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เรื่อง  ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 

---------------------------------------- 

  อาศัยอ านาจ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 27  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้ว
เสร็จภายในสามสิบวันนับจากวันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  
งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการ  จากหน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ  ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่ต าบลป่าโมง  ในปีงบประมาณนั้น 
 
  องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง  จึงขอประกาศใช้แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  เพ่ือเป็นเครื่องมือของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง  ในการบริหารโครงการและ
งบประมาณ  ประจ าปี พ.ศ. 2565  ต่อไป 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  22  กันยายน  พ.ศ. 2564 
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  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า
แผนพัฒนา  และแผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเป็นการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ  รวมทั้ง
วางแนวทางให้การปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ส าหรับแผนการ
ด าเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้น  ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ
นั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการท า งาน
กับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตาม
ประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย  จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 5 ข้อ 26 (2) และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 2)  ข้อ 12  ได้ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงานโดยมีขั้นตอนต่อไปนี้ 
 ข้อ 26  การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอนด าเนินการ  ดังนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ด าเนินการใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน โดย
พิจารณาแผนงาน / โครงการ  จากแผนงาน / โครงการ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่าง ๆ  
  3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น น าร่างแผนการด าเนินงานเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ความเห็นชอบ 
  5. เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานแล้ว ให้ประกาศเป็นแผนการ
ด าเนินงานโดยให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

“ข้อ  27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ
จากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น” 
 

/แนวทาง............. 
 

 

บทน า 
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 แนวทางในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงาน  และ
การประเมนิผลการปฏิบัติงาน  ดังนั้นแผนการด าเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดท า  ดังนี้ 
      1.  เป็นแผนที่แยกรายละเอียดจากแผนพัฒนาท้องถิ่น  และมีลักษณะเป็นการด าเนินการ  
(Action  Plan) 
      2.  แสดงถึงรายละเอียดโครงการ  งบประมาณ  ระยะเวลาด าเนินการที่ชัดเจนและด าเนินงานจริง 
      3.  เป็นการรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล 
ป่าโมง 
 
วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 1.  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ/
กิจกรรมที่ตั้งไว้ 
 2.  เพ่ือให้การตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานมีความชัดเจน 
 3.  เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้าของกิจกรรม/โครงการ 
 4.  เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการด าเนินงานในแต่ละไตรมาส 
 5.  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานได้ชัดเจน 
 6.  เพ่ือเพ่ิมความชัดเจนในการปฏิบัติงาน  ลดความซ้ าซ้อนของโครงการต่างๆ 
 7.  เพ่ือก าหนดห้วงระยะเวลาในการด าเนินงานโครงการกิจกรรมต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 
ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ขั้นตอนที่ 1  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่มี
การด าเนินการจริงในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง  ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าโมง  และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอ่ืนจะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่  โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบ
ได้จากหน่วยงานในพ้ืนที่  และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อ าเภอแบบบูรณาการ 
 ขั้นตอนที่  2  การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนการด าเนินงานโดยพิจารณา
จัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  และแนวทางการพัฒนาองท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีเค้าโครงการแผนการด าเนินงาน 2 ส่วน  คือ 
  ส่วนที่ 1    บทน า    องค์ประกอบ  ประกอบด้วย 
   -  บทน า 

-  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน     
-  ขั้นตอนของการจัดท าแผนการด าเนินงาน     
-  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน      

ส่วนที่ 2   บัญชีโครงการ/กิจกรรม    องค์ประกอบ  ประกอบด้วย    
    -  บัญชีสรุปจ านวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ  (ผด.01)   
   -  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  (ผด.02) 
 



รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

/ขั้นตอน........... 
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 ขั้นตอนที่ 3  การประกาศแผนการด าเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน าร่างแผนการด าเนินงานเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือประกาศใช้  การประกาศแผนการด าเนินงานให้องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง  จัดท าประกาศ เรื่อง 
การใช้แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  เพ่ือปิดประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดย
ทั่วกันและสามารถตรวจสอบได้ 
ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
  1.  การด าเนินงานเป็นไปตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์แนวทางท่ีวางไว้ 
  2.  การด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง  เป็นไปตาม
เป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
  3.  สามารถตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานได้ชัดเจน 
  4.  สามารถทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการ  และแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่าง
แท้จริง 
  5.  ทราบถึงผลการด าเนินงานในแต่ละไตรมาส 
  6.  สามารถติดตาม และประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจริง เพ่ือให้การใช้
งบประมาณเปน็ไปอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดและประหยัด 
 

จากขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการ  

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

 

คณะกรรมการสนับสนุนการ  

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 

 

 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

ประกาศใช้ 

หน่วยงานอื่น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างฯต่อผู้บริหารท้องถ่ิน 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

    1.1  แนวทางการพัฒนา  ต่อเติม  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  ระบบไฟฟ้าสาธารณะ  -  -  -  -

    1.2  แนวทางก่อสร้าง  ต่อเติม  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาระบบประปาหมูบ่า้น  -  -  -  -

    1.3  แนวทางขยายเขตระบบโทรศัพท์สาธารณะ  -  -  -  -

    1.4  แนวทางก่อสร้าง  ปรับปรุง  ภาชนะเก็บน้ าและพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติ  -  -  -  -

    1.5  แนวทางก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาถนน  สะพาน  และท่อระบายน้ า 12 16.00 3,038,000.00        19.96 กองช่าง

รวม 12 16.00 3,038,000.00       19.96

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม  -  -  -  -

    2.1  แนวทางส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 9 12.00 429,000.00           2.82 ส านกังานปลัด

    2.2  แนวทางส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนนัทนาการ 4 5.33 7,353,200.00        48.32 ส านกังานปลัด

    2.3  แนวทางพัฒนาการรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 7 9.33 155,000.00           1.02 ส านกังานปลัด

รวม 20 27 7,937,200.00       52

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ  -  -  -  -

    3.1  แนวทางพัฒนาบริหารจัดการขยะและส่ิงปฏกิูล 1 1.33 20,000.00             0.13 ส านกังานปลัด

    3.2  แนวทางส่งเสริมกิจกรรมการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 2 2.67 40,000.00             0.26 ส านกังานปลัด, กองช่าง

รวม 3 4.00 60,000.00           0.39

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  -  -  -  -

    4.1  แนวทางส่งเสริมสนบัสนนุกิจกรรมการลดรายจ่าย  -  -  -  -

 -  -  -  -

                                                                                               บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

                                                                                          แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2565

                                                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง

คิดเปน็ร้อยละของ

งบประมาณทั้งหมด
หนว่ยงานรับผิดชอบ

จ านวนโครงการที่

ด าเนนิการ
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

คิดเปน็ร้อยละของ

โครงการทั้งหมด
 จ านวนงบประมาณ

แบบ ผด. 01 



    4.2  แนวทางส่งเสริมสนบัสนนุกิจกรรมการเพิ่มรายได้ 2 2.67 52,500.00             0.35 ส านกังานปลัด

    4.3  แนวทางส่งเสริมสนบัสนนุพัฒนาแนวเศรษฐกิจพอเพียง 1 1.33 20,000.00             0.13 ส านกังานปลัด

รวม 3 4.00 72,500.00           0.48

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม  -  -  -  -

    5.1  แนวทางส่งเสริมสนบัสนนุการศึกษาทั้งในและนอกระบบ 5 6.67 481,745.00           3.17 ส านักงานปลัด,กองการศึกษาฯ

   5.2  แนวทางบริหารจัดการศึกษา 3 4.00 2,631,917.00        17.30 กองการศึกษาฯ,กองช่าง

   5.3  แนวทางส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม 6 8.00 135,000.00           0.89 ส านักงานปลัด,กองการศึกษาฯ

รวม 14 18.67 3,248,662.00       21.35

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

    6.1  แนวทางส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน 6 8.00 540,000.00           3.55 ส านกังานปลัด

2 2.67 20,000.00             0.13 ส านกังานปลัด,กองช่าง

กองการศึกษาฯ

    6.3  แนวทางพัฒนาบคุลากรใหม้ีประสิทธิภาพและการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 14 18.67 150,000.00           0.99 ส านกังานปลัด,กองคลัง

ในการด าเนนิงาน กองช่าง,กองการศึกษาฯ

    6.4  แนวทางส่งเสริมระบบปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั 1 1.33 150,608.00           0.99 ส านกังานปลัด,กองคลัง

กองช่าง,กองการศึกษาฯ

รวม 23 30.67 860,608.00         5.66

รวมทั้งสิน้ 75 100.00 15,216,970.00     100.00             

      - 5 -

หนว่ยงานรับผิดชอบ

    6.2  แนวทางพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
จ านวนโครงการที่

ด าเนนิการ

คิดเปน็ร้อยละของ

โครงการทั้งหมด
 จ านวนงบประมาณ

คิดเปน็ร้อยละของ

งบประมาณทั้งหมด



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

    1.5  แนวทางการพัฒนา  กอ่สร้าง  ปรับปรุง  บ้ารุงรักษาถนน  สะพาน  และท่อระบายน้้า

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

1 โครงการกอ่สร้างซุ้มประตูทาง กอ่สร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน บ้าน 127,000 หมู่ที่ 9 กองช่าง

เข้าหมู่บ้านบ้านหนองผองุ หมู่ หนองผองุ หมู่ที่ 9 ต้าบลป่าโมง 

ที9่ ต้าบลป่าโมง ขนาดกว้าง7.50เมตรสูง 5.50 เมตร

 รายละเอยีดตามแบบ อบต.ป่าโมง 

(พร้อมป้ายโครงการตามแบบก้าหนด

จ้านวน 1 ป้าย)

2 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน 246,500 หมู่ที่ 1 กองช่าง

เสริมเหล็ก บ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ ป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 1 ต้าบลป่าโมง 

ที่ 1 ต้าบลป่าโมง (จากบ้าน (จากบ้านนายบุญมี สาวันดี - ร้านค้า

นายบุญมี สาวันดี - ร้านค้าชุม ชุมชน) ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00

ชน) เมตร ยาว 83.00 เมตร หนา0.15 

เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า415ตร.ม.

โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จก้าลังอดัประ

ลัย 240 กก./ตร.ชม.ตามมอก.213

-2560 ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ  

0.50 เมตรหรือตามสภาพถนน ราย

ละเอยีดตามแบบ อบต.ป่าโมง (พร้อม

ป้ายโครงการตามแบบก้าหนด จ้านวน

1 ป้าย
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พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2565

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบริหารสว่นต าบลป่าโมง

ล้าดับ

ที่
โครงการ

รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจาก

โครงการ
งบประมาณ

สถานที่

ด้าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02 



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

    1.5  แนวทางการพัฒนา  กอ่สร้าง  ปรับปรุง  บ้ารุงรักษาถนน  สะพาน  และท่อระบายน้้า

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

3 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน 300,000 หมู่ที่ 5 กองช่าง

เสริมเหล็ก บ้านค้ากลาง หมู่ที5่ ค้ากลาง หมู่ที่ 5 ต้าบลป่าโมง (จาก

ต้าบลป่าโมง (จากเส้นซอยเบิก เส้นซอยเบิกบานหมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 3)

บาน หมู่ที่ 5-หมู่ที่ 3) ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว

105 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้น

ที่ไม่น้อยกว่า 525 ตร.ม. โดยใช้คอน

กรีตผสมเสร็จก้าลังอดัประลัย 240กก.

/ตร.ชม. ตาม มอก.213-2560 ไหล่

ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตรหรือ

ตามสภาพถนน รายละเอยีดตามแบบ

อบต.ป่าโมง (พร้อมป้ายโครงการตาม

แบบก้าหนด จ้านวน 1 ป้าย)

4 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต ค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 300,000 หมู่ที่ 8 กองช่าง

เสริมเหล็กบ้านดอนพยอม หมู่ที่ บ้านดอนพยอม หมู่ที่ 8 จ้านวน2สาย

8 ต้าบลป่าโมง ดังนี้ 

สายที่ 1 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กบ้านดอนพยอม หมู่ที่ 8 ต้าบล

ป่าโมง จากบ้านดอนพยอม-บ้านค้า

กลาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00เมตร

ยาว 39.40 เมตร หนา 0.15 เมตร
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พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565ล้าดับ

ที่
โครงการ

รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจาก

โครงการ
งบประมาณ

สถานที่

ด้าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

    1.5  แนวทางการพัฒนา  กอ่สร้าง  ปรับปรุง  บ้ารุงรักษาถนน  สะพาน  และท่อระบายน้้า

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

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 157.60 ตร.ม.

โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จก้าลังอดัประ

ลัย 240 กก./ตร.ชม.ตามมอก.213

-2560. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ

0.50 เมตรหรือตามสภาพถนน

รายละเอยีดตามแบบ อบต.ป่าโมง

สายที่ 2 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กบ้านดอนพยอม หมู่ที่ 8 ต้าบล

ป่าโมง จากบ้านดอนพยอม-บ้านโนน

ค้อ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร

ยาว 92 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือ

มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 368 ตร.ม.โดยใช้

คอนกรีตผสมเสร็จก้าลังอดัประลัย

240 กก./ตร.ชม. ตามมอก.213-2560

ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร

หรือตามสภาพถนน รายละเอยีดตาม

แบบ อบต.ป่าโมง (พร้อมป้ายโครง

การตามแบบก้าหดน จ้านวน1ป้าย)
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ล้าดับ

ที่
โครงการ

รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจาก

โครงการ
งบประมาณ

สถานที่

ด้าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

    1.5  แนวทางการพัฒนา  กอ่สร้าง  ปรับปรุง  บ้ารุงรักษาถนน  สะพาน  และท่อระบายน้้า

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

5 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต กอ่สร้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน 300,000 หมู่ที่ 6 กองช่าง

เสริมเหล็กบ้านโนนค้อ หมู่ที่ 6 โนนค้อ หมู่ที่ 6 ต้าบลป่าโมง(จากบ้าน

ต้าบลป่าโมง (จากบ้านโนนค้อ โนนค้อ - ศพด.หนองผองุ) ขนาดผิว

-ศพด.หนองผองุ) จราจรกว้าง 4.00 เมตรยาว 131เมตร

หนา0.15เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

524 ตร.ม.โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จ

ก้าลังอดัประลัย 240 กก./ตร.ชม. ตาม

มอก.213-2560 ไหล่ทางลูกรังกว้าง

ข้างละ0.50เมตรหรือตามสภาพถนน

รายละเอยีดตามแบบ อบต.ป่าโมง

(พร้อมป้ายโครงการตามแบบก้าหนด

จ้านวน 1 ป้าย)

6 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้้า กอ่สร้างรางระบายน้้ารูปตัวยูพร้อมฝา 300,000 หมู่ที่ 4 กองช่าง

รูปตัวยูพร้อมฝาปิดบ้านป่าหวาย ปิด บ้านป่าหวายหมู่ที่ 4 ต้าบลป่าโมง

หมู่ที่ 4 ต้าบลป่าโมง (จากบ้าน (จากบ้านนายหนูพร นิ่มนึก ถึงบ้าน

นายหนูพร นิ่มนึกถึงบ้านนาย นายวีระวัตร เทพพงษ์) ขนาดภายใน

วีระวัตร เทพพงษ์) 0.30x0.30 เมตร ยาว 110 เมตร

และวางท่อระบายน้้า คสล.ขนาด

ศก.0.30x1.00 เมตร จ้านวน 5 ท่อน

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.ป่าโมง)

พร้อมป้ายโครงการตามแบบก้าหนด

จ้านวน 1 ป้าย)
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พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565ล้าดับ

ที่
โครงการ

รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจาก

โครงการ
งบประมาณ

สถานที่

ด้าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

    1.5  แนวทางการพัฒนา  กอ่สร้าง  ปรับปรุง  บ้ารุงรักษาถนน  สะพาน  และท่อระบายน้้า

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

7 โครงการกอ่สร้างศาลาอเนก กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์บ้านป่าโมง 338,000 หมู่ที่ 10 กองช่าง

ประสงค์บ้านป่าโมง หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 10 ต้าบลป่าโมง กว้าง 12.00

ต้าบลป่าโมง เมตร ยาว 16.00 เมตร จ้านวน1หลัง

รายละเอยีดตามแบบ อบต.ป่าโมง 

(พร้อมป้ายโครงการตามแบบก้าหนด 

จ้านวน 1 ป้าย) 

8 โครงการล้อมร้ัวลวดหนามสระ ค่าล้อมร้ัวลวดหนามสระน้้าสาธารณ 173,000 หมู่ที่ 9 กองช่าง

น้้าสาธารณประโยชน์บ้านหนอง ประโยชน์บ้านหนองผองุ หมู่ที่ 9

ผองุ หมู่ที่ 9 ต้าบลป่าโมง ต้าบลป่าโมง และวางท่อระบายน้้า

คอนกรีต ขนาด ศก.0.40x1.00 เมตร

จ้านวน 10 ท่อนรายละเอยีดตามแบบ

อบต.ป่าโมง (พร้อมป้ายโครงการตาม

แบบก้าหนด จ้านวน 1 ป้าย)

9 โครงการกอ่สร้างประปาหมู่บ้าน กอ่สร้างประปาหมู่บ้านขนาด 4 ลบ.ม. 300,000 หมู่ที่ 3 กองช่าง

ขนาด 4 ลบ.ม.บ้านป่าโมงน้อย บ้านป่าโมงน้อย หมู่ที่ 3 ต้าบลป่าโมง

หมู่ที่ 3 ต้าบลป่าโมง รายละเอยีดตามแบบแปลน อบต.

ป่าโมง (พร้อมป้ายโครงการตามแบบ

ก้าหนด จ้านวน 1 ป้าย)
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ล้าดับ

ที่
โครงการ

รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจาก

โครงการ
งบประมาณ

สถานที่

ด้าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

    1.5  แนวทางการพัฒนา  กอ่สร้าง  ปรับปรุง  บ้ารุงรักษาถนน  สะพาน  และท่อระบายน้้า

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

10 โครงการกอ่สร้างประปาหมู่บ้าน ค่ากอ่สร้างประปาหมู่บ้าน ขนาด 4 300,000 หมู่ที่ 7 กองช่าง

ขนาด 4 ลบ.ม.บ้านหนองย่้าเต่า ลบ.ม. บ้านหนองย่้าเต่า หมู่ที่ 7 ต้าบล

หมู่ที่ 7 ต้าบลป่าโมง ป่าโมง รายละเอยีดตามแบบแปลน

อบต.ป่าโมง (พร้อมป้ายโครงการตาม

แบบก้าหนด จ้านวน 1 ป้าย)

11 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต 300,000 หมู่ที่ 2 กองช่าง

คอนกรีตด้วยแอสฟัลท์ติกคอน ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (เสริมผิว

กรีต (เสริมผิวจราจร) บ้านป่า จราจร) บ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 2

โมงใหญ่ หมู่ที่ 2 (จากถนน 24- (จาก ถนน 24 - หน้า รพ.สต.ป่าโมง)

หน้า รพ.สต.ป่าโมง) ต้าบล ต้าบลป่าโมง ขนาดผิวจราจรกว้าง

ป่าโมง 4.00 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 4

ซม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 960ตาราง

เมตรรายละเอยีดตามแบบ มาตรฐาน

งานทางส้าหรับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (งานเสริมผิวแอสฟัลต์คอน

กรีต) แบบเลขที่ ทถ.-7-201 (พร้อม

ป้ายโครงการตามแบบก้าหนด จ้านวน

1 ป้าย)
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หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565ล้าดับ

ที่
โครงการ

รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจาก

โครงการ
งบประมาณ

สถานที่

ด้าเนินการ



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

    1.5  แนวทางการพัฒนา  กอ่สร้าง  ปรับปรุง  บ้ารุงรักษาถนน  สะพาน  และท่อระบายน้้า

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

12 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้าน 53,500 หมู่ที่ 1 กองช่าง

ลูกรังบ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 1 ป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 1 ต้าบลป่าโมง (เส้น

ต้าบลป่าโมง (เส้นหนองใหญ-่ หนองใหญ่ - ห้วยนางตุ้ม) โดยลงลูกรัง

ห้วยนางตุ้ม) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตรยาว 600

เมตรหนาเฉล่ีย0.10 เมตร หรือมีพื้นที่

ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,400 ตร.ม.

และปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า336 

ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย
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ล้าดับ

ที่
โครงการ

รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจาก

โครงการ
งบประมาณ

สถานที่

ด้าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

    2.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

1 โครงการค่าส ารวจข้อมูล ด าเนินการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์ 5,000 ต าบลป่าโมง ส านักงานปลัด

จ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียน และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการ

สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอด สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค

โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ พิษสุนัขบ้าฯ

สุนัขบ้าฯ ของ อบต.ป่าโมง

2 โครงการขับเคล่ือนโครงการ ด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกนัและ 30,000 ต าบลป่าโมง ส านักงานปลัด

สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

จากโรคพิษสุนัขบ้าตาม

พระปณิธานศาสตราจารย์ 

ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์

อคัรราชกมุารี ของ 

อบต.ป่าโมง

3 โครงการจัดการแข่งขัน 1. จัดการแข่งขันกฬีาชนิดต่าง ๆ 80,000 ต าบลป่าโมง กองการศึกษาฯ

กฬีาต้านยาเสพติด ในต าบลป่าโมง

2. ผู้เข้าร่วมโครงการ ประชาชนใน

ต าบลป่าโมง
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พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ล าดับที่
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

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.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

    2.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

4 โครงการส่งเสริมอาชีพให้ 1. จัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กบั 20,000 ต าบลป่าโมง ส านักงานปลัด

กบัผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและ

โอกาสและกลุ่มสตรี กลุ่มสตรี

2. ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้สูงอายุ ผู้

พิการ ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มสตรี

5 ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกนั เพื่อจัดหาผ้าห่มหรือเคร่ืองกนัหนาว 30,000 ต าบลป่าโมง ส านักงานปลัด

ภัยแกภ้ัยหนาว หรือเคร่ืองอปุโภคอื่น ๆ ที่จ าเป็น 

ส าหรับแจกจ่ายให้ราษฎรในต าบล

เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อย

โอกาสหรือผู้ยากไร้ในการบรรเทา

ความเดือดร้อน

6 สมทบกองทุนหลัก เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลัก 74,000 ต าบลป่าโมง ส านักงานปลัด

ประกนัสุขภาพองค์การ ประกนัสุขภาพองค์การบริหารส่วน

บริหารส่วนต าบล ต าบลป่าโมง โดยถือปฏิบัติตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การต้ังงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกอง

ทุน พ.ศ. 2561 (และที่แกไ้ขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563)
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ล าดับที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

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.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
    2.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

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

คณะกรรมการหมู่บ้าน/คณะกรรมการ
ชุมชน จัดท าโครงการตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข เช่น

1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค์ 2. โครงการสืบสาน
พระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม 3. การควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี

4. การปรับปรุงภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี
5. การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี ฯลฯ
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ล าดับที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

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.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

    2.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

8 โครงการป้องกนัและแกไ้ข เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง 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 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดซ้ือ 50,000 ต าบลป่าโมง ส านักงานปลัด

แพทย์ เคร่ืองมือวัสดุวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ เช่น 

แอลกอฮอล์ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ น้ ายาต่างๆ

และวัสดุวิทยาศาสตร์อื่น ๆ รวมไปถึงค่า

จัดซ้ือทรายอะเบท ค่าจัดซ้ือน้ ายาเคมีปราบ

ยุงลาย ฯลฯ เป็นต้น
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ล าดับที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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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.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

    2.2  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์ 5,853,600 ต าบลป่าโมง ส านักงานปลัด

การบริหารส่วนต าบลป่าโมง อ าเภอเดชอดุม

จังหวัดอบุลราชธานี โดยวิธีการค านวณต้ัง

งบประมาณประเภทนี้จากฐานข้อมูลผู้สูงอายุ

ดังนี้ 

1) ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 60-69 ปี จ านวน 

426 คนๆละ 600 บาทต่อเดือน จ านวน

12 เดือน รวม 3,067,200 บาท 

2) ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 70-79 ปี จ านวน

216 คนๆละ 700 บาทต่อเดือน จ านวน

12 เดือน รวม 1,814,400 บาท

3) ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 80-89 ปี จ านวน

90 คนๆละ 800 บาทต่อเดือน จ านวน

12 เดือน รวม 864,000 บาท

4) ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 90 ปีขึ้นไป จ านวน

6 คนๆละ 1,000 บาท ต่อเดือน จ านวน

12 เดือน รวม 72,000 บาท 
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ล าดับที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

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.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

    2.2  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ

5) และต้ังจ่ายเพิ่มเติมอกี จ านวน 5 คนๆละ

600 บาทต่อเดือน จ านวน 12 เดือน รวม

เป็นเงิน 36,000 บาท รวม ข้อ 1) - 5)

เป็นเงิน 5,853,600 บาท 

ในการเบิกจ่ายจริงในแต่ละเดือนผู้มีสิทธิได้

รับเบี้ยอาจจะลดลงหรือเพิ่มขึ้น ดังนั้น 

จ านวนเงินงบประมาณที่ต้ังไว้ในข้อ 1)-5)

สามารถถั่วเฉล่ียจ่ายกนัได้และหากมีการโอน

เพิ่มหรือโอนลดงบประมาณไม่จ าเป็นต้อง

เปล่ียนแปลงค าชี้แจง ให้จ่ายได้ตามจ านวน

ผู้มีสิทธิตามระเบียบกฎหมายที่ก าหนด

เพราะจ านวนผู้สูงอายุอาจมีการเปล่ียน

แปลงได้ทุกวันหรือทุกเดือน อนัเกดิมาจาก

หลายสาเหตุ เช่น การขึ้นทะเบียนใหม่หรือ

เพิ่มเติม การเสียชีวิต มติคณะรัฐมนตรีให้เพิ่ม

หรือลดอตัราการจ่ายเงิน ฯลฯเป็นต้น
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ล าดับที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

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.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

    2.2  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของ 1,389,600 ต าบลป่าโมง ส านักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง อ าเภอ

เดชอดุม จังหวัดอบุลราชธานี โดยวิธีการ

ค านวณต้ังงบประมาณประเภทนี้จากฐาน

ข้อมูลคนพิการ ดังนี้

1) เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการที่มีอายุ

18ปีขึ้นไป จ านวน 136 คนๆละ 800บาท

ต่อเดือน จ านวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน

1,305,600 บาท 

2) เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการที่มีอายุ

ต่ ากว่า 18 ปี จ านวน 3 คนๆละ 1,000

บาทต่อเดือน จ านวน 12 เดือน รวมเป็น

เงิน 36,000 บาท 

3) และต้ังจ่ายเพิ่มเติมอกี จ านวน 5 คน ๆ

ละ 800 บาทต่อเดือนจ านวน 12 เดือน

รวมเป็นเงิน 48,000 บาท 

รวมข้อ 1) - 3) เป็นเงิน 1,389,600 บาท

ทั้งนี้ เพื่อความยืดหยุน่และเพื่อประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลในการบริหารงานการจ่าย
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ล าดับที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

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.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

    2.2  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ

เบี้ยยังชีพผู้พิการ เนื่องจากระเบียบการจ่าย

คนพิการฉบับใหม่ ก าหนดให้สามารถขึ้นทะ

เบียนผู้พิการได้ทุกเดือนและให้จ่ายเบี้ยใน

เดือนถัดไป ดังนั้น จ านวนที่ต้ังงบรายจ่าย

ประเภทนี้จึงเป็นเพียงการประมาณการจ า

นวนผู้พิการที่มีสิทธิรับเบี้ย ซ่ึงในเดือนที่จ่าย

จริง จ านวนผู้มีสิทธิอาจลดลงหรือเพิ่มขึ้น

จ านวนเงินในข้อ 1) - 3) จึงสามารถถั่ว

เฉล่ียจ่ายกนัได้และหากมีการโอนเพิ่มหรือ

โอนลดไม่จ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงค าชี้แจง

ให้จ่ายตามจ านวนผู้มีสิทธิตามที่ระเบียบ

กฎหมายก าหนด เพราะจ านวนผู้พิการอาจ

มีการเปล่ียนแปลงได้ทุกวันและทุกเดือน อนั

เกดิมาจากหลายสาเหตุ เช่น การเสียชีวิต

การเปิดรับลงทะเบียนทุกเดือนและจ่ายใน

เดือนถัดไปตามระเบียบกฎหมายก าหนด 

ฯลฯ เป็นต้น
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ล าดับที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

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.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

    2.2  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ของ 90,000 ต าบลป่าโมง ส านักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง อ าเภอ

เดชอดุม จังหวัดอบุลราชธานี ต้ังงบประ

มาณคร้ังแรกโดยการค านวณจากฐานข้อมูล

ผู้มีสิทธิรับเบี้ย ณ วันต้ังงบประมาณ จ านวน

15 คนๆละ 500 บาทต่อเดือน จ านวน 

12 เดือนจ านวนที่ระบุในค าชี้แจงนี้เป็น

เพียงค าชี้แจงหลักการในการค านวณต้ังงบ

ประมาณโดยหากมีการโอนเพิ่มหรือโอนลด

งบประมาณไม่จ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงค าชี้

แจงจ านวนผู้มีสิทธิ ให้ด าเนินการเบิกจ่าย

ตามจ านวนผู้มีสิทธิที่ระเบียบกฎหมายก า

หนด เพราะจ านวนผู้มีสิทธิอาจเปล่ียนแปลง

ได้ทุกวัน อนัเกดิมาจากหลายสาเหตุ เช่น

การเสียชีวิต การลงทะเบียนเพิ่มเติม ฯลฯ

เป็นต้น 
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ล าดับที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

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.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

    2.2  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ

4 โครงการช่วยเหลือ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการช่วยเหลือ 20,000 ต าบลป่าโมง ส านักงานปลัด

ประชาชนผู้ประสบภัย ประชาชนผู้ประสบภัยต่าง ๆ การสงเคราะห์

ต่าง ๆ ผู้ประสบภัย เพื่อแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อน

และปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนที่

เกดิจากภัยต่าง ๆ
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ล าดับที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

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.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

    2.3  แนวทางการพัฒนา  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ จ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลา 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

จากผู้บริหารท้องถิ่นนั้น

2 โครงการส่งเสริมให้ความรู้ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง 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 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง 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 าดับที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

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



2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
    2.3  แนวทางการพัฒนา  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4 โครงการขอรับเงินอดุหนุน เพื่อจ่ายเป็นเงินอดุหนุนตามโครงการขอรับ 10,000 ต าบลป่าโมง ส านักงานปลัด

เพื่อการป้องกนัและแกไ้ข เงินอดุหนุนเพื่อการปอง้กนัและแกไ้ขปัญหา นอกสถานที่

ปัญหายาเสพติดจากองค์กร ยาเสพติดจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามโครงการ

ประจ าปีงบประมาณ2565

5 โครงการสร้างความ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการ 15,000 ต าบลป่าโมง ส านักงานปลัด

ปรองดองและสมานฉันท์ ด าเนินการโครงการสร้างความปรองดอง

ของคนในชาติ และสมานฉันท์ของคนในชาติ เช่น ค่าวัสดุ

อปุกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร

ว่าง ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ

6 โครงการบูรณาการป้องกนั เพื่อจ่ายเป็นเงินอดุหนุนตามโครงการบูรณา 20,000 อ าเภอ ส านักงานปลัด

แกไ้ขปัญหายาเสพติด การป้องกนัแกไ้ขปัญหายาเสพติดอ าเภอ เดชอดุม

อ าเภอเดชอดุม เดชอดุมหรือตามโครงการ

7 โครงการป้องกนัและแกไ้ข เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง 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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ล าดับที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

    3.1  แนวทางการพัฒนา  บริหารจัดการขยะและส่ิงปฏิกลู

1 โครงการฝึกอบรมการสร้างจิต เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการ 20,000 ต าบลป่าโมง ส านักงานปลัด

ส านึกการจัดการขยะมูลฝอย ด าเนินการโครงการฝึกอบรมการ นอกสถานที่

สร้างจิตส านึกการจัดการขยะ

มูลฝอย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหาร

ว่าง ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอปุกรณ์

ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
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ล าดับที่ โครงการ
รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

    3.2  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมกจิกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอนั เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ต่าง ๆ ในการ 20,000 ต าบลป่าโมง ส านักงานปลัด

เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ ด าเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ พันธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจาก

พระราชด าริสมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดาฯ เช่น ค่าอาหาร ค่า

อาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ

อปุกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ

2 โครงการปลูกจิตส านึกอนุรักษ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ต่าง ๆ ในการ 20,000 ต าบลป่าโมง กองช่าง

ส่ิงแวดล้อม (รักน้ า รักป่า รักษา ด าเนินการโครงการปลูกจิตส านึก

แผ่นดิน) อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม (รักน้ า รักป่า

รักษาแผ่นดิน) เพื่อเฉลิมพระเกยีรติ

เนื่องในโอกาสอนัเป็นมหามงคลและ

สนองพระราชด าริของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว และสมเด็จ

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ในการอนุรักษ์น้ าและป่า และ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
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(บาท)

สถานที่
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4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ

    4.2  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนกจิกรรมการเพิ่มรายได้

1 โครงการพัฒนาศักยภาพและ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการ 32,500 ต าบลป่าโมง ส านักงานปลัด

ศึกษาดูงานกลุ่มสตรี ด าเนินการจัดท าโครงการพัฒนา นอกสถานที่

ศักยภาพและศึกษาดูงานกลุ่มสตรี

อบต.ป่าโมง เช่น ค่าอาหาร ค่า

อาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ

อปุกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการ 20,000 ต าบลป่าโมง ส านักงานปลัด

คุณภาพชีวิตประชาชนต าบล ด าเนินการจัดท าโครงการส่งเสริม

ป่าโมง และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

ต าบลป่าโมง
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4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ

    4.3  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาแนวเศรษฐกจิพอเพียง

1 โครงการส่งเสริม พัฒนาและ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง 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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ล าดับที่ โครงการ
รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ด าเนินการ
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5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม

    5.1  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

1 โครงการจัดงานวันเด็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆในการ 20,000 ศพด.บ้านป่าโมง กองการ

แห่งชาติ ด าเนินการจัดท าโครงการจัดงาน ศพด.บ้านหนอง ศึกษาฯ

วันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าอาหาร ผองุ

ค่าอาหารว่าง ค่าเงินรางวัล ค่าวัสดุ นอกสถานที่

อปุกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ

2 โครงการจัดฝึกอบรมกจิกรรม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการ 20,000 ต าบลป่าโมง กองการ

สร้างสรรค์ส าหรับเด็ก ด าเนินการจัดท าโครงการจัด นอกสถานที่ ศึกษาฯ

 เยาวชนแกนน าและ ฝึกอบรมกจิกรรมสร้างสรรค์

ประชาชนทั่วไปให้เข้มแข็ง ส าหรับเด็ก เยาวชน แกนน าและ

ประชาชนทั่วไปให้เข้มแข็ง เช่น 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่า

วิทยากร ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าที่พัก

ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ

3 โครงการจัดนิทรรศการส่ือ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการ 5,000 ต าบลป่าโมง กองการ

การเรียนการสอนและ ด าเนินการจัดโครงการจัดนิทรรศการ นอกสถานที่ ศึกษาฯ

แสดงผลงานเด็กปฐมวัย ส่ือการเรียนการสอนและแสดงผลงาน

เด็กปฐมวัย ประจ าปีการศึกษา 2565
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5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม

    5.1  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

4 โครงการเสริมสร้างการพัฒนา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ 20,000 ต าบลป่าโมง กองการ

เด็กเล็กปฐมวัยส าหรับผู้ปกครอง ด าเนินการจัดท าโครงการเสริม นอกสถานที่ ศึกษาฯ

และผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนา สร้างการพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย

เด็กเล็ก ส าหรับผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กใน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 416,745 ศพด.บ้านป่าโมง กองการ

การบริหารสถานศึกษา อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศพด.บ้านหนอง ศึกษาฯ

(1.1 ค่าอาหารกลางวัน ในสังกดั อบต.ป่าโมง ดังนี้ ผองุ

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าโมงใหญ่

จ านวน 32 คน×21บาท×245 วัน 

เป็นเงิน 164,640 บาท

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผองุ

จ านวน 49 คน×21บาท×245 วัน

เป็นเงิน 252,105 บาท

รวมข้อ (1)-(2) เป็นเงิน 416,745

บาท ค าชี้แจงเพิ่มเติม รายการ(1)ถึง

(2) เป็นเพียงรายการแสดงให้เห็นถึง
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5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม

    5.1  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

ที่มาของยอดต้ังงบประมาณ

สามารถถัวเฉล่ียจ่ายระหว่างกนัได้ 

เนื่องจากจ านวนเด็กนักเรียนอาจมี

การเปล่ียนแปลงระหว่างปี เนื่องจาก

การรับเข้าเรียนใหม่ การลาออก 

การจบการศึกษา ฯลฯ ให้เบิกจ่ายค่า

อาหารกลางวันตามจ านวนเด็กจริง 

หากเด็กมีจ านวนเปล่ียนแปลงมีการ

โอนเพิ่มหรือโอนลดไม่จ าเป็นต้อง

เปล่ียนแปลงค าชี้แจง
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5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม

    5.2  แนวทางการพัฒนา บริหารจัดการศึกษา

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการ 232,060 ศพด.บ้านป่าโมง กองการ

การบริหารสถานศึกษา จัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก ศพด.บ้านหนอง ศึกษาฯ

(1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการ เล็กในสังกดัองค์การบริหารส่วนต าบล ผองุ

ศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก จ านวน 2 แห่ง (ค่าจัดการเรียนการ

เล็ก (ศพด.) สอน ส าหรับเด็กอายุ 2 - 5 ป)ี (ค่า

หนังสือเรียน, ค่าอปุกรณ์การเรียน, 

ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน, ค่ากจิกรรม

พัฒนาผู้เรียนส าหรับเด็กอายุ 3-5 ป)ี

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวนเด็ก

นักเรียน 81 คน ดังนี้

1. ค่าจัดการเรียนการสอน อตัราคน

ละ 1,700 บาท/ปี จ านวน 81 คน

เป็นเงิน 137,700 บาท

2. ค่าหนังสือเรียน อตัราคนละ 200

บาท/ปี จ านวน 81 คน เป็นเงิน

16,200 บาท
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หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

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 าดับที่ โครงการ

รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ



5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม

    5.2  แนวทางการพัฒนา บริหารจัดการศึกษา

3. ค่าอปุกรณ์การเรียน อตัราคนละ

200บาท/ปี จ านวน 81 คน เป็นเงิน

16,200 บาท

4. ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน อตัราคนละ

300 บาท/ปี จ านวน 81 บาท

เป็นเงิน 24,300 บาท

5. ค่ากจิกรรมพัฒนาผู้เรียน อตัราคน

ละ 430บาท/ปี จ านวน 81 คน  

เป็นเงิน 34,830บาท 

ค าชี้แจงเพิ่มเติม รายการ(1)ถึง

(4) เป็นเพียงรายการแสดงให้เห็นถึง

ที่มาของยอดต้ังงบประมาณ

สามารถถัวเฉล่ียจ่ายระหว่างกนัได้ 

เนื่องจากจ านวนเด็กนักเรียนอาจมี

การเปล่ียนแปลงระหว่างปี เนื่องจาก

การรับเข้าเรียนใหม่ การลาออก 

การจบการศึกษา ฯลฯ ให้เบิกจ่ายค่า
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ล าดับที่ โครงการ
รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม

    5.2  แนวทางการพัฒนา บริหารจัดการศึกษา

อาหารกลางวันตามจ านวนเด็กจริง 

หากเด็กมีจ านวนเปล่ียนแปลงมีการ

โอนเพิ่มหรือโอนลดไม่จ าเป็นต้อง

เปล่ียนแปลงค าชี้แจง

2 อดุหนุนโครงการอาหาร เพื่อจ่ายเป็นเงินอดุหนุนค่าอาหาร 1,541,400 ร.ร.บ้านป่าโมง กองการ

กลางวัน กลางวันส าหรับสถานศึกษาในเขต ร.ร.บ้านโนนค้อ ศึกษาฯ

อบต.ป่าโมง (สังกดั สพฐ.) จ านวน ร.ร.บ้านป่าหวาย

3 แห่ง  ดังนี้

1. โรงเรียนบ้านป่าโมง จ านวน145คน 

2. โรงเรียนบ้านโนนค้อ จ านวน 180คน

3. โรงเรียนบ้านป่าหวาย จ านวน 37 คน

4. และต้ังจ่ายเพิ่มเติมอกี จ านวน 5 คน

รวมข้อ (1) - (4) รวมทั้งหมด 367 คน

x21 บาท x 200 วัน

รวมข้อ (1)-(4) เป็นเงิน 1,541,400 บาท

ค าชี้แจงเพิ่มเติม รายการ(1)ถึง

(4) เป็นเพียงรายการแสดงให้เห็นถึง
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ล าดับที่ โครงการ
รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม

    5.2  แนวทางการพัฒนา บริหารจัดการศึกษา

ที่มาของยอดต้ังงบประมาณ

สามารถถัวเฉล่ียจ่ายระหว่างกนัได้ 

เนื่องจากจ านวนเด็กนักเรียนอาจมี

การเปล่ียนแปลงระหว่างปี เนื่องจาก

การรับเข้าเรียนใหม่ การลาออก 

การจบการศึกษา ฯลฯ ให้เบิกจ่ายค่า

อาหารกลางวันตามจ านวนเด็กจริง 

หากเด็กมีจ านวนเปล่ียนแปลงมีการ

โอนเพิ่มหรือโอนลดไม่จ าเป็นต้อง

เปล่ียนแปลงค าชี้แจง

3 ค่าอาหารเสริม (นม) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารเสริม(นม) 858,457 ร.ร.บ้านป่าโมง กองการ

โรงเรียน ให้กบัสถานศึกษาในเขต ร.ร.บ้านป่าหวาย ศึกษาฯ

อบต.ป่าโมง (สังกดั สพฐ.) จ านวน 3 ร.ร.บ้านโนนค้อ

แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกดั ศูนย์พัฒนา

 อบต.ป่าโมง จ านวน 2 แห่ง ดังนี้ เด็กเล็กบ้าน

1. โรงเรียนบ้านป่าโมง จ านวน 145 ป่าโมงใหญ่

คน ศูนย์พัฒนา

-35-

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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ล าดับที่ โครงการ

รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ



5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม

    5.2  แนวทางการพัฒนา บริหารจัดการศึกษา

2. โรงเรียนบ้านป่าหวาย จ านวน 37 เด็กเล็กบ้าน

คน หนองผองุ

3. โรงเรียนบ้านโนนค้อ จ านวน 180

คน

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าโมงใหญ่

จ านวน 32 คน

5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผองุ

จ านวน 49 คน

6. และต้ังจ่ายเพิ่มเติมอกี จ านวน 5

คน

รวมข้อ 1-6 รวมทั้งหมด 448 คน ×

7.37 บาท × 260 วัน เป็นเงิน

858,457 บาท

ค าชี้แจงเพิ่มเติม รายจ่าย 1 ถึง 6 

โดยไม่จ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงค าชี้แจง

งบประมาณแต่อย่างใด เนื่องจาก

จ านวนเด็กนักเรียนอาจมีการ

เปล่ียนแปลงระหว่างปี เนื่องจากการ

รับเข้าเรียนใหม่ การลาออก ฯลฯ
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ล าดับที่ โครงการ
รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ
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5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม

    5.3  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมกจิกรรมทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมอนัดีงาม

1 โครงการขอรับเงินอดุหนุน เพื่อจ่ายเป็นเงินอดุหนุนการจัดท า 50,000 อบต.เมืองเดช กองการ

การจัดท าต้นเทียนพรรษา ต้นเทียนพรรษาขององค์การบริหาร อดุม ศึกษาฯ

องค์การบริหารส่วนต าบล ส่วนต าบลเมืองเดช หรือตามโครงการ

เมืองเดช

2 ค่าใช้จ่ายในพิธีการวันส าคัญ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา 20,000 ต าบลป่าโมง กองการ

ทางศาสนาและประเพณี และประเพณีต่างๆ ในท้องถิ่น เช่น ศึกษาฯ

ท้องถิ่น วันปีใหม่ วันเข้าพรรษา ออกพรรษา

ถวายสงฆ์ ฯลฯ

3 โครงการอนุรักษ์ประเพณี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในโครงการ 20,000 ต าบลป่าโมง กองการ

สงกรานต์สืบสานวัฒนธรรม อนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์สืบสาน ศึกษาฯ

ไทยใส่ใจผู้สูงอายุ วัฒนธรรมไทยใส่ใจผู้สูงอายุ เช่น

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวิทยากร

ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ

4 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการ 20,000 ต าบลป่าโมง กองการ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศึกษาฯ

เช่นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวิทยากร

ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าป้าย ฯลฯ
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หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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ล าดับที่ โครงการ

รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ



5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม

    5.3  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมกจิกรรมทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมอนัดีงาม

5 ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก ่ 5,000 ต าบลป่าโมง กองการ

กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ นอกสถานที่ ศึกษาฯ

หรือพานประดับพุ่มดอกไม้ พวงมาลา หรือพานประดับพุ่มดอกไม้

และอื่น ๆ เพื่อมอบให้แกบุ่คคลต่าง ๆ

หรือกจิกรรมต่าง ๆ เป็นต้น

6 โครงการอบรมคุณธรรม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการ 20,000 ต าบลป่าโมง กองการ

จริยธรรมต าบลป่าโมง ด าเนินการจัดโครงการคุณธรรม นอกสถานที่ ศึกษาฯ

จริยธรรมต าบลป่าโมง เช่น ค่าอาหาร

ค่าอาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ

อปุกรณ์ ค่าที่พัก ค่าป้ายโครงการ

ฯลฯ
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ล าดับที่ โครงการ
รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ
    6.1  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมกจิกรรมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน

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

2 ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกต้ัง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ส าหรับ 200,000 ต าบลป่าโมง ส านักงานปลัด
ขององค์กรปกครองส่วน การเลือกต้ังขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ท้องถิ่น ตามที่กฎหมายก าหนด การ

ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์
การรณรงค์หรือการให้ข้อมูลข่าวสาร
แกป่ระชาชนให้ทราบถึงสิทธิและ
หน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองในการเลือกต้ังตามความเหมาะ
สม และอื่น ๆ เป็นต้น

3 โครงการฝึกอบรมและ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการ 100,000 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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หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ล าดับ

ที่
โครงการ

รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ



    6.1  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมกจิกรรมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน

4 โครงการอบรมให้ความรู้ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง 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 ลูกจ้าง
ต าบล ลูกจ้างประจ าและ ประจ าและพนักงานจ้าง เช่น ค่า
พนักงานจ้าง วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง

และน้ าด่ืม ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าป้าย
โครงการ ฯลฯ

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

ส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดท า
แผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 
เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวัสดุ
อปุกรณ์ ค่าป้ายโครงการฯลฯ

6 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ 200,000 ต าบลป่าโมง ส านักงานปลัด
เลือกต้ัง ในการเลือกต้ังส าหรับการเลือกต้ัง

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
ค่าตอบแทนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ในการเลือกต้ังตามที่กฎหมายก าหนด
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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

รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ต.ค.



    6.2  แนวทางการพัฒนา การเมืองและการบริหารจัดการ

1 โครงการตรวจสอบคุณภาพ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการ 10,000 ต าบลป่าโมง กองช่าง
น้ าอปุโภคบริโภค ด าเนินการโครงการตรวจสอบ

คุณภาพน้ าอปุโภคบริโภค องค์การ
บริหารส่วนต าบลป่าโมง วัตถุ
ประสงค์เพื่อให้ได้น้ าที่ใช้ในการ
อปุโภคและบริโภค ที่มีคุณภาพตาม
กฎกระทรวงสาธารณสุข

2 โครงการอบุลเมืองสะอาด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง 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. 2564 พ.ศ. 2565

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 บุคลากรให้มีประสิทธิภาพและการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการด าเนินงาน

1 โครงการอดุหนุนศูนย์ปฏิบัติ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการ 20,000 อ าเภอเดชอดุม ส านักงานปลัด
การร่วมในการช่วยเหลือ ด าเนินการโครงการอดุหนุนศูนย์
ประชาชนขององค์กรปกครอง ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ส่วนท้องถิ่น อ าเภอเดชอดุม ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
จังหวัดอบุลราชธานี ท้องถิ่น อ าเภอเดชอดุม จังหวัด

อบุลราชธานี
2 ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซด์และค่า เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ 10,000 อบต.ป่าโมง ส านักงานปลัด

ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง เช่าพื้นที่เว็บไซด์และค่าธรรมเนียม
ที่เกี่ยวข้องและค่าบริการอื่น ๆ ให้แก่
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง

3 ค่าจัดซ้ือเกา้อี้อเนกประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเกา้อี้อเนกประ 2,500 อบต.ป่าโมง ส านักงานปลัด
สงค์ จ านวน 1 ตัว ๆละ 2,500บาท
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่อยูใ่นบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ต้ังตามราคาท้อง
ตลาด

4 ค่าจัดซ้ือตู้บานเล่ือนกระจก เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้บานเล่ือน 9,800 อบต.ป่าโมง ส านักงานปลัด
สูง กระจกสูง จ านวน 2 ตู้ๆละ 4,900

บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่อยูใ่นบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ต้ังตามราคา
ท้องตลาด
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ล าดับ

ที่
โครงการ

รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

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 บุคลากรให้มีประสิทธิภาพและการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการด าเนินงาน

5 ค่าจัดซ้ือตู้ล๊อกเกอร์ 18 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้ล๊อกเกอร์ 8,000 อบต.ป่าโมง ส านักงานปลัด
ช่อง 18 ช่อง จ านวน 1 ตู้ๆละ 8,000

บาท เป็นตู้ล๊อกเกอร์ แบบ 18 ช่อง 
มีรายละเอยีดดังนี้ 
1) มีมือจับชนิดฝัง
2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิต
ภัณฑ์อตุสาหกรรม (มอก.) 
เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ 
ธันวาคม 2563 หน้า 26 ล าดับที่
10.15)

6 ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กอเนกประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็กอเนกประ 15,600 อบต.ป่าโมง ส านักงานปลัด
2 บาน สงค์ 2 บาน แบบเล่ือน กระจก ยาว

118 เซนติเมตร สูง 87 เซนติเมตร
จ านวน 4 ตู้ๆละ 3,900 บาท 
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่อยูใ่นบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ต้ังตามราคาท้อง
ตลาด
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ล าดับ

ที่
โครงการ

รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

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 บุคลากรให้มีประสิทธิภาพและการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการด าเนินงาน

7 ค่าจัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อม เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อม 20,000 อบต.ป่าโมง ส านักงานปลัด
เกา้อี้ส าหรับผู้บริการ เกา้อี้ส าหรับผู้บริหาร จ านวน 2 ชุด

ๆละ 10,000 บาท เป็นครุภัณฑ์ที่
ไม่ได้อยูใ่นบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ต้ังตามราคาท้องตลาด

8 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 7,500 อบต.ป่าโมง ส านักงานปลัด
Multifunction แบบฉีดหมึก Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม
พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
(Ink Tank Printer) จ านวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 7,500 บาท

เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิว
เตอร์ ประจ าปี 2563 หน้า 18 
ล าดับที่ 50)
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ล าดับ

ที่
โครงการ

รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

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 บุคลากรให้มีประสิทธิภาพและการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการด าเนินงาน

9 จัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็กแบบ 2 11,800 อบต.ป่าโมง กองคลัง
บาน จ านวน 2 ตู้ๆละ 5,900 บาท
เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ ธันวาคม
2563

10 จัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็กแบบ 2 17,700 อบต.ป่าโมง กองการศึกษา
บาน จ านวน 3 ตู้ๆละ 5,900 บาท
-กองการศึกษาฯ จ านวน 1 ตู้
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าโมงใหญ่
จ านวน 1 ตู้ 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผองุ
จ านวน 1 ตู้ 
เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ ธันวาคม
2563

11 จัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อมเกา้อี้ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อม 7,000 อบต.ป่าโมง กองการศึกษา
เกา้อี้ จ านวน 1 ชุดๆละ 7,000 บาท
ให้แกศู่นย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกดั
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่อยูใ่นบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ต้ังตามราคาท้อง
ตลาด
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ล าดับ

ที่
โครงการ

รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

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 บุคลากรให้มีประสิทธิภาพและการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการด าเนินงาน

12 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 2,600 อบต.ป่าโมง กองการศึกษา
LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) เลเซอร์หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/

นาที) จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ 2,600
บาท เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2563

13 ค่าจัดซ้ือเกา้อี้อเนกประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเกา้อี้อเนกประ 7,500 อบต.ป่าโมง กองช่าง
สงค์จ านวน 3 ตัว ๆละ 2,500 บาท
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่อยูใ่นบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ต้ังตามราคาท้อง
ตลาด

14 ค่าจัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อม เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อม 10,000 อบต.ป่าโมง กองช่าง
เกา้อี้ส าหรับผู้บริการ เกา้อี้ส าหรับผู้บริหาร จ านวน 1 ชุด

ๆละ 10,000 บาท เป็นครุภัณฑ์ที่
ไม่ได้อยูใ่นบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ต้ังตามราคาท้องตลาด
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สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

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

รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)



6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ
    6.4  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมระบบป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย

1 ส ารองจ่าย เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย 150,608 ต าบลป่าโมง ส านักงานปลัด
เกดิขึ้นหรือบรรเทาความเดือดร้อน กองคลัง 
ของประชาชนในเขตองค์การบริหาร กองช่าง
ส่วนต าบลป่าโมง ที่ไม่สามารถคาด กองการศึกษา
การณ์ได้ล่วงหน้า เช่น อทุกภัย
วาตภัย อคัคีภัย ฯลฯ เป็นต้น
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ล าดับ

ที่
โครงการ

รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

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


