรมสามเผําต าบลปุากลาง          60,000                4,500                  55,500  ต าบลปุากลาง กองการศึกษา 
ล าดับ

ที 
โครงการกิจกรรม งบประมาณ โอนเพิ่ม โอนลด งบที่ใช้ไป งบประมาณที่เหลือ พื้นที่ หน่วยงาน

ด าเนินการ 

         5.1 แนวทางการพัฒนา บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 
109 จัดเก็บขยะ ก าจัดขยะ และอื่น  ๆ       440,000            414,818                  25,183  ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด 
110 คําจ๎างเหมาตัดแตํงกิ่งต๎นไม๎สาธารณะและเก็บกวาดขยะที่สาธารณะต าบล

ปุากลาง 
        72,000              60,000                  12,000  ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด 

111 โครงการชุมชนยปลอดขยะนําอยูํหมูํบ๎านนํามอง         30,000              24,374                    5,626  ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด 
112 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อเสริมสร๎างการมีสํวนรํวมในการจัดการ

ขยะและของเสียอันตรายที่สอดคล๎องกับบริบทชุมชนต าบลปุากลาง 
อ าเภอปัว จังหวัดนํานอยํางยั่งยืน 

        50,000                        50,000  ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด 

113 จัดซื้อถังขยะ         50,000              40,600                    9,400  ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด 
  5.2  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบน้ าเสีย 
114 คําจ๎างเหมาบริการลอกรางระบายน้ า         30,000                        30,000  ต าบลปุากลาง กองชําง 
115 คําจ๎างเหมาบริการทดสอบน้ าอุปโภค บริโภคในพื้นที ่         30,000                        30,000  ต าบลปุากลาง กองชําง 
6.   ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการและการบริการ 
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  6.1  แนวทางการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาร่วมบูรณาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับชุมชน 
116 การจัดประชุมประชาคมหมูํบ๎าน/ ต าบล         15,000              14,793                       07  ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด 
117 กิจกรรมโครงการ อบต.สัญจร           5,000                          5,000  ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด 
118 ปูายพระบรมฉายาลักษณ ์          20,000                6,660                  13,340  ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด 
119 คําใช๎จํายในการจัดเก็บข๎อมูลพื้นฐานในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองสํวนท๎องถิ่น 
        20,000          17,600                      2,400  ต าบลปุากลาง ส านักงานปลัด 

  6.2  แนวทางการพัฒนา สนับสนุนส่งเสริมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 
120 โครงการ 7 วันอันตราย         50,000          50,000                            -    อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด 
121 ฝึกอบรมทบทวน อปพร.       100,000          37,000                    63,000  อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด 
122 โครงการพัฒนาสํงเสริมกิจกรรมสมาชิก  อปพร.         15,000          15,000                            -    อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด 
123 คําเบี้ยเล้ียงการปฏิบัติหน๎าที่ สมาชิก อปพร.         25,000          20,000                      5,000  อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด 
124 คําวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์           5,000                          5,000  อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด 
ล าดับ

ที 
โครงการกิจกรรม งบประมาณ โอนเพิ่ม โอนลด งบที่ใช้ไป งบประมาณที่เหลือ พื้นที่ หน่วยงาน

ด าเนินการ 

125 คําจ๎างเหมาบริการ เจ๎าหน๎าที่หนํวยกู๎ชีพกู๎ภัย OTOS         25,000          25,000                            -    อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด 
126 สายดูดน้ าดับเพลิง         20,000                        20,000  อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด 
  6.3  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
127 เงินเดือน,คําตอบแทนประจ าต าแหนํง, เงินคําตอบแทนพิเศษ ผู๎บริหาร, 

สมาชิกสภาท๎องถิ่น  ของ อบต. 
   1,879,920         1,877,520                    2,400  อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด 

อบต.ปุากลาง 
128 เงินเดือน/คําตอบแทนพนักงานสํวนต าบล, พนักงานจ๎าง ขององค์กร

ปกครองสํวนท๎องถิ่น 
   2,722,640        224,560     2,396,004                102,076  อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด  
      924,540          75,020        848,866                      654  อบต.ปุากลาง กองคลัง 
      557,160          23,000        489,729                  44,431  อบต.ปุากลาง กองชําง 
      510,600            420,910                  89,690  อบต.ปุากลาง กองการศึกษาฯ 

129 เงินเพิ่มตํางๆ ของพนักงาน         91,200        13,000            87,360                  16,840  อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด 
        48,000              29,363                  18,637  อบต.ปุากลาง กองคลัง 
        24,000                5,220                  18,780  อบต.ปุากลาง กองการศึกษาฯ 

130 เงินประจ าต าแหนํง        151,200        13,000          163,800                      400  อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด 
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        42,000              42,000                          -    อบต.ปุากลาง กองคลัง 
        42,000              37,567                    4,433  อบต.ปุากลาง กองชําง 
        42,000              42,000                          -    อบต.ปุากลาง กองการศึกษาฯ 

131 คําตอบแทนพนักงานจ๎าง       432,000            432,000                          -    อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด 
      361,320            337,880                  23,440  อบต.ปุากลาง กองคลัง 
      263,359          5,000          268,020                      339  อบต.ปุากลาง กองชําง 
      322,032            187,640                134,392  อบต.ปุากลาง กองการศึกษาฯ 

132 เงินเพิ่มตํางๆ ของพนักงานจ๎าง         48,000              48,000                          -    อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด 
        72,000              70,000                    2,000  อบต.ปุากลาง กองคลัง 
        48,000              37,360                  10,640  อบต.ปุากลาง กองชําง 
      168,000        120,000          22,000                  26,000  อบต.ปุากลาง กองการศึกษาฯ 

ล าดับ
ที 

โครงการกิจกรรม งบประมาณ โอนเพิ่ม โอนลด งบที่ใช้ไป งบประมาณที่เหลือ พื้นที่ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

133 คําตอบแทน คําขอขวัญ เงินรางวัล         45,000          33,300          11,700                          -    อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด 
134 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นส าหรับพนักงานสํวนต าบลเป็นกรณีพิเศษ  

(เงินรางวัลประจ าปี)  
        25,000      207,860        อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด 
        25,000        75,020        อบต.ปุากลาง กองคลัง 
        25,000        23,000        อบต.ปุากลาง กองชําง 
        25,000      248,090        อบต.ปุากลาง กองการศึกษาฯ 

135 คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ          30,000              17,960                  12,040  อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด 
          5,000                          5,000  อบต.ปุากลาง กองคลัง 
        20,000          20,000                            -    อบต.ปุากลาง กองชําง 
        20,000                        20,000  อบต.ปุากลาง กองการศึกษาฯ 

136 คําเชําบ๎าน       130,200            3,000          67,800                  59,400  อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด 
        96,000              40,400                  55,600  อบต.ปุากลาง กองคลัง 
        42,000              33,700                    8,300  อบต.ปุากลาง กองชําง 
        54,000          33,000          21,000                          -    อบต.ปุากลาง กองการศึกษาฯ 
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137 เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร         80,000              41,640                  38,360  อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด 
        20,000                8,630                  11,370  อบต.ปุากลาง กองคลัง 
        10,000        20,000            27,101                    2,899  อบต.ปุากลาง กองชําง 
          8,000          1,000              8,640                      360  อบต.ปุากลาง กองการศึกษาฯ 

138 คําเย็บหนังสือหรือเข๎าปกหนังสือ ถํายเอกสาร         20,000                9,128                  10,872  อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด 
139 คําธรรมเนียมและคําลงทะเบียนตํางๆ       100,000              24,400                  75,600  อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด 

      100,000                8,600                  91,400  อบต.ปุากลาง กองคลัง 
        50,000                        50,000  อบต.ปุากลาง กองชําง 
        90,000          71,090          14,300                    4,610  อบต.ปุากลาง กองการศึกษาฯ 

 
 
 

ล าดับ
ที 

โครงการกิจกรรม งบประมาณ โอนเพิ่ม โอนลด งบที่ใช้ไป งบประมาณที่เหลือ พื้นที่ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

140 คําจ๎างเหมาและบริการ         50,000              17,180                  32,820  อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด 
        80,000                        80,000  อบต.ปุากลาง กองคลัง 
        25,000        75,000            84,703                  15,297  อบต.ปุากลาง กองการศึกษาฯ 
      100,000                      100,000  อบต.ปุากลาง กองชําง 

141 คําจ๎างเหมาบริการสอบเขตรังวัดที่ดิน         20,000                        20,000  อบต.ปุากลาง กองชําง 
142 คําจ๎างเหมาบริการถํายเอกสาร         60,000         15,829.20                  44,171  อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด 
143 คําจ๎างเหมาจัดท าปฏิทิน          60,000            52,500                    7,500  อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด 
144 คําจ๎างเหมาแมํบ๎านท าความสะอาดอบต.ปุากลาง         60,000              60,000                          -    อบต.ปุากลาง   
145 คําจ๎างเหมาบริการท าความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก        132,000            115,000                  17,000  อบต.ปุากลาง กองการศึกษาฯ 
146 คําใช๎จํายในการด าเนินคด ี         10,000          อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด 
147 คําเบี้ยประกันภัยค๎ุมครองผู๎ประสบภัยจากรถ         10,000           2,571.21                    7,429  อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด 
148 คํารับรองในการต๎อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล         15,000                        15,000  อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด 
149 คําเล้ียงรับรองในการประชุมสภาท๎องถิ่น         15,000          6,000            21,000                          -    อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด 
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150 คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ         90,000              69,536                  20,464  อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด 
      100,000                9,882                  90,118  อบต.ปุากลาง กองคลัง 
        30,000                        30,000  อบต.ปุากลาง กองชําง 
        60,000              24,800                  35,200  อบต.ปุากลาง กองการศึกษาฯ 

151 คําจัดท าเว็บไซด์ของ อบต.ปุากลาง           7,000        30,000            10,000    อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด 
152 โครงการแผนที่ภาษ ี         20,000                6,000                  14,000  อบต.ปุากลาง กองคลัง 
153 คําใช๎จํายส าหรับการเลือกตั้ง         50,000                        50,000  อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด 
154 คําบ ารุงรักษาหรือซํอมแซมทรัพย์สิน        100,000        50,000     125,335.71                  24,664  อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด 

        50,000                3,390                  46,610  อบต.ปุากลาง กองคลัง 
        50,000                6,350                  43,650  อบต.ปุากลาง กองชําง 
        40,000  
 

              3,700                  36,300  อบต.ปุากลาง กองการศึกษาฯ 

ล าดับ
ที 

โครงการกิจกรรม งบประมาณ โอนเพิ่ม โอนลด งบที่ใช้ไป งบประมาณที่เหลือ พื้นที่ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

155 คําไฟฟูา       280,000       209,190.09                  70,810  อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด 
        20,000        60,000       55,876.07                  24,124  อบต.ปุากลาง กองการศึกษาฯ 

156 คําน้ าประปา           5,000                3,330                    1,670  อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด 
        10,000          อบต.ปุากลาง กองการศึกษาฯ 

157 คําบริการโทรศัพท ์         20,000           8,080.90                  11,919  อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด 
        10,000                        10,000  อบต.ปุากลาง กองการศึกษาฯ 

158 คําไปรษณีย์         10,000           8,409.02                    1,591  อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด 
        20,000                6,827                  13,173  อบต.ปุากลาง กองคลัง 
          2,000                          2,000  อบต.ปุากลาง กองการศึกษาฯ 

159 คําบริการส่ือสารและโทรคมนาคม       120,000       107,363.48                  12,637  อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด 
        20,000         15,169.84                    4,830  อบต.ปุากลาง กองการศึกษาฯ 

160 คําจ๎างส ารวจความพึงพอใจของประชาชน         18,000              15,000                    3,000  อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด 
161 อุดหนุน อบต.ไชยวัฒนา         10,000              10,000                          -    อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด 
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162 คําพัฒนาผู๎ดูแลเด็ก         60,000              26,000                  34,000  อบต.ปุากลาง กองการศึกษาฯ 
163 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม          78,000              68,772                    9,228  อบต.ปุากลาง กองคลัง 
164 ส ารองจําย        580,100        109,030        108,946                362,124  อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด 
165 โครงการรับเสด็จพระบรมวงศ์ษานุวงศ์         50,000          50,000                            -    อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด 
166 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น (กบท)       144,260            144,260    อบต.ปุากลาง กองคลัง 
  6.4    แนวทางการพัฒนา จัดหา/จัดซื้อ/ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์และเครื่องจักกลที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานและพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการบริการสาธารณะต่าง  ๆ
167 วัสดุส านักงาน         97,000              96,846                      154  อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด 

        50,000         49,935.05                        65  อบต.ปุากลาง กองคลัง 
        30,000              29,528                      472  อบต.ปุากลาง กองชําง 
        20,000              20,000                          -    อบต.ปุากลาง กองการศึกษาฯ 

168 วัสดุไฟฟูาและวิทย ุ
 

        40,000                        40,000  อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด 

ล าดับ
ที 

โครงการกิจกรรม งบประมาณ โอนเพิ่ม โอนลด งบที่ใช้ไป งบประมาณที่เหลือ พื้นที่ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

169 วัสดุงานบ๎านงานครัว         20,000              15,299                    4,701  อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด 
        67,500              67,500                          -    อบต.ปุากลาง กองการศึกษา

(ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก) 

170 วัสดุยานพาหนะและขนสํง         50,000                        50,000  อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด 
171 วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น       200,000            140,170                  59,830  อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด 

        60,000         46,367.70                  13,632  อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด 
172 วัสดุโฆษณาและเผยแพร ํ       100,000          60,000                    40,000  อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด 
173 วัสดุคอมพิวเตอร ์         50,000              49,327                      673  อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด 

        50,000              48,454                    1,546  อบต.ปุากลาง กองคลัง 
        20,000        30,000            46,268                    3,732  อบต.ปุากลาง กองชําง 
        20,000                        20,000  อบต.ปุากลาง กองการศึกษา 

174 วัสดุกํอสร๎าง       100,000              17,414                  82,586  อบต.ปุากลาง กองชําง 
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175 วัสดุการเกษตร         10,000                9,940                        60  อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด 
176 ครุภัณฑ์ส านักงาน           5,000                5,000                          -    อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด 

          5,000                4,000                    1,000  อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด 
      100,000          58,800          35,000                    6,200  อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด 
      100,000          22,000          74,200                    3,800  อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด 
        25,000              19,200                    5,800  อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด 
        25,000        44,800            64,000                    5,800  อบต.ปุากลาง กองการศึกษา 
        14,000            14,000                          -    อบต.ปุากลาง กองการศึกษา 
          5,000                4,000                    1,000  อบต.ปุากลาง กองคลัง 
        20,000              16,000                    4,000  อบต.ปุากลาง กองคลัง 
          7,000                5,000                    2,000  อบต.ปุากลาง กองคลัง 
          5,000                4,000                    1,000  อบต.ปุากลาง กองชําง 
        33,000              24,400                    8,600  อบต.ปุากลาง กองชําง 

ล าดับ
ที 

โครงการกิจกรรม งบประมาณ โอนเพิ่ม โอนลด งบที่ใช้ไป งบประมาณที่เหลือ พื้นที่ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

177 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ํ         10,000              10,000                          -    อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด 
        10,000              10,000                          -    อบต.ปุากลาง กองการศึกษา 
          7,000                7,000                          -    อบต.ปุากลาง กองชําง 

178 ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทย ุ         60,000              60,000                          -    อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด 
179 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์         32,000                        32,000  อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด 

        32,000                        32,000  อบต.ปุากลาง กองการศึกษา 
        17,000               600                    17,000  อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด 
        12,400             400                      12,400  อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด 
          6,200             200                        6,200  อบต.ปุากลาง กองการศึกษา 
          3,700                          3,700  อบต.ปุากลาง ส านักงานปลัด 
          8,600                          8,600  อบต.ปุากลาง กองการศึกษา 

180 ครุภัณฑ์ส ารวจ         24,000              24,000                          -    อบต.ปุากลาง กองชําง 
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          3,000                3,000                          -    อบต.ปุากลาง กองชําง 
181 ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทย ุ           6,000                5,800                      200  อบต.ปุากลาง กองชําง 
182 คําบ ารุงรักษาหรือซํอมแซม ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง       815,000            15,000                800,000  อบต.ปุากลาง กองชําง 
183 ครุภัณฑ์การเกษตร          22,000            22,000                          -    อบต.ปุากลาง กองชําง 
รวมทั้งสิ้น  27,700,000   3,732,120   2,054,720   22,041,008             6,786,012      
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โครงการก่อสร้างถนนเอสฟานติกส์  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

โครงการขยายไหล่ทาง 
 

 
 

 
 

 
 

1. ยุทธศาสร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
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โครงการถนนหินกรวดทราย 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านจูน หมู่ที่ 4 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ 4 
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โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น การท าขนมไทย 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้เกษตรกร หลักสูตร สเต็มเซลล ์ 
เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ผลิตอาหารปลอดภัย ตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
 

2. ยุทธศาสร์การพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจ  
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โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเครื่องเงิน 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผ้าลายเขียนเทียน 
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โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสุรากลั่น 
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โครงการศึกษาดูงาน สปสช. 

 

 
 

 
 

3. ยุทธศาสร์การพัฒนาด้านสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  
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โครงการพ่นหมอกควัน 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
  

 
 

 
 

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
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โครงการวันเด็กแห่งชาติ  
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โครงการมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการแข่งขันกีฬา 
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โครงการอบรมผู้สูงอายุ 
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4. ยุทธศาสร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  

โครงการปีใหม่ม้ง 
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ประกวดธิดาดอย 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

งานชมพูภูคา 
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โครงการศึกษาดูงานขยะ เทศบาลต าบลหนองแดง 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

5. ยุทธศาสร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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โครงการคัดแยกขยะ 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปลูกต้นไม้ 
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ช่วยเหลือโรคระบาด 

 

 
 

 
 

 
 

6. ยุทธศาสร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  
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โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมคณะผู้บริหารและ
พนักงานส่วนต าบล 

 

 
 

 
 

 
 
 

การช าระภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย 
ส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชนยืน่แบบช าระ 
ภายใน 1 นาที 

จนท.ประเมินตรวจสอบและแจง้ประเมิน/น าเสนอ
เอกสาร  2 นาที 
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หลักฐานประกอบ 1. บัตรประจ าตัวประชาชน 
 2. หนังสือมอบอ านาจ 
 3. หนังสือแจ๎งช าระภาษี 

 
 

 
ประชาสัมพันธ์การช าระภาษี 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ตั้งแตํวันที่ 1 มกราคม ถึง สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี  
ภาษีปูาย  ตั้งแตํวันที่ 1 มกราคม ถึง สิ้นเดือนมีนาคมของทุกปี  
ภาษีบ ารุงท๎องที่  ตั้งแตํวันที่ 1 มกราคม ถึง สิ้นเดือนเมษายนของทุกปี  
 

การลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ของ อบต.ป่ากลาง (13 กระบวนงาน) 
 

สํวนการคลัง 
1. จัดเก็บภาษีบ ารุงท๎องที ่
2. จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
3. จัดเก็บภาษีปูาย 
4. การจดทะเบียนพาณิชย ์
5. การขออนุญาตประกอบ กิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ 

- ขออนุญาตใหมํ / ตํอใบอนุญาต 

 
5 นาที /ราย 
5 นาที /ราย 
5 นาที /ราย 
10 นาที /ราย 
2 วัน /ราย 

 
สํวนโยธา 

1. การขออนุญาตกํอสร๎างอาคาร 
 
 

ส้ินสุด รวมระยะเวลา  5  นาท ี

 

สรุป     กระบวนงาน 3 ขั้นตอน  รวมระยะเวลา 5 นาที 

 

 

 

รับช าระเงิน  ออกใบเสร็จรับเงิน 2 นาที 
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- ขั้นตอนการตรวจเอกสารและพื้นที่กํอสร๎าง 
- ขั้นตอนพิจารณาออกใบอนุญาต 

2. ขอเลขท่ีบ๎าน 

9 วัน / ราย 
4 วัน / ราย 
1 วัน / ราย 

ส านักงานปลัด 
1. สนับสนุนน้ าอุปโภคบริโภค 
2. การรับแจ๎งเรื่องราวร๎องเรียน/ร๎องทุกข ์
3. การชํวยเหลือสาธารณภัย 
4. การขอข๎อมูลขําวสาร 
5. การรับขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ย ผู๎สูงอายุ, ผู๎พิการ, เอดส ์
6. เงินก๎ูเศรษฐกิจชุมชน 

 
20 นาที / ราย 

แจ๎งผลให๎ทรายภายใน 7 วัน 
ชํวยเหลือทันทีหลังแจ๎ง 15 นาที / ราย 

20 นาที / ราย 
20 วัน / ราย 
5 วัน / ราย 

 
เอกสารประกอบการร๎องเรียน/ร๎องทุกข ์

- หนังสือร๎องเรียน/ร๎องทุกข์ จ านวน 1 ฉบับ 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
- เอกสารอื่น ๆ เชํน หนังสือรับรอง จ านวน 1 ฉบับ 
- รูปถําย ฯลฯ 

 

เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนผู๎สูงอาย ุ
- ส าเนาทะเบียนบ๎าน จ านวน 1 ฉบับ 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 

ฉบับ 
- ส าเนาธนาคาร ธกส. สาขาปัว (กรณีโอนเงิน

เข๎าบัญช)ี 
 

เอกสารประกอบการขออนุญาตกํอสร๎าง 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
- ส าเนาทะเบียนบ๎าน จ านวน 1 ฉบับ 
- ส าเนาโฉนดที่ดิน จ านวน 1 ฉบับ 
- แบบแปลน จ านวน 1 ชุด 
- แผนที่บ๎าน จ านวน 1 ฉบับ 

 

เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนผู๎พิการ 
- ส าเนาทะเบียนบ๎าน จ านวน 1 ฉบับ 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวผู๎พิการ จ านวน 1 ฉบับ 
- ส าเนาธนาคาร ธกส. สาขาปัว (กรณีโอนเงิน

เข๎าบัญช)ี 

เอกสารประกอบการขอบ๎านเลขท่ี 
- ส าเนาทะเบียนบ๎าน จ านวน 1 ฉบับ 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
- รูปถํายบ๎าน (ด๎านหน๎า. ด๎านข๎าง) 
- หนังสือรับรองการขอมีส๎วม (รพ.สต.) จ านวน 1 ฉบับ 

เอกสารมอบอ านาจขึ้นทะเบียนผู๎สูงอายุและผู๎พิการ (แทน) 
- หนังสือมอบอ านาจ 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ผู๎รับมอบ

อ านาจ) 
- ส าเนาทะเบียนบ๎าน (ผู๎รับมอบอ านาจ) 

 
 

รายช่ือพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง 
 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 

1. นายผจญ  ทิปกะ ปลัด อบต.ปุากลาง 089-9526828 
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2. นายสุภาพ  ปัญญา รองปลัด อบต.ปุากลาง 085-6952910 
3. นางสุพรรณี  กันทะวงศ์ หัวหน๎าส านักปลัด 084-8851574 
4. นายมนู  แสนค าแพ นิติกร 084-4528659 
5. นายอดิเรก  สุขล าใย เจ๎าหน๎าที่วิเคราะห์ฯ 081-3632778 
6. นายทวีศักดิ์  กิตติยังกุล เจ๎าหน๎าที่ปูองกันฯ 087-0430337 
7. นางเกษสุรินทร์  พอใจ นักพัฒนาชุมชน 098-7480362 
8. นางสาวอุมาพร  ธนะวัง เจ๎าหน๎าที่บริหารงานฯ 089-9986042 
9. สิบเอกประกิต  การุณยรัต เจ๎าพนักงานธุรการ 087-1169849 
10. นางรจนา  ชัญถาวร ผอ.กองคลัง 098-4027219 
11. นายจตุรภูมิ  อิ่นแก๎ว นักวิชาการจัดเก็บฯ 081-1664691 
12. นายสุรยัน  แซํท๎าว เจ๎าพนักงานพัสดุ 081-6677932 
13. นางอังคณา  ชราชิต เจ๎าหน๎าที่การเงินและบัญชี  
14. นายฐาปกรณ์  เพ็งมีศรี ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่พัสดุ 088-9959150 
15. นางณัฎณิชา  กะรัตน์ ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่การเงิน 087-1875435,0871798523 
16. นางกรรณิการ์  แซํท๎าว คนงานจ๎างเหมา 061-2977388 
17. นางพัชรี  เรืองดี ผอ.กองชําง  
18. นายเกริกชัย  อาจผดุงกุล นายชํางโยธา 081-2883107 
19. นายเขตแดน  พรหมรักษ์ ผช.ชํางโยธา 080-8516746 
20. นายสามารถ  ขระเข่ือน ผช.ชํางไฟฟูา 099-2913649 
21. นายณัฐวัตร  สวํางเมฆฤทธิ์ หัวหน๎าสํวนการศึกษา 089-5543543 
22. นางสาวอ าพร  โนจิตร คร ู 084-3702709 
23. นางสาวกาญจนา  ยอดออน คร ู 084-6705006 
24. นางวารี  นาสุวรรณ คร ู 089-0466075 
25. นางเจนจิรา  ลือยศ คร ู 087-1909808 
26. นางนฤมล  รัตนวิฑูรย์ คร ู 081-7651509 
27. นางศรีแพร  เชียงเนาว์ คร ู 089-5570211 
28. นางชนัดดา  เนตรทิพย์ คร ู 080-6702984 
29. นางรุํงทิวา  ณ ชน คร ู 089-9524654 
30. นางเบญจพร  สมัครเขตวิทย์ คร ู 087-1904394 
31. นางวราลี  ยอดออน คร ู 086-1879743 
32. นางหทัยชนก  คณิตสากล ครูผู๎ดูแลเด็ก 084-3665752 
33. นางสาวฉวีวรรณ  ยั่งยืนทวี ผู๎ดูแลเด็ก 084-3657959 
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34. นางพัชรากร  นาคอ๎าย ผู๎ดูแลเด็ก  
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 

35. นางภณิดา  มูลค า ผู๎ดูแลเด็ก  
36. นางสาวลีลาภรณ์  เสือเฒํา ผู๎ดูแลเด็ก  
37. นางสาวพรพิมล  สุทธหลวง แมํบ๎าน  
38. นางสาวบุญณิสา  อภิวัฒน์ธัญสิริ แมํบ๎าน  
39. นางชนาภรณ์  เรืองประทีป คนงานทั่วไป 080-5026374 
40. นายเจริญชัย  กิตติยังกุล พนักงานขับรถ 084-8149173 
41. นายสุรชัย  แสนทรงสิริ พนักงานขับรถ 080-7938816 
42. นายพรชัย  จุนทการบัณฑิต พนักงานดับเพลิง 061-2908386 
43. นายสมพร  แสนศรีเชาว์พันธ์ คนงานจ๎างเหมา - 
44. นางสาวโสภารัตน์  แสนโซ๎ง แมํบ๎าน  

 
ชื่อคณะผู้บริหาร,ก านัน/ผู้ใหญ่บ้านและส.อบต. ต าบลป่ากลาง 

ที่ ชื่อ – สกุล ต าแหนํง เบอร์โทร 
1. นายประกอบ  แสนทรงสิริ นายก อบต. 081-9923649 
2. นายชัยเดช  อภิวัฒน์สกุล รองนายก อบต. 081-7863649 
3. นายสุรพงษ์ ศิลป์ท๎าว รองนายก อบต. 090-4655991 
4. นายจิรวรรธ  ทรงเจริญกุล เลขานุการนายกฯ 093-3068207 
5. นายศิลปไชย  แซํโซ๎ง ก านันต าบลปุากลาง 093-1789515 
6. นายสิทธิพร  ลี้ศรีสวัสดิ์ ผู๎ใหญํบ๎านหมูํ 2 089-5593216 
7. นายอนุวัฒน์  แสนค าแพ ผู๎ใหญํบ๎านหมูํ 3 087-0764742 
8. นายประวันวิทย์  คณิตสากล ผู๎ใหญํบ๎านหมูํ 4 082-1890173 
9. นายสมศักดิ์  รินเสน ผู๎ใหญํบ๎านหมูํ 5 081-0344758 
10. นายสมพงษ์  ทิวานันท์ ผู๎ใหญํบ๎านหมูํ 6 084-4891483 
11. นายสมบูรณ์  แซํเต็น รองประธานสภา 088-4131751 
12. นายอนันต์  แสนทรงสิริ ส.อบต. หมูํ 1 086-1948330 
13. นายเกรียงไกร  เพชรกิจเจริญ ส.อบต. หมูํ 1 080-0314173 
14. นายสุพศินธ์  ตันติมหาสกุล ประธานสภาฯ 089-5590432 
15. นายทองค า  พันธวาณิชย์ ส.อบต. หมูํ 2 085-7233087 
16. นายทินาสิษฐ์  บรินต ส.อบต. หมูํ 3 080-8092174 
17. นายสุรพล  คีรีธีรกุล ส.อบต. หมูํ 3 083-3229893 
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18. นางวิจิตรา  แซํเต็น ส.อบต. หมู 4 087-1934210 
19. นายสมเกียรติ  สมค า ส.อบต. หมูํ 4 087-1843026 
20. นายนฤพล  นายโก๋ ส.อบต. หมูํ 5 081-0205813 
21. นางจันทอง  ไชยกันทะ ส.อบต. หมูํ 5 084-4807072 
22. นายบุญเกียรติ  แสนทรงสิริ ส.อบต. หมูํ 6 084-4876989 

 
กู้ชีพกู้ภัย โทร 1669 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร 054-792446 
แจ๎งเรื่องร๎องเรียน / ร๎องทุกข์ หรือร๎องเรียนทุจริตประพฤติมิชอบ / ศูนย์ปฏิบัติการตํอสู๎เพื่อชนะสิ่งเสพติด /  
ศูนย์ข๎อมูลขําวสาร ได๎ที่ องค์การบริหารสํวนต าบลปุากลาง หมูํ 1 ต าบลปุากลาง อ าเภอปัว จังหวัดนําน 55120  
โทรศัพท์ภายใน 054-792233, 054-792443  www.paklang.go.th 


