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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 

เรื่อง  ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 
---------------------------------------- 

 
 อาศัยอ านาจ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 27  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้
แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับจากวันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  
งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการ  จากหน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ  ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่ต าบลป่าโมง  ในปีงบประมาณนั้น 
 
  องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง  จึงขอประกาศใช้แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564  เพ่ือเป็นเครื่องมือของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง  ในการบริหารโครงการและ
งบประมาณ  ประจ าปี พ.ศ. 2564  ต่อไป 
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2563 
 
 
 

 
(นายแก้ว  ยิ่งวงค์) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 
 



1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    1.1  แนวทางการพัฒนา  ต่อเติม  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  ระบบไฟฟ้าสาธารณะ  -  -  -  -
    1.2  แนวทางกอ่สร้าง  ต่อเติม  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาระบบประปาหมูบ่้าน  -  -  -  -
    1.3  แนวทางขยายเขตระบบโทรศัพท์สาธารณะ  -  -  -  -
    1.4  แนวทางกอ่สร้าง  ปรับปรุง  ภาชนะเกบ็น้ าและพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติ  -  -  -  -
    1.5  แนวทางกอ่สร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาถนน  สะพาน  และท่อระบายน้ า 12 14.12 3,031,000 19.32 กองช่าง

รวม 12 14.12 3,031,000 19.32
2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
    2.1  แนวทางส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 9 10.59 529,000 3.37 ส านักงานปลัด
    2.2  แนวทางส่งเสริมการจดัสวัสดิการและนันทนาการ 4 4.70 7,253,600 46.23 ส านักงานปลัด
    2.3  แนวทางพัฒนาการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิ์น 7 8.23 295,000 1.88 ส านักงานปลัด

รวม 20 23.53 8,077,600 51.48
3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจดัการ
    3.1  แนวทางพัฒนาบริหารจดัการขยะและส่ิงปฏิกลู 1 1.18 20,000 0.12 ส านักงานปลัด
    3.2  แนวทางส่งเสริมกจิกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 3 3.53 50,000 0.32 ส านักงานปลัด, กองช่าง

รวม 4 4.70 70,000 0.45
4.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ
    4.1  แนวทางส่งเสริมสนับสนุนกจิกรรมการลดรายจา่ย  -  -  -  -
    4.2  แนวทางส่งเสริมสนับสนุนกจิกรรมการเพิ่มรายได้ 2 2.35 52,500 0.33 ส านักงานปลัด
    4.3  แนวทางส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาแนวเศรษฐกจิพอเพียง 1 1.18 20,000 0.13 ส านักงานปลัด

รวม 3 3.53 72,500 0.46
      - 4 -

                                                                                               บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
                                                                                          แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2564
                                                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยงานรับผิดชอบ
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ
ยทุธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จ านวนงบประมาณ

แบบ ผด. 01 



5.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม
5 5.88 2,021,800 12.88 ส านักงานปลัด

กองการศึกษาฯ
2 2.35 1,132,674 7.22 กองการศึกษาฯ

กองช่าง
6 7.06 135,000 0.86 ส านักงานปลัด

กองการศึกษาฯ
รวม 13 15.29 3,289,474 20.96

6.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจดัการ
    6.1  แนวทางส่งเสริมกจิกรรมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน 5 5.88 640,000 4.07 ส านักงานปลัด

3 3.53 50,000 0.32 ส านักงานปลัด
กองช่าง
กองการศึกษาฯ

    6.3  แนวทางพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและการใช้เทคโนโลยทีี่ทันสมัย 24 28.23 309,610 1.97 ส านักงานปลัด
ในการด าเนินงาน กองคลัง

กองช่าง
กองการศึกษาฯ

    6.4  แนวทางส่งเสริมระบบป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 1 1.18 150,816 0.96 ส านักงานปลัด
รวม 33 38.82 1,150,426 7.33

รวมทัง้สิน้ 85 100 15,691,000 100
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หน่วยงานรับผิดชอบ

    5.1  แนวทางส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

   5.2  แนวทางบริหารจดัการศึกษา

   5.3  แนวทางส่งเสริมกจิกรรมทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมอนัดีงาม

    6.2  แนวทางพัฒนาการเมืองและการบริหารจดัการ

ยทุธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จ านวนงบประมาณ
คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด



1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    1.5  แนวทางการพัฒนา  กอ่สร้าง  ปรับปรุง  บ้ารุงรักษาถนน  สะพาน  และท่อระบายน้้า

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.  กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 275,000 หมูท่ี่ 5 กองช่าง

บ้านค้ากลาง  หมูท่ี่ 5  ต้าบล บ้านค้ากลาง หมูท่ี่ 5 ต้าบลป่าโมง 
ป่าโมง (จากเส้นซอยเบิกบาน   (จากเส้นซอยเบิกบานหมูท่ี่ 5  – 

 หมูท่ี่ 5 - หมูท่ี่ 3) หมูท่ี่ 3) ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00   
เมตร ยาว 96 เมตร หนา 0.15  
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 
ตร.ม. โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จ 
ก้าลังอดัประลัย 240 กก./ตร.ซม.  
ตาม มอก.213 - 2560. ไหล่ทาง   
ลูกรังกว้างขา้งละ 0.50 เมตร หรือ 
ตามสภาพถนนรายละเอยีดตามแบบ
อบต.ป่าโมง (พร้อมป้ายโครงการ  
ตามแบบก้าหนดจ้านวน 1 ป้าย) 

2 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 47,700 หมูท่ี่ 2 กองช่าง
บ้านป่าโมงใหญ่  หมูท่ี่ 2  (จากนานางสุข  สุดแสดง – นา
ต้าบลป่าโมง (จากนานางสุข นายคูณ  วรสุข) โดยลงลูกรังผิว
สุดแสดง - นานายคูณ วรสุข) จราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 

850  เมตร หนาเฉล่ีย  0.10  
เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อย
กว่า  357 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับ
แต่งตลอดสาย
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พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2564
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง

ล้าดับ
ที่

โครงการ
รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจาก

โครงการ
งบประมาณ

สถานที่
ด้าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02 



1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    1.5  แนวทางการพัฒนา  กอ่สร้าง  ปรับปรุง  บ้ารุงรักษาถนน  สะพาน  และท่อระบายน้้า

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.  กอ่สร้างถนน คสล. บ้านดอนพยอม 300,000 หมูท่ี่ 8 กองช่าง

บ้านดอนพยอม หมูท่ี่ 8 ต้าบล หมูท่ี่ 8 ต้าบลป่าโมง (จากบ้าน
ป่าโมง (จากบ้านดอนพยอม ดอนพยอม - บ้านค้ากลางกลาง)  
ถงึ บ้านค้ากลาง) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00เมตร ยาว 

131 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมี 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 524 ตร.ม  โดยใช้
คอนกรีตผสมเสร็จก้าลังอดัประลัย 
240 กก./ตร.ซม. ตาม มอก.213 – 
2560. ไหล่ทางลูกรังกว้างขา้งละ 
0.50 เมตร หรือตามสภาพถนน 
รายละเอยีดตามแบบ อบต.ป่าโมง  
(พร้อมป้ายโครงการตามแบบก้าหนด  
จ้านวน 1  ป้าย)

4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านค้ากลาง   25,000 หมูท่ี่ 5 กองช่าง
ถนนลูกรังบ้านค้ากลาง   (ซอยนายสุนทร – ถนนทางหลวง
(ซอยนายสุนทร – ถนนทาง ชนบท) ดังนี้
หลวงชนบท)  หมูท่ี่ 5   -  ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง 2.50 
ต้าบลป่าโมง เมตร ยาว 483  เมตร หนาเฉล่ีย    

0.10 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่ 
น้อยกว่า 1,695 ลบ.ม. พร้อมเกรด
ปรับแต่งตลอดสาย
 -  วางท่อระบายน้้าคอนกรีต ขนาด 
Ø 0.30 เมตรx1.00 เมตร 1 แถว  
รวม  4 ท่อน
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พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564ล้าดับ
ที่

โครงการ
รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจาก

โครงการ
งบประมาณ

สถานที่
ด้าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    1.5  แนวทางการพัฒนา  กอ่สร้าง  ปรับปรุง  บ้ารุงรักษาถนน  สะพาน  และท่อระบายน้้า

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. กอ่สร้างถนน คสล. บ้านโนนค้อ หมูท่ี่ 300,000 หมูท่ี่ 6 กองช่าง

บ้านโนนค้อ  หมูท่ี่ 6 ต้าบล 6 ต้าบลป่าโมง (จากบ้านโนนค้อ –    
ต้าบลป่าโมง (จากบ้านโนนค้อ - ศพด.หนองผองุ) ขนาดผิวจราจรกว้าง  
ศพด.หนองผองุ) 4.00 เมตร ยาว 131 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
524 ตร.ม. โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จ
ก้าลังอดัประลัย 240กก./ตร.ซม. ตาม 
มอก.213 – 2560.ไหล่ทางลูกรัง
กว้างขา้งละ  0.50  เมตรหรือตาม
สภาพถนน รายละเอยีดตามแบบ 
อบต.ป่าโมง(พร้อมป้ายโครงการตาม
แบบก้าหนด  จ้านวน  1  ป้าย)

6 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. กอ่สร้างถนน คสล. บ้านป่าโมงใหญ่ 275,000 หมูท่ี่ 2 กองช่าง
บ้านป่าโมงใหญ่  หมูท่ี่ 2 ต้าบล หมูท่ี่ 2 ต้าบลป่าโมง (ซอยสุข
ป่าโมง (ซอยสุขสามัคคี) สามัคคี) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 

เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 
ตร.ม. โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จก้าลัง 
อดัประลัย 240 กก./ตร.ซม. ตาม  
มอก.213-2560.ไหล่ทางลูกรังกว้าง  
ขา้งละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพ
ถนน รายละเอยีด ตามแบบ อบต. 
(พร้อมป้ายโครงการตามแบบก้าหนด  
จ้านวน 1 ป้าย)
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ล้าดับ
ที่

โครงการ
รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจาก

โครงการ
งบประมาณ

สถานที่
ด้าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    1.5  แนวทางการพัฒนา  กอ่สร้าง  ปรับปรุง  บ้ารุงรักษาถนน  สะพาน  และท่อระบายน้้า

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. กอ่สร้างถนน คสล. บ้านป่าโมง 600,000 หมูท่ี่ 10 กองช่าง

บ้านป่าโมง  หมูท่ี่ 10  ต้าบล หมูท่ี่ 10 ต้าบลป่าโมง (ซอยอดุมสุข)
ป่าโมง  (ซอยอดุมสุข) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร

ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,050 ตร.ม.  
โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จก้าลังอดั
อดัประลัย 240 กก./ตร.ซม. ตาม 
มอก.213 – 2560. ไหล่ทางลูกรัง
กว้างขา้งละ 0.50 เมตร หรือตาม
สภาพถนน  รายละเอยีดตามแบบ
อบต.ป่าโมง (พร้อมป้ายโครงการ
ตามแบบก้าหนด  จ้านวน 1 ป้าย)

8 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. กอ่สร้างถนน คสล. (จากบ้านนาง 300,000 หมูท่ี่ 7 กองช่าง
บ้านหนองย่้าเต่า  หมูท่ี่ 7 (ประกาย – บ้านนายสุชาติ) ขนาด
ต้าบลป่าโมง (จากบ้านนาง ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 
ประกาย – บ้านนายสุชาติ) 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 525 ตร.ม. โดยใช้
คอนกรีตผสมเสร็จก้าลังอดัประลัย
240 กก./ตร.ซม. ตาม มอก.213 - 
2560. ไหล่ทางลูกรังกว้างขา้งละ
0.50 เมตร หรือตามสภาพถนน
รายละเอยีดตามแบบ อบต.ป่าโมง
(พร้อมป้ายโครงการตามแบบก้าหนด
จ้านวน 1 ป้าย)
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1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    1.5  แนวทางการพัฒนา  กอ่สร้าง  ปรับปรุง  บ้ารุงรักษาถนน  สะพาน  และท่อระบายน้้า

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
9 โครงการก่อสร้างรางระบาย ก่อสร้างรางระบายน้้ารูปตัวยพูร้อม 300,000 หมูท่ี ่4 กองช่าง

น้้ารูปตัวยพูร้อมฝาปิดบ้าน ฝาปิด บ้านป่าหวาย  (จากถนน 24 -

ป่าหวาย หมูท่ี ่4 ต้าบลป่าโมง บ้านนายประดิษฐ์  บุราเพ็ญ) ขนาด

(จากถนน  24 - บ้านนาย ภายใน 0.30X0.30 เมตร ยาว 120 

ประดิษฐ์   บุราเพ็ญ เมตร(รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง)

พร้อมป้ายโครงการตามแบบก้าหนด 

จ้านวน 1 ป้าย 

10 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตด้วย 300,000 หมูท่ี ่9 กองช่าง
คอนกรีตด้วยแอสฟัลท์ติก แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (เสริมผิวจราจร)

คอนกรีต (เสริมผิวจราจร) บ้าน ขนาดผิวจราจร กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 

หนองผอุง หมูท่ี ่9 ต้าบลป่าโมง 250 เมตร หนา 4. ซ.ม. หรือมีพืน้ทีไ่ม่

น้อยกวา่ 1,000 ตร.ม. (พร้อมป้าย 

โครงการตามแบบก้าหนด  จ้านวน  

1  ป้าย)

11 โครงการปรับปรุงศูนยพ์ัฒนา ปรับปรุงศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กภายในต้าบล 79,000 ต้าบลป่าโมง กองช่าง
เด็กเล็กในสังกดั อบต.ป่าโมง ป่าโมง ดังนี้

 - ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผอุง

เทพืน้คอนกรีตบริเวณลานอ่างล้างมือ
ขนาดพืน้ที ่31.30 ตร.ม. หนา 0.15
เมตร
 - ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าโมงใหญ่ 
เทพืน้คอนกรีตบริเวณลานอ่างล้างมือ
ขนาดพืน้ที ่45.60 ตร.ม. หนา 0.15
เมตร และปรับปรุงห้องน้้าจ้านวน 4 ห้อง
รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง
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1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    1.5  แนวทางการพัฒนา  กอ่สร้าง  ปรับปรุง  บ้ารุงรักษาถนน  สะพาน  และท่อระบายน้้า

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
12 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้าน 229,300 หมูท่ี่ 3 กองช่าง

ลูกรังบ้านป่าโมงน้อย หมูท่ี่ 3 ป่าโมงน้อย ดังนี้
ต้าบลป่าโมง สายที่ 1 ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอย  

เกษมสุข รายละเอยีดดังนี้
-  ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 300  เมตร หนาเฉล่ีย  
0.10  เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 168 ลบ.ม. พร้อมเกรด
ปรับแต่งตลอดสาย
-  ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง 3.50 
เมตร ยาว 450  เมตร หนาเฉล่ีย  
0.10  เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 220 ลบ.ม. พร้อมเกรด
ปรับแต่งตลอดสาย
สายที่ 2 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายบ้านป่าโมงน้อย - หนอง
น้้าสร้าง รายละเอยีด ดังนี้
 - ขยายคันทางรวมคันทางเดิม
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 270  เมตร 
สูงเฉล่ีย  0.50  เมตร หรือปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 283 ลบ.ม. 
พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย
 -  ถมดินสร้างคันทาง กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 100  เมตร สูงเฉล่ีย  
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รับผิดชอบหลัก
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1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    1.5  แนวทางการพัฒนา  กอ่สร้าง  ปรับปรุง  บ้ารุงรักษาถนน  สะพาน  และท่อระบายน้้า

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน 0.50  เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่  -  -  -
ลูกรังบ้านป่าโมงน้อย หมูท่ี่ 3 น้อยกว่า 262 ลบ.ม. พร้อมเกรด
ต้าบลป่าโมง ปรับแต่งตลอดสาย

 -  ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 1 กว้าง 
4.50 เมตร ยาว 270  เมตร หนา
เฉล่ีย  0.10  เมตร หรือปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า 170 ลบ.ม. พร้อม
เกรดปรับแต่งตลอดสาย
-  ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 2 กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 60  เมตร หนา
เฉล่ีย  0.10  เมตร หรือปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า 33 ลบ.ม. พร้อม
เกรดปรับแต่งตลอดสาย
 - ลงลูกรังผิวจราจร ช่วงที่ 3 กว้าง 
3.50 เมตร ยาว 100  เมตร หนา
เฉล่ีย  0.10  เมตร หรือปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า 49 ลบ.ม. พร้อม
เกรดปรับแต่งตลอดสาย
 - วางท่อระบายน้้าคอนกรีต ขนาด 
Ø 0.40 เมตรx1.00 เมตร 1 แถว
รวม  6 ท่อน
สายที่ 3 ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอย  
นานายลืม  รายละเอยีดดังนี้
 - ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง3.00เมตร 
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1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    1.5  แนวทางการพัฒนา  กอ่สร้าง  ปรับปรุง  บ้ารุงรักษาถนน  สะพาน  และท่อระบายน้้า

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ยาว 200 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10  -  -  -
ลูกรังบ้านป่าโมงน้อย หมูท่ี่ 3 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า  
ต้าบลป่าโมง 84 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งตลอด

สาย
 -  ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง 2.50  
เมตร ยาว 100 เมตร  หนาเฉล่ีย  
0.10 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่ 
น้อยกว่า 35 ลบ.ม. พร้อมเกรด
ปรับแต่งตลอดสาย
สายที่ 4 ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอย  
หนองคูเวียง  ตามรายละเอยีดดังนี ้
 -  ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง 2.50  
เมตร ยาว 1,550  เมตร หนาเฉล่ีย   
0.10 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่ 
น้อยกว่า 542 ลบ.ม. พร้อมเกรด
ปรับแต่งตลอดสาย
รายละเอยีดตามแบบแปลน อบต.
ป่าโมง (พร้อมป้ายโครงการตามแบบ
ก้าหนด  จ้านวน 1 ป้าย)
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สถานที่
ด้าเนินการ



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
    2.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

1 โครงการค่าส ารวจขอ้มูล ด าเนินการส ารวจขอ้มูลจ านวนสัตว์ 5,000 ต าบลป่าโมง ส านักงานปลัด
จ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียน และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการ
สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอด สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ พิษสุนัขบ้าฯ
สุนัขบ้าฯ ของ อบต.ป่าโมง

2 โครงการขบัเคล่ือนโครงการ ด าเนินการฉดีวัคซีนป้องกนัและ 30,000 ต าบลป่าโมง ส านักงานปลัด
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
จากโรคพิษสุนัขบ้าตาม
พระปณิธานศาสตราจารย ์
ดร.สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ
เจา้ฟ้าจฬุาภรณวลัยลักษณ์
อคัรราชกมุารี ของ 
อบต.ป่าโมง

3 โครงการจดัการแขง่ขนั 1. จดัการแขง่ขนักฬีาชนิดต่าง ๆ 100,000 ต าบลป่าโมง กองการศึกษาฯ
กฬีาต้านยาเสพติด ในต าบลป่าโมง

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการ ประชาชนใน
ต าบลป่าโมง

4 โครงการส่งเสริมอาชีพให้ 1. จดัฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กบั 20,000 ต าบลป่าโมง ส านักงานปลัด
กบัผู้สูงอาย ุผู้พิการ ผู้ด้อย ผู้สูงอาย ุผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและ
โอกาสและกลุ่มสตรี กลุ่มสตรี

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการ ผู้สูงอาย ุผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มสตรี
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พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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ที่
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รับผิดชอบหลัก
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สถานที่
ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
    2.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

5 ค่าใช้จา่ยโครงการป้องกนั เพื่อจดัหาผ้าห่มหรือเคร่ืองกนัหนาว 30,000 ต าบลป่าโมง ส านักงานปลัด
ภัยแกภ้ัยหนาว หรือเคร่ืองอปุโภคอื่น ๆ ที่จ าเป็น 

ส าหรับแจกจา่ยให้ราษฎรในต าบล
เช่น ผู้สูงอาย ุผู้พิการและผู้ด้อย
โอกาสหรือผู้ยากไร้ในการบรรเทา
ความเดือดร้อน

6 สมทบกองทุนหลัก เพื่อจา่ยเป็นเงินสมทบกองทุนหลัก 74,000 ต าบลป่าโมง ส านักงานปลัด
ประกนัสุขภาพองค์การ ประกนัสุขภาพองค์การบริหารส่วน
บริหารส่วนต าบล ต าบลป่าโมง โดยถอืปฏิบัติตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การต้ังงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกอง
ทุน พ.ศ. 2561

7 อดุหนุนส าหรับการด าเนิน เพื่อจา่ยเป็นเงินอดุหนุนส าหรับการ 200,000 ต าบลป่าโมง ส านักงานปลัด
งานตามแนวโครงการ ด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริ
พระราชด าริด้าน ด้านสาธารณสุข ในเขตต าบลป่าโมง
สาธารณสุข หมูบ่้านละ 20,000 บาท เพื่อให้

คณะกรรมการหมูบ่้าน/คณะกรรมการ
ชุมชน จดัท าโครงการตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข เช่น
1. โครงการอบรมหมอหมูบ่า้นใน

พระราชประสงค์ 2. โครงการสืบสาน
พระราชปณิธานสมเด็จยา่ ต้านภัย
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ล าดับ
ที่

โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
    2.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

มะเร็งเต้านม 3. การควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี
4. การปรับปรุงภาวะโภชนาการและ

สุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี
5. การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี ฯลฯ

8 โครงการป้องกนัและแกไ้ข เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยต่าง ๆ ในการด าเนิน 20,000 ต าบลป่าโมง ส านักงานปลัด
โรคติดต่อ การโครงการป้องกนัและแกไ้ขโรคติดต่อ นอกสถานที่

ต่าง ๆ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่าง ค่าที่พัก ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าป้าย
โครงการ ฯลฯ  

9 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยต่าง ๆ ในการจดัซ้ือ 50,000 ต าบลป่าโมง ส านักงานปลัด
แพทย์ เคร่ืองมือวัสดุวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ เช่น 

แอลกอฮอล์ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ น้ ายาต่างๆ
และวัสดุวิทยาศาสตร์อื่น ๆ รวมไปถงึค่า
จดัซ้ือทรายอะเบท ค่าจดัซ้ือน้ ายาเคมีปราบ
ยงุลาย ฯลฯ เป็นต้น
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ล าดับ
ที่

โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
    2.2  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการจดัสวัสดิการและนันทนาการ

1 เบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ จา่ยเป็นเงินเบีย้ยงัชีพผู้สูงอาย ุโดย 5,754,000 ต าบลป่าโมง ส านักงานปลัด
โอนเงินเขา้บัญชีให้ผู้สูงอาย ุตาม
ช่วงอายขุองแต่ละคน ต่อเดือนในการ
เบิกจา่ยจริงแต่ละเดือนผู้มีสิทธิได้รับ
เบีย้อาจจะลดลงหรือเพิ่มขึ้น จ านวน
เงินงบประมาณที่ต้ังไว้สามารถถั่ว
เฉล่ียจา่ยกนัได้ เพราะจ านวนผู้สูง
อายอุาจมีการเปล่ียนแปลงได้ทุกวัน
หรือทุกเดือน อนัเกดิจากหลายสาเหตุ

2 เบีย้ยงัชีพคนพิการ จา่ยเปน็เงินเบีย้ยงัชพีคนพกิารโดยโอนเงินเขา้บญัชใีห ้ 1,389,600 ต าบลป่าโมง ส านักงานปลัด
คนพกิารคนละ 800 บาทต่อเดือน เนือ่งจากระเบยีบ

การจา่ยคนพกิารฉบบัใหมก่ าหนดใหส้ามารถขึน้

ทะเบยีนผู้พกิารได้ทกุเดือนและใหจ้า่ยเบีย้ในเดือนถดั

ไปจ านวนทีต้ั่งงบประมาณเปน็เพยีงการประมาณการ

จ านวนผู้พกิารทีท่สิีทธรัิบเบีย้ ในเดือนทีจ่า่ยจริงอาจ

หรือลดลงจงึสามารถถัว่เฉล่ียกนัได้เพราะจ านวน

ผู้พกิารอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ทกุวนัและทกุเดือน

อนัเกดิมาจากหลายสาเหตุ

3 เบีย้ยงัชีพผู้ป่วยเอดส์ จา่ยเป็นเงินเบีย้ยงัชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,000 ต าบลป่าโมง ส านักงานปลัด
โดยโอนเงินเขา้บัญชีให้ผู้ป่วยเอดส์
จ านวน 15 คนๆ ละ 500 บาท
ต่อเดือน จ านวน 12 เดือน
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ล าดับ
ที่

โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
    2.2  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการจดัสวัสดิการและนันทนาการ

4 โครงการช่วยเหลือ จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยต่าง ๆ ในการช่วยเหลือ 20,000 ต าบลป่าโมง ส านักงานปลัด
ประชาชนผู้ประสบภัย ประชาชนผู้ประสบภัยต่าง ๆ การสงเคราะห์
ต่าง ๆ ผู้ประสบภัย เพื่อแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อน

และปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนที่
เกดิจากภัยต่าง ๆ
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ล าดับ
ที่

โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
    2.3  แนวทางการพัฒนา  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิ์น

1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ จา่ยเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลา 60,000 ต าบลป่าโมง ส านักงานปลัด
อนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กร ที่เสียไปเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่า
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม จะเป็นอาสาสมัครขององค์กรปกครองส่วน
โครงการป้องกนัภัยและ ท้องถิ่นของพื้นที่ที่ได้รับค าส่ังให้ช่วยสนับ
ลดอบุัติเหตุทางถนนในช่วง สนุนการปฏิบัติหน้าที่จากผู้บริหารท้องถิ่น
เทศกาลต่าง ๆ หรือตาม อาสาสมัครของ อปท. ของพื้นที่อื่นที่ไป
โครงการที่ก าหนด สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ตามค าร้องขอ

จากผู้บริหารท้องถิ่นนัน้
2 โครงการส่งเสริมให้ความรู้ เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยต่าง ๆ ในการ 20,000 อบต.ป่าโมง ส านักงานปลัด

เกี่ยวกบัการพัฒนา ด าเนินการโครงการส่งเสริมให้ความรู้ นอกพื้นที่
ประสิทธิภาพงานป้องกนั เกี่ยวกบัการพัฒนาประสิทธิภาพงาน
และบรรเทาสาธารณภัย ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่า

วัสดุอปุกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่าง ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ

3 โครงการอบรมให้ความรู้ เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยต่าง ๆ ในการ 20,000 ต าบลป่าโมง ส านักงานปลัด
เกี่ยวกบัการป้องกนัภัย ด าเนินการโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกบั นอกพื้นที่
ต่าง ๆ การป้องกนัภัยต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุอปุกรณ์

ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง 
ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
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ล าดับ
ที่

โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
    2.3  แนวทางการพัฒนา  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิ์น

4 โครงการฝึกอบรมชุด เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยต่าง ๆ ในการ 150,000 ต าบลป่าโมง ส านักงานปลัด
ปฏิบัติการจติอาสาภัย ด าเนินการโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ นอกสถานที่
พิบัติประจ าองค์กร จติอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครอง
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนท้องถิ่นเช่นค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าวิทยากร

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าป้ายโครงการ 
ฯลฯ

5 โครงการสร้างความ เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยต่าง ๆ ในการ 15,000 ต าบลป่าโมง ส านักงานปลัด
ปรองดองและสมานฉนัท์ ด าเนินการโครงการสร้างความปรองดอง
ของคนในชาติ และสมานฉนัท์ของคนในชาติ เช่น ค่าวัสดุ

อปุกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่าง ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ

6 โครงการบูรณาการป้องกนั เพื่อจา่ยเป็นเงินอดุหนุนตามโครงการบูรณา 20,000 อ าเภอ ส านักงานปลัด
แกไ้ขปัญหายาเสพติด การป้องกนัแกไ้ขปัญหายาเสพติดอ าเภอ เดชอดุม
อ าเภอเดชอดุม เดชอดุมหรือตามโครงการ

7 โครงการป้องกนัและแกไ้ข เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยต่าง ๆ ในการด าเนิน 10,000 ต าบลป่าโมง ส านักงานปลัด
ปัญหายาเสพติด การโครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพ นอกสถานที่

ติด เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่าง ค่าที่พัก ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าป้าย
โครงการ ฯลฯ
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พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล าดับ

ที่
โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563



3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
    3.1  แนวทางการพัฒนา  บริหารจดัการขยะและส่ิงปฏิกลู

1 โครงการฝึกอบรมการสร้างจติ เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยต่าง ๆ ในการ 20,000 ต าบลป่าโมง ส านักงานปลัด
ส านึกการจดัการขยะมูลฝอย ด าเนินการโครงการฝึกอบรมการ นอกสถานที่

สร้างจติส านึกการจดัการขยะ
มูลฝอย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่าง ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอปุกรณ์
ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
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ล าดับ
ที่

โครงการ
รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจาก

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.



3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
    3.2  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมกจิกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอนั เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้ต่าง ๆ ในการ 20,000 ต าบลป่าโมง ส านักงานปลัด
เนือ่งมาจากพระราชด าริสมเด็จ ด าเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ พันธุกรรมพืชอนัเนือ่งมาจาก

พระราชด าริสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ เช่น ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ
อปุกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ

2 โครงการปลูกจติส านึกอนุรักษ์ เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้ต่าง ๆ ในการ 20,000 ต าบลป่าโมง กองช่าง
ส่ิงแวดล้อม (รักน้ า รักป่า รักษา ด าเนินการโครงการปลูกจติส านึก
แผ่นดิน) อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม (รักน้ า รักป่า

รักษาแผ่นดิน) เพื่อเฉลิมพระเกยีรติ
เนือ่งในโอกาสอนัเป็นมหามงคลและ
สนองพระราชด าริของพระบาท
สมเด็จพระเจา้อยู่หัว และสมเด็จ
พระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ
ในการอนุรักษ์น้ าและป่า และ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

3 โครงการพัฒนาและรณรงค์การ เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้ต่าง ๆ ในการ 10,000 ต าบลป่าโมง ส านักงานปลัด
ใช้หญ้าแฝกอนัเนือ่งมาจาก ด าเนินโครงการพัฒนาและรณรงค์
พระราชด าริ การใช้หญ้าแฝกอนัเนือ่งมาจาก

พระราชด าริ เช่น ค่าอาหาร ค่า 
อาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ
อปุกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ

   - 22 -

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ล าดับ

ที่
โครงการ

รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ



4.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ
    4.2  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนกจิกรรมการเพิ่มรายได้

1 โครงการพัฒนาศักยภาพและ เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยต่าง ๆ ในการ 32,500 ต าบลป่าโมง ส านักงานปลัด
ศึกษาดูงานกลุ่มสตรี ด าเนินการจดัท าโครงการพัฒนา นอกสถานที่

ศักยภาพและศึกษาดูงานกลุ่มสตรี
อบต.ป่าโมง เช่น ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ
อปุกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนา เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยต่าง ๆ ในการ 20,000 ต าบลป่าโมง ส านักงานปลัด
คุณภาพชีวิตประชาชนต าบล ด าเนินการจดัท าโครงการส่งเสริม
ป่าโมง และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

ต าบลป่าโมง
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4.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ
    4.3  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาแนวเศรษฐกจิพอเพียง

1 โครงการส่งเสริม พัฒนาและ เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยต่าง ๆ ในการ 20,000 ต าบลป่าโมง ส านักงานปลัด
สนับสนุนเกษตรตามแนวทาง ด าเนินโครงการส่งเสริม พัฒนาและ นอกสถานที่
เศรษฐกจิพอเพียง สนับสนุนเกษตรตามแนวทาง

เศรษฐกจิพอเพียง เช่น ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ
อปุกรณ์ต่าง ๆ ค่าป้ายโครงการ
ฯลฯ
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5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม
    5.1  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนบัสนนุการศึกษาท้ังในและนอกระบบ

1 โครงการจัดงานวนัเด็กแห่งชาติ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายต่าง ๆในการ 20,000 ศพด.บา้นปา่โมง กองการ
ด าเนนิการจัดท าโครงการจัดงาน ศพด.บา้นหนอง ศึกษาฯ
วันเด็กแหง่ชาติ เช่น ค่าอาหาร ผอุง
ค่าอาหารว่าง ค่าเงินรางวัล ค่าวัสดุ นอกสถานที่
อุปกรณ์ ค่าปา้ยโครงการ ฯลฯ

2 โครงการจัดฝึกอบรมกิจกรรม เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการ 20,000 ต าบลปา่โมง กองการ
สร้างสรรค์ส าหรับเด็ก เยาวชน ด าเนนิการจัดท าโครงการจัด นอกสถานที่ ศึกษาฯ
แกนน าและประชาชนทัว่ไปให้ ฝึกอบรมกิจกรรมสร้างสรรค์
เข้มแข็ง ส าหรับเด็ก เยาวชน แกนน าและ

ประชาชนท่ัวไปใหเ้ข้มแข็ง เช่น 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าที่พัก
ค่าปา้ยโครงการ ฯลฯ

3 โครงการเสริมสร้างการพัฒนา เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ 20,000 ต าบลปา่โมง กองการ
เด็กเล็กปฐมวยัส าหรับผู้ปกครอง ด าเนนิการจัดท าโครงการเสริม นอกสถานที่ ศึกษาฯ
และผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนา สร้างการพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย
เด็กเล็ก ส าหรับผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กใน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม
    5.1  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนบัสนนุการศึกษาท้ังในและนอกระบบ

4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 401,800 ศพด.บา้นปา่โมง กองการ
บริหารสถานศึกษา (1.1 ค่า อาหารกลางวนัศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศพด.บา้นหนอง ศึกษาฯ
อาหารกลางวนัส าหรับศูนย์ ในสังกัด อบต.ป่าโมง ดังนี้ ผอุง
พัฒนาเด็กเล็ก) 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าโมงใหญ่

จ านวน 32 คน×20บาท×245 วนั 

เป็นเงิน 156,800บาท

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผอุง

จ านวน 40 คน×20บาท×245 วนั

เป็นเงิน 196,000บาท

3. และต้ังจ่ายเพิม่เติมอีก จ านวน

10 คน × 20 บาท × 245 วนั 

เป็นเงิน 49,000 บาท

5 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวนั เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหาร 1,560,000 ร.ร.บา้นปา่โมง กองการ
กลางวนัส าหรับสถานศึกษาในเขต ร.ร.บา้นโนนค้อ ศึกษาฯ
อบต.ป่าโมง (สังกัด สพฐ.) จ านวน ร.ร.บา้นปา่หวาย
3 แห่ง  ดังนี้
1. โรงเรียนบ้านป่าโมง จ านวน 151คน 

2. โรงเรียนบ้านโนนค้อ จ านวน 197คน

3. โรงเรียนบ้านป่าหวาย จ านวน 37 คน

4. และต้ังจ่ายเพิม่เติมอีก จ านวน 5 คน

รวมข้อ (1) - (4) รวมทัง้หมด 390 คน

× 20 บาท × 200 วนั
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5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม
    5.2  แนวทางการพัฒนา บริหารจัดการศึกษา

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการ 232,060 ศพด.บา้นปา่โมง กองการ
การบริหารสถานศึกษา จัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก ศพด.บา้นหนอง ศึกษาฯ
(1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการ เล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล ผอุง
ศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 2 แหง่ (ค่าจัดการเรียนการ
(ศพด.) สอน ส าหรับเด็กอายุ 2 - 5 ป)ี (ค่า

หนงัสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, 
ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน, ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนส าหรับเด็กอายุ 3-5 ป)ี
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวนเด็ก
นกัเรียน 82 คน ดังนี้
1. ค่าจัดการเรียนการสอน อัตราคน
ละ 1,700 บาท/ป ีจ านวน 82 คน
เปน็เงิน 139,400 บาท
2. ค่าหนงัสือเรียน อัตราคนละ 200
บาท/ป ีจ านวน 82 คน เปน็เงิน
16,400 บาท
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ
200บาท/ป ีจ านวน 82 คน เปน็เงิน
16,400 บาท
4. ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน อัตราคนละ
300 บาท/ป ีจ านวน 82 บาท
เปน็เงิน 24,600 บาท
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5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม
    5.2  แนวทางการพัฒนา บริหารจัดการศึกษา

5. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคน

ละ 430บาท/ปี จ านวน 82 คน เป็นเงิน 
35,260 บาท ค าชี้แจงเพิ่มเติม ราย
การ (1)ถึง(5) สามารถถัวเฉล่ียจ่าย
ระหว่างกันได้ เนือ่งจากจ านวนเด็ก
นกัเรียนอาจมีการเปล่ียนแปลง
ระหว่างป ีเนือ่งจาก การรับเข้าเรียน
ใหม่ การลาออก การจบการศึกษา
ฯลฯ ใหเ้บกิจ่ายตามจ านวนเด็กจริง
หากมีการโอนเพิ่มหรือโอนลด ไม่จ า
เปน็ต้องเปล่ียนแปลงค าชี้แจง

2 ค่าอาหารเสริม (นม) เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม(นม) 900,614 ร.ร.บา้นปา่โมง กองการ
โรงเรียน ใหก้ับสถานศึกษาในเขต ร.ร.บา้นปา่หวาย ศึกษาฯ
อบต.ปา่โมง (สังกัด สพฐ.) จ านวน 3 ร.ร.บา้นโนนค้อ
แหง่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ศูนย์พัฒนา
 อบต.ปา่โมง จ านวน 2 แหง่ ดังนี้ เด็กเล็กบา้น
1. โรงเรียนบา้นปา่โมง จ านวน 151 ปา่โมงใหญ่
คน ศูนย์พัฒนา
2. โรงเรียนบา้นปา่หวาย จ านวน 37 เด็กเล็กบา้น
คน หนองผอุง
3. โรงเรียนบา้นโนนค้อ จ านวน 197
คน
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นปา่โมงใหญ่
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5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม
    5.2  แนวทางการพัฒนา บริหารจัดการศึกษา

จ านวน 32 คน
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นหนองผอุง
จ านวน 40 คน
6. และต้ังจ่ายเพิ่มเติมอีก จ านวน 13
คน
รวมข้อ 1-6 รวมทั้งหมด 470 คน ×
7.37 บาท × 260 วัน เปน็เงิน
900,614 บาท
ค าชี้แจงเพิ่มเติม รายจ่าย 1 ถึง 6 
โดยไม่จ าเปน็ต้องเปล่ียนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณแต่อย่างใด เนือ่งจาก
จ านวนเด็กนกัเรียนอาจมีการ
เปล่ียนแปลงระหว่างป ีเนือ่งจากการ
รับเข้าเรียนใหม่ การลาออก ฯลฯ
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ล าดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ด าเนนิการ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.



5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม
    5.3  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม

1 โครงการขอรับเงินอุดหนนุ เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนนุการจัดท า 50,000 อบต.เมืองเดช ส านกังาน
การจัดท าต้นเทียนพรรษา ต้นเทียนพรรษาขององค์การบริหาร อุดม ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล ส่วนต าบลเมืองเดช หรือตามโครงการ
เมืองเดช

2 ค่าใช้จ่ายในพิธีการวันส าคัญ จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา 20,000 ต าบลปา่โมง กองการ
ทางศาสนาและประเพณี และประเพณีต่างๆ ในท้องถิ่น เช่น ศึกษาฯ
ท้องถิ่น วันปใีหม่ วันเข้าพรรษา ออกพรรษา

ถวายสงฆ ์ฯลฯ
3 โครงการอนรัุกษ์ประเพณี เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายต่างๆในโครงการ 20,000 ต าบลปา่โมง กองการ

สงกรานต์สืบสานวัฒนธรรม อนรัุกษ์ประเพณีสงกรานต์สืบสาน ศึกษาฯ
ไทยใส่ใจผู้สูงอายุ วัฒนธรรมไทยใส่ใจผู้สูงอายุ เช่น

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวิทยากร
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าปา้ยโครงการ ฯลฯ

4 โครงการอนรัุกษ์วัฒนธรรม จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการ 20,000 ต าบลปา่โมง กองการ
ภมูิปญัญาท้องถิ่น อนรัุกษ์วัฒนธรรมภมูิปญัญาท้องถิ่น ศึกษาฯ

เช่นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวิทยากร
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าปา้ย ฯลฯ

5 ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่ 5,000 ต าบลปา่โมง กองการ
กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ นอกสถานที่ ศึกษาฯ
หรือพานประดับพุ่มดอกไม้ พวงมาลา หรือพานประดับพุ่มดอกไม้                                                                                                                                                                                                                                                     

และอื่น ๆ เพื่อมอบใหแ้ก่บคุคลต่าง ๆ
หรือกิจกรรมต่าง ๆ เปน็ต้น
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หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล าดับ

ท่ี
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนนิการ



5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม
    5.3  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม

6 โครงการอบรมคุณธรรม เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการ 20,000 ต าบลปา่โมง กองการ
จริยธรรมต าบลปา่โมง ด าเนนิการจัดโครงการคุณธรรม นอกสถานที่ ศึกษาฯ

จริยธรรมต าบลปา่โมง เช่น ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าท่ีพัก ค่าปา้ยโครงการ
ฯลฯ
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ล าดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ด าเนนิการ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.



6.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจดัการ
    6.1  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมกจิกรรมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน

1 โครงการอบต.สัญจร เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยต่าง ๆ ในการ 10,000 ต าบลป่าโมง ส านักงานปลัด
ด าเนินการโครงการอบต.สัญจร เช่น
ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าตอบ
แทน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่า
ป้ายโครงการ ฯลฯ

2 ค่าใช้จา่ยส าหรับการเลือกต้ัง เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยต่างๆ ส าหรับ 400,000 ต าบลป่าโมง ส านักงานปลัด
ขององค์กรปกครองส่วน การเลือกต้ังขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ท้องถิ่น ตามที่กฎหมายก าหนด การ

ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์
การรณรงค์หรือการให้ขอ้มูลขา่วสาร
แกป่ระชาชนให้ทราบถงึสิทธิและ
หน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองในการเลือกต้ังตามความเหมาะ
สม และอื่น ๆ เป็นต้น

3 โครงการฝึกอบรมและ เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยต่าง ๆ ในการ 200,000 ต าบลป่าโมง ส านักงานปลัด
ทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่ม ด าเนินโครงการฝึกอบรมและ นอกสถานที่
ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วม ทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิ
ของชุมชนกบัการพัฒนา ภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนกบัการ
ท้องถิ่น พัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าวิทยากร ค่า

อาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าที่พัก ค่า
วัสดุอปุกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
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พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ล าดับ

ที่
โครงการ

รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ด าเนินการ



    6.1  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมกจิกรรมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน

4 โครงการอบรมให้ความรู้ เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยต่าง ๆ ในการ 20,000 ต าบลป่าโมง ส านักงานปลัด
ด้านกฎหมาย ประชาธิปไตย ด าเนินการโครงการอบรมให้ความรู้
คุณธรรม จริยธรรม และกฎ ด้านกฎหมายประชาธิปไตยคุณธรรม
ระเบียบต่าง ๆ ให้แก ่ จริยธรรม และกฎระเบียบต่าง ๆ ให้
คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก แกค่ณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
สภา อบต. พนักงานส่วน อบต. พนักงานส่วนต าบล ลูกจา้ง
ต าบล ลูกจา้งประจ าและ ประจ าและพนักงานจา้ง เช่น ค่า
พนักงานจา้ง วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง

และน้ าด่ืม ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าป้าย
โครงการ ฯลฯ

5 โครงการส่งเสริมการมีส่วน เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยต่าง ๆ ในการ 10,000 ต าบลป่าโมง ส านักงานปลัด
ร่วมของประชาชน ด าเนินการโครงการส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของประชาชน ในการจดัท า
แผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 
เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวัสดุ
อปุกรณ์ ค่าป้ายโครงการฯ ฯลน
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.พ.ย. ธ.ค.
ล าดับ

ที่
โครงการ
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โครงการ
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(บาท)

สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ต.ค.



    6.2  แนวทางการพัฒนา การเมืองและการบริหารจดัการ

1 ส ารวจความพึงพอใจ เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยต่าง ๆ ในการ 30,000 ต าบลป่าโมง ส านักงานปลัด
ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง

2 โครงการตรวจสอบคุณภาพ เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยต่าง ๆ ในการ 10,000 ต าบลป่าโมง กองช่าง
น้ าอปุโภคบริโภค ด าเนินการโครงการตรวจสอบ

คุณภาพน้ าอปุโภคบริโภค องค์การ
บริหารส่วนต าบลป่าโมง วัตถุ
ประสงค์เพื่อให้ได้น้ าที่ใช้ในการ
อปุโภคและบริโภค ที่มีคุณภาพตาม
กฎกระทรวงสาธารณสุข

3 โครงการอบุลเมืองสะอาด เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยต่าง ๆ ในการ 10,000 ต าบลป่าโมง ส านักงานปลัด
(Big  Cleaning  Day) ด าเนินการโครงการอบุลเมืองสะอาด

(Big  Cleaning  Day) ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลป่าโมง เช่น ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่าง ค่าป้ายโครงการ
ฯลฯ
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ล าดับ
ที่

โครงการ
รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจาก

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.



    6.3  แนวทางการพัฒนา บุคลากรให้มีประสิทธิภาพและการใช้เทคโนโลยทีี่ทันสมัยในการด าเนินงาน

1 โครงการอดุหนุนศูนยป์ฏิบัติ เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยต่าง ๆ ในการ 20,000 อ าเภอเดชอดุม ส านักงานปลัด
การร่วมในการช่วยเหลือ ด าเนินการโครงการอดุหนุนศูนย์
ประชาชนขององค์กรปกครอง ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ส่วนท้องถิ่น อ าเภอเดชอดุม ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
จงัหวัดอบุลราชธานี ท้องถิ่น อ าเภอเดชอดุม จงัหวัด

อบุลราชธานี
2 จดัซ้ือเกา้อี้แถว เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเกา้อี้แถว 4 ที่ 14,700 อบต.ป่าโมง ส านักงานปลัด

นัง่ จ านวน 3 แถว ๆ ละ 4,900
บาท ส าหรับผู้มาติดต่อราชการ ต้ัง
ตามราคาท้องตลาด

3 จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองปรับ 21,000 อบต.ป่าโมง ส านักงานปลัด
แบบติดผนัง อากาศแบบติดผนัง ขนาด 18,00

บีทีย ูจ านวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 
21,000 บาท

4 จดัซ้ือตู้ 2 บานเล่ือนกระจก เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือตู้ 2 บานเล่ือน 15,600 อบต.ป่าโมง ส านักงานปลัด
กระจก ยาว 118 เซ็นติเมตร 
จ านวน 4 ตู้ ๆ ละ 3,900 บาท
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ต้ังตามราคาท้อง
ตลาด

5 จดัซ้ือตู้บานเล่ือนกระจกสูง เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือตู้บานเล่ือน 4,900 อบต.ป่าโมง ส านักงานปลัด
กระจกสูง จ านวน 1 ตู้ๆ ละ 4,900
บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ต้ังตามราคา
ท้องตลาด
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6 จดัซ้ือตู้เหล็ก 2 บาน เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือตู้เหล็กแบบ 2 11,000 อบต.ป่าโมง ส านักงานปลัด
บาน จ านวน 2 ตู้ ๆ ละ 5,500
บาท เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ที่ก าหนด

7 จดัซ้ือโต๊ะท างานเอนก เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือโต๊ะท างาน 10,000 อบต.ป่าโมง ส านักงานปลัด
ประสงค์ เอนกประสงค์ จ านวน 2 โต๊ะ ๆ ละ

5,000 บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่อยู่ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ต้ังตาม
ราคาท้องตลาด

8 จดัซ้ือโทรทัศน์ แอล อ ีดี เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือโทรทัศน์ แอล 11,700 อบต.ป่าโมง ส านักงานปลัด
(LED TV) ขนาด 40 นิว้ อ ีดี(LED TV) ขนาด 40 นิว้จ านวน 

1 เคร่ือง ๆ ละ 11,700 บาท เป็น
ไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ที่ก าหนด

9 จดัซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบล้อ เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า 24,000 อบต.ป่าโมง ส านักงานปลัด
จกัรยาน แบบล้อจกัรยาน เคร่ืองยนต์ไม่น้อย

กว่า 5 แรงม้า จ านวน 2 เคร่ือง ๆ 
ละ 12,000 บาท

10 จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 5,200 อบต.ป่าโมง ส านักงานปลัด
LED ขาวด า (18 หน้า/นาท)ี เลเซอร์หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/

นาท)ี จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 2,600
บาท เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2563
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11 จดัซ้ือตู้เหล็ก 2 บาน เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือตู้เหล็กแบบ 2 11,000 อบต.ป่าโมง กองคลัง
บาน จ านวน 2 ตู้ๆละ 5,500 บาท
เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์

12 จดัซ้ือโต๊ะต้ังคอมพิวเตอร์ เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือโต๊ะต้ังคอมพิว 3,500 อบต.ป่าโมง กองคลัง
เตอร์ จ านวน 1 โต๊ะ ๆ ละ 3,500
บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ต้ังตามราคา
ท้องตลาด

13 จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิว 17,000 อบต.ป่าโมง กองคลัง
ส าหรับงานส านักงาน (จอ เตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้)
19 นิว้) จ านวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 17,000

บาท ใช้เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอม
พิวเตอร์ ประจ า 2563

14 จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 2,600 อบต.ป่าโมง กองคลัง
LED ขาวด า (18 หน้า/นาท)ี เลเซอร์หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/

นาท)ี จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ 2,600
บาท เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2563
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15 จดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองส ารอง 2,500 อบต.ป่าโมง กองคลัง
ขนาด 800 VA ไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 1

เคร่ือง ๆ ละ 2,500 บาท ส าหรับ
ใช้งานกบัคอมพิวเตอร์ส านักงาน
ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ า
2563

16 จดัซ้ือตู้เหล็ก 2 บาน เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือตู้เหล็กแบบ 2 11,000 อบต.ป่าโมง กองการศึกษาฯ
บาน จ านวน 2 ตู้ ๆ ละ 5,500
บาท เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์

17 จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์ เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 15,000 อบต.ป่าโมง กองการศึกษาฯ
Multifunction แบบฉดีหมึก Multifunction แบบฉดีหมึกพร้อม
พร้อมติดต้ังถงัหมึกพิมพ์ ติดต้ังถงัหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
(Ink Tank Printer) จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 7,500 บาท

เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิว
เตอร์ ประจ าปี 2563

18 จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 2,600 อบต.ป่าโมง กองการศึกษาฯ
LED ขาวด า (18 หน้า/นาท)ี เลเซอร์หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/

นาท)ี จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ 2,600
บาท เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2563
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19 จดัซ้ือตู้ 2 บานเล่ือนกระจก เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือตู้ 2 บานเล่ือน 7,800 อบต.ป่าโมง กองช่าง
กระจก ยาว 118 เซ็นติเมตร สูง87
เซ็นติเมตร จ านวน 2 ตู้ๆละ 3,900
บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ต้ังตามราคา
ท้องตลาด

20 จดัซ้ือเคร่ืองขยายเสียงหอ เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองขยาย 48,000 อบต.ป่าโมง กองช่าง
กระจายขา่วพร้อมอปุกรณ์ เสียงหอกระจายขา่วพร้อมอปุกรณ์

ดังนี้
 - เคร่ืองขยายเสียง 550 วัตต์ 
จ านวน 1 เคร่ือง
 - ฮอร์นขนาด 50 วัตต์ จ านวน 4
ตัว 
 - เคร่ืองเล่น USB จ านวน 1 เคร่ือง
 - ไมค์สาย จ านวน 2 ตัว
 - ตู้แร็ค จ านวน 1 ตู้
 - สายล าโพง จ านวน 100 เมตร
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ต้ังตามราคาท้อง
ตลาด

21 จดัซ้ือเคร่ืองเจยี เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองเจยี 2,520 อบต.ป่าโมง กองช่าง
ขนาด 4 นิว้ จ านวน 1 เคร่ือง ๆ ละ
2,520 บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่อยู่ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ต้ัง
ตามราคาท้องตลาด
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22 จดัซ้ือแท่นตัดเหล็กไฟเบอร์ เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือแท่นตัดเหล็ก 8,820 อบต.ป่าโมง กองช่าง
ไฟเบอร์ ขนาด 14 นิว้ จ านวน 1
เคร่ือง ๆ ละ 8,820 บาท เป็น
ครุภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ต้ังตามราคาตาม
ท้องตลาด

23 จดัซ้ือสว่านไฟฟ้ากระแทก เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือสว่านไฟฟ้า 9,170 อบต.ป่าโมง กองช่าง
กระแทก ขนาด 800 วัตต์ จ านวน
1 เคร่ือง ๆ ละ 9,170 บาท เป็น
ครุภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ต้ังตามราคาตาม
ท้องตลาด

24 ค่าจดัซ้ือเกา้อี้พลาสติกชนิด เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเกา้อี้พลาสติก 30,000 อบต.ป่าโมง กองช่าง
หนา ชนิดหนา จ านวน 100 ตัว ใช้ใน

ภารกจิบริการประชาชนของ อบต.
ป่าโมง
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6.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจดัการ
    6.4  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมระบบป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย

1 ส ารองจา่ย เพื่อจา่ยในกรณีฉกุเฉนิที่มีสาธารณภัย 150,816 ต าบลป่าโมง ส านักงานปลัด
เกดิขึ้นหรือบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลป่าโมง ที่ไม่สามารถคาด
การณ์ได้ล่วงหน้า เช่น อทุกภัย
วาตภัย อคัคีภัย ฯลฯ เป็นต้น
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