
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตําบลป่าโมง
อําเภอ เดชอุดม   จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 29,770,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,930,720 บาท

งบบุคลากร รวม 6,354,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,571,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล   ในอัตรา
เดือนละ 20,400   บาท  จํานวน  12  เดือน    เป็น
เงิน  244,800  บาท  และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ในอัตรา
เดือนละ  11,220  บาท จํานวน 2  อัตรา จํานวน  12  เดือน เป็น
เงิน   269,280  บาท  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบ
แทน นายก อบต.  รองนายก อบต.  ประธานสภา อบต. รองประธาน
สภา อบต.  สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการ
สภา อบต. พ.ศ.2557 (สํานักปลัด)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่  นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  ในอัตราเดือนละ 1,750   บาท จํานวน  12  เดือน  เป็น
เงิน  21,000  บาท และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ในอัตรา
เดือนละ  880 บาท จํานวน  12  เดือน  จํานวน 2  อัตรา  เป็น
เงิน   21,120  บาท   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบ
แทน นายก อบต.  รองนายก อบต.  ประธานสภา อบต. รองประธาน
สภา อบต.  สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการ
สภา อบต. พ.ศ.2557 (สํานักปลัด)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ใน
อัตราเดือนละ 1,750   บาท จํานวน  12  เดือน  เป็น
เงิน  21,000  บาท  และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ในอัตรา
เดือนละ  880  บาท  จํานวน  12  เดือน  จํานวน 2  อัตรา  เป็น
เงิน   21,120  บาท  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบ
แทน นายก อบต.  รองนายก อบต.  ประธานสภา อบต. รองประธาน
สภา อบต.  สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการ
สภา อบต. พ.ศ.2557(สํานักปลัด)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  ในอัตราเดือนละ 7,200   บาท  จํานวน  12  เดือน  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน นายก อบต.  รองนายก อบต
.  ประธานสภา อบต. รองประธานสภา อบต.  สมาชิกสภา อบต
. เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการสภา อบต. พ.ศ.2557  (สํานัก
ปลัด)

วันที่พิมพ์ : 28/7/2562  09:52:17 หน้า : 1/49



เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,886,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็น
-  ค่าตอบแทนประธานสภา อบต.  11,220  บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน  เป็นเงิน 134,640  บาท  
-  ค่าตอบแทนรองประธานสภา อบต. 9,180  บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 110,160 บาท
-  ค่าตอบแทนสมาชิกสภา  อบต.  จํานวน  18  คนๆ  ละ  7,200
  บาท/เดือน  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  1,555,200  บาท
-  ค่าตอบแทนเลขานุการสภา  อบต.  7,200  บาท/เดือน  จํานวน  12
  เดือน  เป็นเงิน  86,400  บาท 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน นายก อบต.  รอง
นายก อบต.  ประธานสภา อบต. รองประธานสภา อบต.  สมาชิกสภา อบต
. เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการสภา อบต. พ.ศ.2557  (สํานัก
ปลัด)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,783,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,451,840 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลในตําแหน่งต่าง ๆ
   ได้แก่  ปลัด  อบต.     รองปลัด อบต. , หัวหน้าสํานักปลัด  , นัก
วิเคราะห์นโยบายและแผน , นักพัฒนาชุมชน ,      นักทรัพยากร
บุคคล , เจ้าพนักงานธุรการ   จํานวน   7   อัตรา  และตามกรอบแผน
อัตรากําลัง  3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลป่าโมง    (สํานักปลัด)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 252,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนของ พนักงาน
ส่วนตําบลได้แก่  ปลัด อบต. รองปลัด อบต. และหัวหน้าสํานักปลัด อบต
.   ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
อุบลราชธานี  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่  6) พ.ศ.2559  ลงวัน
ที่  28  เมษายน 2559  หรือตามระเบียบที่กําหนด (สํานักปลัด) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,016,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างในตําแหน่งต่าง ๆ   ของสํานัก
ปลัด  และตามกรอบแผนอัตรากําลัง  3 ปี  ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ป่าโมง
(สํานักปลัด)   

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 63,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานจ้างในตําแหน่งต่าง ๆ   เช่น  เงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆ  ให้แก่  พนักงานจ้างในองค์การ
บริหารส่วนตําบลป่าโมง  ตามระเบียบที่กําหนด  (สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 2,359,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 446,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 290,000 บาท

- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  ตั้งไว้      290,000    บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี)  ให้แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ของสํานักปลัด  โดย
ถือปฎิบัติตามประกาศ กจ.,กท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์  เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น   หรือตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  พ.ศ.2557  หรือกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (สํานัก
ปลัด)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างประจําพนักงานจ้างใน อบต.ที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ (สํานักปลัด)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลให้แก่  ผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่า
บ้านตามระเบียบฯ  (สํานักปลัด)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล  และผู้ซึ่ง
มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กําหนด (สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 1,288,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 248,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาทําความสะอาดสํานักงาน   ค่าจ้างเหมาผู้
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    ค่าจ้างเหมาแรงงานหรือช่าง
ฝีมือให้ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งที่จําเป็นหรือ      ค่าจ้างเหมาบริการ
อื่น ๆ  ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบล  (สํานักปลัด)

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําเว็บไซต์  ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ จํานวน 13,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดทําเว็บไซต์    ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซ
ต์(Website)   ค่าธรรมเนียมและค่าบริการอื่นๆ  ให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลป่าโมง   (สํานักปลัด)

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จํานวน 170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของพนักงานส่วน
ตําบล  พนักงานจ้าง  ผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหรือ
ผู้ที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลป่าโมง มีคําสั่งแต่งตั้งให้ไปฝึกอบรม
สัมมนาฯลฯ   เป็นต้น (สํานักปลัด)

ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าประกันภัยรถยนต์ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นหรือค่าใช้จ่ายบริการอื่นๆ  ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วน
ตําบล (สํานักปลัด)
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ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร จํานวน 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าถ่าย
เอกสาร เช่น  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี แผนยุทธศาสตร์  ข้อบัญญัติงบ
ประมาณรายจ่าย ฯลฯ เป็นต้น  (สํานักปลัด)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองขององค์การบริหารส่วนตําบล  ในโอกาสต่าง ๆ
  เช่น การต้อนรับส่วนราชการต่าง ๆ  ที่มาดูงานและตรวจติดตามงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
หรือคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือ
การประชุมระหว่าง  อปท.กับ อปท.  หรือ  อปท.กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน
ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วม
ประชุม  เช่น  ค่าอาหาร  เครื่องดื่ม  ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการ
อื่นๆ  (สํานักปลัด)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
-  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ใน
การเดินทางไปราชการ  หรืออมรมสัมมนาของพนักงานส่วน
ตําบล  พนักงานจ้าง  คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  ตลอดจนผู้ที่ได้รับคําสั่งแต่งตั้งให้เดินทางไปราชการ ตาม
ระเบียบฯ  ที่กําหนด
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ. 2559  หรือ
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
(สํานักปลัด)

-  ค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆสําหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามที่กฎหมายกําหนด  การให้ความร่วมมือในการประชา
สัมพันธ์  การรณรงค์  หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึง
สิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งตามความ
เหมาะสม และอื่นๆ เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว3675  ลงวัน
ที่  6  กรกฎาคม  2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่  134  ลําดับ
ที่ 4    
(สํานักปลัด)
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-  โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน   เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วน
ร่วมของชุมชนกับการพัฒนาท้องถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ในการดําเนินการโครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงาน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนกับการ
พัฒนาท้องถิ่น  เช่น   ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง  ค่าที่พัก    ค่า
วัสดุอุปกรณ์   ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล           พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 หรือ
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่  134  ลําดับ
ที่  3   
(สํานักปลัด)

โครงการ  อบต.สัญจร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดําเนินการโครงการ อบต
.สัญจร  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าตอบแทน  ค่าอาหาร   ค่าอาหารว่าง  ค่า
ป้ายโครงการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล           พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ
.2562           
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 หรือ
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่   134   ลําดับ
ที่  2(สํานักปลัด)

โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยต่างๆ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย
ต่างๆ การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย  เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนที่เกิดจากภัยต่าง ๆ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2560
 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)  หรือกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่  111  ลําดับ
ที่ 5    
(สํานักปลัด) 
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โครงการอบรมให้ความรู้  ด้านกฎหมาย  ประชาธิปไตย  คุณธรรม 
จริยธรรม และกฎระเบียบต่างๆให้แก่             คณะผู้บริหารท้องถิ่น   
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้าง

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดําเนินการโครงการอบรมให้ความ
รู้  ด้านกฎหมาย  ประชาธิปไตย  คุณธรรม จริยธรรม และกฎระเบียบ
ต่างๆให้แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง เช่น  ค่า
วิทยากร  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและนํ้าดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย
โครงการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล           พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557  หรือ
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่  134   ลําดับ
ที่  1(สํานักปลัด)

โครงการอุบลเมืองสะอาด(Big Cleaning Day) จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดําเนินการโครงการอุบลเมือง
สะอาด(Big Cleaning Day)ขององค์การบริหารส่วนตําบลป่า
โมง  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์   ค่าตอบแทน   ค่าอาหาร   ค่าอาหารว่าง  ค่า
ป้ายโครงการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล           พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 หรือ
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่  131 ลําดับ
ที่ 1    
(สํานักปลัด)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  เช่น  ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาทรัพย์สิน
อื่นๆ  เป็นต้น (สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในสํานัก
งาน   เช่น  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  ยางลบ  วารสาร     สิ่งพิมพ์ที่ได้จาก
การซื้อหรือจ้างพิมพ์   หนังสือพิมพ์รายวัน  ฯลฯ  เป็นต้น  โดยมีสภาพเป็น
วัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง   จําแนกตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  ที่ มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27   มิถุนายน  2559
 (สํานักปลัด) 
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ  เช่น  ยางนอก  ยาง
ใน  แบตเตอรรี่  สายพาน  กรวยจราจร  สัญญาณไฟฉุกเฉิน   ฯลฯ    เป็น
ต้น  โดยมีสภาพเป็นวัสดุคงทน   วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณ์ประกอบ
อะไหล่  จําแนกตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท
  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27   มิถุนายน  2559                
 (สํานักปลัด)  

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและนํ้ามันหล่อลื่น  สําหรับเครื่อง
จักรกลต่างๆ   รถจักรยานยนต์   รถยนต์   เครื่องพ่นนํ้ายาเคมี   เครื่องตัด
หญ้า  เครื่องมือต่างๆ   ฯลฯ  เป็นต้น โดยมีสภาพเป็นวัสดุสิ้น
เปลือง   จําแนกตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท
  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27   มิถุนายน  2559
 (สํานักปลัด) 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
  เช่น  วารสาร  แผ่นป้ายประกาศ  กระดาษเขียน
โปสเตอร์  สี  พู่กัน  ตลอดจนค่าล้างรูป  ฯลฯ  ฟิล์มถ่ายรูป  ฯลฯ  เป็นต้น
โดยมีสภาพเป็นวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง   จําแนกตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27
   มิถุนายน  2559                
 (สํานักปลัด)  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  ผ้าหมึก  แผ่นดิสก์
เก็ต  ฯลฯ  เป็นต้น โดยมีสภาพเป็นวัสดุคงทน   วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุ
อุปกรณ์ประกอบอะไหล่  จําแนกตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น  ที่ มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27   มิถุนายน  2559                
 (สํานักปลัด) 

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง  โดยมีหลักการพิจารณาตาม
ระเบียบ  กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้   วัสดุคงทน   วัสดุ
สิ้นเปลือง  เช่น  ถังดับเพลิง  ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ  และวัสดุอุปกรณ์
ประกอบอะไหล่   จําแนกตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น  ที่ มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27   มิถุนายน  2559                
 (สํานักปลัด) 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 325,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลป่า
โมง , ตลาดนัดชุมชนและสถานที่ในความรับผิดชอบของ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลป่าโมง  (สํานักปลัด) 
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ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล  ค่าจัดซื้อนํ้าดื่มไว้บริโภค   สําหรับ
สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลป่าโมงและสถานที่ในความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลป่าโมง 
 (สํานักปลัด)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สํานักงานและค่าบริการต่างๆที่เกี่ยวกับโทรศัพท์
ขององค์การบริหารส่วนตําบลป่าโมง  
(สํานักปลัด)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต  การปรับ
ปรุงระบบอินเทอร์เน็ต   ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม  โทรสาร  ค่าสื่อสาร
อื่นๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการบริการระบบอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
(สํานักปลัด) 

งบลงทุน รวม 157,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 157,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

-ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน จํานวน 80,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน  ขนาด  30,000  บีที
ยู จํานวน   2  เครื่อง ๆ  ละ  40,200    บาท   ใช้ติดในห้องประชุมสภา
เพื่อใช้รองรับการประชุม  อบรม  การจัดงานต่างๆ  รายละเอียดดังนี้
 1)ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไม่ตํ่ากว่า   30,000   บีทียู
 2)ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
 3)เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม่
เกิน  40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์  5 
 4)ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความ
เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
        5)มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
 6)การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ(นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจาก
การพิจารณาด้านราคาแล้ว  เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัด
ซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล(SEER) สูงก
ว่า
-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  สํานักงบ
ประมาณ  ธันวาคม 2561 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่  171   ลําดับ
ที่  6 
(สํานักปลัด) 
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-ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง จํานวน 17,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง  ขนาด  12,000  บีที
ยู จํานวน   1  เครื่อง ๆ  ละ  17,000    บาท   เพื่อใช้ในสํานักงาน อบต
. รายละเอียดดังนี้
 1)ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไม่ตํ่ากว่า   12,000   บีทียู
 2)ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
 3)เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม่
เกิน  40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์  5 
 4)ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความ
เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
        5)มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
 6)การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ(นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจาก
การพิจารณาด้านราคาแล้ว  เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัด
ซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล(SEER) สูงก
ว่า
-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  สํานักงบ
ประมาณ  ธันวาคม 2561  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่  171  ลําดับ
ที่ 6    
 (สํานักปลัด) 

-ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกสูง จํานวน 19,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกสูง  จํานวน  4  ตู้ ๆ ละ  4,900
    บาท
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ตั้งตามราคาท้อง
ตลาด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่   178   ลําดับ
ที่  83    
(สํานักปลัด) 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้  ขนาด  22  นิ้ว  จํานวน  1
  เครื่องๆละ  11,000  บาท รายละเอียดดังนี้
1)เป็นเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดใช้เครื่องยนต์ แบบมือถือ
2)ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 1  สูบ  2 จังหวะ
3)ความจุกระบอกสูบขนาดไม่น้อยกว่า 21  ซีซี
4)เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า  0.8   แรงม้า
5)ใบมีดตัดขนาดไม่น้อยกว่า  22  นิ้ว
6)ใบมีดตัดสามารถใช้ได้  2   ด้าน
-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  สํานักงบ
ประมาณ  ธันวาคม 2561  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่   176    ลําดับ
ที่  65    (สํานักปลัด)
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ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 9,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง   จํานวน   1   เครื่อง ๆ
  ละ    9,500     บาท  เพื่อใช้ในภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลป่า
โมง  รายละเอียดดังนี้
 คุณลักษณะพื้นฐาน
 1)เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 
 2)เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า  1.4  แรงม้า
 3)ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า  30  ซีซี
 4)พร้อมใบมีด
-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  สํานักงบ
ประมาณ  ธันวาคม 2561  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่ 174 ลําดับ
ที่ 40    
 (สํานักปลัด) 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงานสํานักงาน(จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)

จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงานสํานักงาน(จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า   19  นิ้ว)จํานวน 1  เครื่อง ๆ ละ 17,000
 บาท   รายละเอียดดังนี้
 คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีหน่วยประมวลผลกลาง  (CPU)  ไม่น้อยกว่า  4   แกน
หลัก  (4  core)  มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า  3.1  GHz  หรือดีกว่า  จํานวน  1  หน่วย
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM)  ชนิด  DDR4   หรือดีกว่า  มีขนาดไม่
น้อยกว่า  4  GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด  SATA  หรือ ดีกว่า  ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า  1 TB  หรือ ชนิด  Solid  State  Drive  ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า  120  GB  จํานวน  1  หน่วย
-มี  DVD-RW  หรือดีกว่า  จํานวน  1  หน่วย
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network  Interface) 
แบบ  10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อ (lnterface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
  ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  19  นิ้ว  จํานวน  1  หน่วย
(ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี  2562)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่   173  ลําดับ
ที่   25   (สํานักปลัด) 
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ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด  800  VA จํานวน 2,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด  800  VA  จํานวน  1
  เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท   สําหรับใช้งานกับคอมพิวเตอร์สํานัก
งาน   รายละเอียดดังนี้
 คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า   800   VA  (480   Watts)
-สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า   15   นาที
(ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี  2562)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่   178    ลําดับ
ที่  82    (สํานักปลัด) 

งบรายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น

ค่าสํารวจความพึงพอใจ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าโมง  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่  136 ลําดับ
ที่ 11   
 (สํานักปลัด) 

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการอุดหนุนศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  อําเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ต่างๆในการดําเนินการตามโครงการอุดหนุนศูนย์ปฎิบัต
◌ิการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  อําเภอเดชอุดม  จังหวัดอุุบลราชธานี หรือตามโครงการ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2560
 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
-เป็นไปตามประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  เรื่อง  หลักเกณฑ์
วิธีการปฎิบัติงานศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่ 136 ลําดับ
ที่  13   
 (สํานักปลัด)
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,749,820 บาท
งบบุคลากร รวม 1,909,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,909,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,302,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลในตําแหน่งต่าง ๆ
   ได้แก่  ผู้อํานวยการกองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี   นักวิชาการ
พัสดุ   และเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จํานวน   4   อัตรา  และตามกรอบ
แผนอัตรากําลัง  3  ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลป่าโมง    
(กองคลัง) 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนของ พนักงานส่วนตําบล
ได้แก่  ผู้อํานวยการกองคลัง  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตําบลจังหวัดอุบลราชธานี  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่  6) พ.ศ
.2559  ลงวันที่  28  เมษายน 2559  หรือตามระเบียบที่กําหนด  
 (กองคลัง)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 244,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของลูกจ้างประจํา (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี) และ
ตามกรอบแผนอัตรากําลัง  3 ปี  ขององค์การบริหารส่วนตําบลป่าโมง    
 (กองคลัง) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 296,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างในตําแหน่งต่าง ๆ   ของกอง
คลัง และตามกรอบแผนอัตรากําลัง  3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลป่า
โมง    
 (กองคลัง) 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานจ้างในตําแหน่งต่าง ๆ   เช่น  เงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆ  ให้แก่  พนักงานจ้างในองค์การ
บริหารส่วนตําบลป่าโมง  ตามระเบียบที่กําหนด  
 (กองคลัง) 
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งบดําเนินงาน รวม 810,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 471,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 235,000 บาท

- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ   ตั้งไว้      155,000
      บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) ให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของ
กองคลัง  โดยถือปฎิบัติตามประกาศ กจ.,กท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์  เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  พ.ศ.2557  หรือกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
(กองคลัง) 
- ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารงานพัสดุภาครัฐ           ตั้งไว้      80,000    บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่บุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ   ได้แก่ บุคคลหรือคณะ
กรรมการซื้อหรือจ้าง   บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่
ปรึกษา     บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานงานจ้างออกแบบหรือควบ
คุมงานก่อสร้าง    คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย ฯลฯ  เป็นต้น 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ  พ.ศ.2560  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง  ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5 /ว 85 ลง
วันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ
-เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือ
กรรมการ ขององค์การบริหารส่วนตําบลป่าโมง  
(กองคลัง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลให้แก่  ผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่า
บ้านตามระเบียบฯ ที่กําหนด  
 (กองคลัง) 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล   ลูกจ้าง
ประจํา องค์การบริหารส่วนตําบล  ผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กําหนด 
 (กองคลัง) 

วันที่พิมพ์ : 28/7/2562  09:52:17 หน้า : 13/49



ค่าใช้สอย รวม 199,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาผู้ปฎิบัติงานจัดเก็บรายได้   งานแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน   ค่าจ้างเหมาแรงงานหรือช่างฝีมือให้ปฏิบัติ
งานอย่างใดอย่างหนึ่งที่จําเป็นหรือ    ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ  ที่อยู่ใน
ความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบล 
 (กองคลัง) 

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ในการฝึก
อบรม  สัมมนาในราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลของพนักงานส่วน
ตําบล  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้างหรือผู้ที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลป่าโมง มีคําสั่งแต่งตั้งให้ไปฝึกอบรม  สัมมนาฯลฯ   เป็นต้น 
(กองคลัง) 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองขององค์การบริหารส่วนตําบล  ในโอกาสต่าง ๆ
  เช่น การต้อนรับส่วนราชการต่าง ๆ  ที่มาดูงานและตรวจติดตามงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  (กองคลัง) 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
-  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ใน
การเดินทางไปราชการ  หรืออมรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้าง
ประจํา  และพนักงานจ้าง  ตลอดจนผู้ที่ได้รับคําสั่งแต่งตั้งให้เดินทางไป
ราชการ ตามระเบียบฯ  ที่กําหนด
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ. 2559  หรือ
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
 (กองคลัง) 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  เช่น  ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาทรัพย์สิน
อื่นๆ  เป็นต้น (กองคลัง) 

ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในสํานัก
งาน  เช่น  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  ยางลบ  ฯลฯ  เป็นต้น โดยมีสภาพ
เป็นวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง  จําแนกตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  ที่ มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27
   มิถุนายน  2559                
 (กองคลัง) 
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ  ที่ใช้อยู่
ประจํา  เช่น  แปรง  ไม้กวาด  สบู่  ผงซักฟอก  นํ้ายาล้างห้องนํ้า  ฯลฯ
  เป็นต้น  โดยมีสภาพเป็นวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง  จําแนกตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท  0808.2/ว1248  ลงวัน
ที่  27   มิถุนายน  2559                
(กองคลัง) 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  ผ้าหมึก  แผ่นดิสก์เก็ต  ฯลฯ
  เป็นต้น โดยมีสภาพเป็นวัสดุคงทน   วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณ์
ประกอบอะไหล่  จําแนกตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น  ที่ มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27   มิถุนายน  2559                
 (กองคลัง)  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าโทรเลข  ค่าธนาณัติ  ฯลฯ  เป็นต้น  
 (กองคลัง) 

งบลงทุน รวม 30,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก  2    บาน จํานวน 11,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ  2   บาน  จํานวน   2  ตู้ ๆ  ละ 5,500
  บาท  รายละเอียดดังนี้
 คุณลักษณะพื้นฐาน
 1)มีมือจับชนิดบิด
 2)มีแผ่นชั้นปรับระดับ  3   ชิ้น
 3)คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.)
-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบ
ประมาณ  ธันวาคม 2561  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่  171  ลําดับ
ที่  1   
 (กองคลัง) 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงานสํานักงาน(จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)

จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงานสํานักงาน(จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า   19  นิ้ว)จํานวน 1  เครื่อง ๆ ละ 17,000
 บาท   รายละเอียดดังนี้
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีหน่วยประมวลผลกลาง  (CPU)  ไม่น้อยกว่า  4   แกน
หลัก  (4  core)  มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า  3.1  GHz  หรือดีกว่า  จํานวน  1  หน่วย
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM)  ชนิด  DDR4   หรือดีกว่า  มีขนาดไม่
น้อยกว่า  4  GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด  SATA  หรือ ดีกว่า  ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า  1 TB  หรือ ชนิด  Solid  State  Drive  ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า  120  GB  จํานวน  1  หน่วย
-มี  DVD-RW  หรือดีกว่า  จํานวน  1  หน่วย
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network  Interface) 
แบบ  10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อ (lnterface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
  ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  19  นิ้ว  จํานวน  1  หน่วย
(ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี  2562)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่   173    ลําดับ
ที่  25    
 (กองคลัง) 

ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด  800  VA จํานวน 2,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด  800  VA  จํานวน  1
  เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท   สําหรับใช้งานกับคอมพิวเตอร์สํานัก
งาน   รายละเอียดดังนี้
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า   800   VA  (480   Watts)
-สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า   15   นาที
(ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี  2562)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่   178    ลําดับ
ที่   82   
 (กองคลัง) 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 125,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 125,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามโครงการป้องกันภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนใน
ช่วงเทศกาลต่างๆ หรือตามโครงการที่กําหนด   โดยใช้จ่ายเป็นค่าป่วยการ
ชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปเพื่อสนับสนุนการปฎิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะ
เป็น  อาสาสมัครขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของพื้นที่ที่ได้รับคําสั่งให้
ช่วยสนับสนุนการปฎิบัติหน้าที่จากผู้บริหารท้องถิ่น      อาสาสมัครของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของพื้นที่อื่นที่ไปสนับสนุนการปฎิบัติหน้าที่
ตามคําร้องขอจากผู้บริหารท้องถิ่นนั้น และค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามอัตรา
ค่าใช้จ่ายที่ระเบียบกําหนด   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ
.2560  หรือกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่  112  ลําดับ
ที่  1   
 (สํานักปลัด) 

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- โครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ   ในการดําเนินการโครงการส่งเสริมให้ความ
รู้เกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  เช่น   ค่าวัสดุอุปกรณ์   ค่าวิทยากร   ค่าอาหาร   ค่าอาหารว่าง  ค่า
ป้ายโครงการ  ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 หรือ
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ.2550
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่  112  ลําดับ
ที่  6   
 (สํานักปลัด)
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- โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยต่างๆ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ   ในการดําเนินการโครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันภัยต่างๆ เช่น   ค่าวัสดุอุปกรณ์   ค่าวิทยากร   ค่า
อาหาร   ค่าอาหารว่าง  ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล           พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 หรือ
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่  112 ลําดับ
ที่  2    
 (สํานักปลัด)

โครงการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในโครงการสร้างความปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนในชาติ  เช่น   ค่าวัสดุอุปกรณ์   ค่าวิทยากร   ค่า
อาหาร   ค่าอาหารว่าง  ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 หรือ
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่  112  ลําดับ
ที่ 4    
 (สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุอื่น จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ใช้ในภารกิจ อปพร.เป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการปฎิบัติภารกิจ  เช่น   แผงกั้นจราจร   เสื้อ
กั๊กสะท้อนแสง   กระบองไฟกระพริบ   ไฟฉาย ฯลฯ     เป็นต้น   โดยมี
สภาพเป็นวัสดุคงทน   วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณ์ประกอบ
อะไหล่  จําแนกตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท
  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27   มิถุนายน  2559                
 (สํานักปลัด)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,151,600 บาท

งบบุคลากร รวม 750,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 750,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 548,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลในตําแหน่งต่าง ๆ
   ได้แก่  ผู้อํานวยการกองศึกษา  นักวิชาการศึกษา   จํานวน   2
   อัตรา   และตามกรอบแผนอัตรากําลัง  3 ปี   ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลป่าโมง 
 (กองการศึกษา) 
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนของ  พนักงานส่วนตําบล
ได้แก่  ผู้อํานวยการกองศึกษา   ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตําบลจังหวัดอุบลราชธานี  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่  6) พ.ศ
.2559  ลงวันที่  28  เมษายน 2559  หรือตามระเบียบที่กําหนด  
(กองการศึกษา) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 149,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างในตําแหน่งต่าง ๆ  ให้แก่
พนักงานจ้างในกองการศึกษาตามกรอบแผนอัตรากําลัง  3 ปี   ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าโมง    
(กองการศึกษา) 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 11,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ อปท.  เช่น  เงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่พนักงานจ้างในกองการ
ศึกษาขององค์การบริหารส่วนตําบลป่าโมง  ตามระเบียบที่กําหนด  
 (กองการศึกษา) 

งบดําเนินงาน รวม 378,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 138,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 138,000 บาท

- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  ตั้งไว้   138,000         บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี)  ให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ข้าราชการครูและพนักงานจ้าง ของ
กองการศึกษา โดยถือปฎิบัติตามประกาศ กจ.,กท. และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์  เงื่อนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  พ.ศ.2557  หรือกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
 (กองการศึกษา) 

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม  สัมมนาใน
ราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลของพนักงานส่วนตําบล ข้าราชการ
และพนักงานจ้าง (กองการศึกษา) 
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ดังนี้
-  ค่าใช้จ่ายในงานพิธีและรัฐพิธีต่าง ๆ      
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีและรัฐพิธีต่างๆ  ซึ่งเป็นวันสําคัญ
ของทางราชการ  เช่น   วันเฉลิมพระชนมพรรษา  ฯลฯ  เป็นต้น  
 (กองการศึกษา)   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ใน
การเดินทางไปราชการ  หรืออมรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล ข้า
ราชการและพนักงานจ้าง  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ. 2559  หรือ
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
 (กองการศึกษา) 

-โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินการจัดทําโครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ  เช่น  ค่าอาหาร   ค่าอาหารว่าง   ค่าเงินรางวัล  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 หรือ
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่  125  ลําดับ
ที่ 7    
 (กองการศึกษา)

โครงการจัดฝึกอบรมกิจกรรมสร้างสรรค์สําหรับเด็ก เยาวชน แกนนํา และ
ประชาชนทั่วไปให้เข้มแข็ง

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดําเนินการจัดโครงการจัดฝึกอบรม
กิจกรรมสร้างสรรค์สําหรับเด็ก เยาวชน แกนนํา และประชาชนทั่วไปให้
เข้มแข็ง   เช่น  ค่าอาหาร   ค่าอาหารว่าง    ค่าวิทยากร   ค่าวัสดุ
อุปกรณ์   ค่าที่พัก   ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 หรือ
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่  125 ลําดับ
ที่  6    
 (กองการศึกษา) 
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-โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมตําบลป่าโมง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดําเนินการจัดโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมตําบลป่าโมง เช่น  ค่าอาหาร   ค่าอาหารว่าง    ค่าวิทยากร   ค่า
วัสดุอุปกรณ์   ค่าที่พัก   ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 หรือ
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่  127   ลําดับ
ที่  17    
 (กองการศึกษา) 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  เช่น    ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน   ค่าบํารุงรักษาทรัพย์สิน
อื่นๆ  เป็นต้น 
 (กองการศึกษา)  

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในสํานัก
งาน เช่น  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ   ยางลบ  ฯลฯ  เป็นต้น    โดยมีสภาพ
เป็นวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง  จําแนกตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  ที่ มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27   มิถุนายน  2559
 (กองการศึกษา ฯ) 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง  เช่น  อิฐ  หิน  ปูน  ทราย  สาย
ยาง  ท่อพีวีซี   ท่อคอนกรีต ฯลฯ  โดยมีสภาพเป็นวัสดุคงทน   วัสดุสิ้น
เปลืองและวัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่  จําแนกตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น  ที่ มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27
   มิถุนายน  2559                
 (กองการศึกษา) 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  ผ้าหมึก  แผ่นดิสก์เก็ต  ฯลฯ
  เป็นต้น  โดยมีสภาพเป็นวัสดุคงทน   วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณ์
ประกอบอะไหล่  จําแนกตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น  ที่ มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27   มิถุนายน  2559                
 (กองการศึกษา) 
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งบลงทุน รวม 22,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อชั้นวางแฟ้มเหล็ก 4 ชั้น จํานวน 11,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางแฟ้มเหล็ก  4  ชั้น  จํานวน   2   ตู้ ๆ
  ละ     5,900    บาท
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ตั้งตามราคาท้อง
ตลาด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่   178    ลําดับ
ที่  84    (กองการศึกษา) 

ค่าจัดซื้อโต๊ะตั้งคอมพิวเตอร์ จํานวน 3,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะตั้งคอมพิวเตอร์  จํานวน  1  โต๊ะ ๆ ละ  3,500
   บาท   เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ตั้งตาม
ราคาท้องตลาด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่   178    ลําดับ
ที่  85    (กองการศึกษา)  

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานอเนกประสงค์พร้อมเก้าอี้ จํานวน 7,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานอเนกประสงค์พร้อมเก้าอี้ จํานวน    1
   ชุด ๆ  ละ   7,500   บาท  เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  ตั้งตามราคาท้องตลาด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่    172   ลําดับ
ที่   18    (กองการศึกษา) 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,250,945 บาท
งบบุคลากร รวม 1,131,640 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,131,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 388,560 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนสําหรับข้าราชการครู/พนักงานครู   ตําแหน่งครูผู้
ดูแลเด็ก   จํานวน   2  อัตรา   และตามกรอบแผนอัตรากําลัง  3 ปี   ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าโมง 
 (กองการศึกษา) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 643,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างในตําแหน่งต่าง ๆ  ในกองการ
ศึกษา  จํานวน   5  อัตรา  และตามกรอบแผนอัตรากําลัง  3 ปี   ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าโมง    
 (กองการศึกษา) 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างในตําแหน่งต่าง ๆ   เช่น  เงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่พนักงานจ้างในกองการ
ศึกษาขององค์การบริหารส่วนตําบลป่าโมง ตามระเบียบที่กําหนด  
 (กองการศึกษา) 

งบดําเนินงาน รวม 1,567,305 บาท
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ค่าใช้สอย รวม 612,020 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 592,020 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา  ตั้งงบประมาณตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561  โดยสนับสนุนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลป่าโมง  จํานวน  2
  แห่ง ดังนี้

3.1 ค่าอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตั้งไว้   362,600
    บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการอาหารกลางวัน
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลป่า
โมง    แยกเป็นดังนี้
 (1)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าโมงใหญ่    จํานวน  35   คน x  20
  บาท x 245  วัน เป็นเงิน 171,500   บาท
 (2)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผอุง    จํานวน  33   คน x  20
  บาท x 245  วัน เป็นเงิน 161,700   บาท
 (3)และตั้งจ่ายเพิ่มเติมอีก  จํานวน  6  คน x  20 บาท x 245  วัน เป็น
เงิน 29,400  บาท
รวมข้อ (1) – (3) เป็นเงิน   362,600  บาท
คําชี้แจงเพิ่มเติม รายการ (1)ถึง(3) สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายระหว่างกัน
ได้  เนื่องจากจํานวนเด็กนักเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี  เนื่อง
จาก การรับเข้าเรียนใหม่  การลาออก  การจบการศึกษา ฯลฯ  ให้เบิกจ่าย
ค่าอาหารกลางวันตามจํานวนเด็กจริง  หากมีการโอนเพิ่มหรือโอนลด ไม่
จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่ 124 ลําดับ
ที่ 2   
 (กองการศึกษา)  

3.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน(ค่ารายหัวนักเรียน)    ตั้ง
ไว้     125,800    บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ต่างๆในค่าจัดการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ  2 – 5
 ปี)  ดังนี้
 (1)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าโมงใหญ่    จํานวน  35   คน x  1700
  บาท  เป็นเงิน 59,500   บาท
 (2)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผอุง    จํานวน  33   คน x  1,700
  บาท  เป็นเงิน 56,100   บาท
        (3)และตั้งจ่ายเพิ่มเติมอีก  จํานวน  6  คน x  1,700  บาท   เป็น
เงิน  10,200   บาท
รวมข้อ (1) – (3) เป็นเงิน   125,800  บาท
คําชี้แจงเพิ่มเติม รายการ (1)ถึง(3) สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายระหว่างกัน
ได้  เนื่องจากจํานวนเด็กนักเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี  เนื่อง
จาก การรับเข้าเรียนใหม่  การลาออก  การจบการศึกษา ฯลฯ  ให้เบิกจ่าย
ตามจํานวนเด็กจริง  หากมีการโอนเพิ่มหรือโอนลด ไม่จําเป็นต้องเปลี่ยน
แปลงคําชี้แจง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่ 124ลําดับ
ที่ 3    
 (กองการศึกษา)  

3.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)  ตั้ง
ไว้    83,620   
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    บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน  2   แห่ง  (ค่าหนังสือเรียน ,ค่า
อุปกรณ์การเรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียน,   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) จัด
สรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ  3 – 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวนเด็ก
นักเรียน  74  คน  แยกได้ดังนี้
         (1)ค่าหนังสือเรียน   อัตราคนละ   200  บาท/ปี  จํานวน  74
 คน     เป็นเงิน           14,800  บาท
  (2)ค่าอุปกรณ์การเรียน  อัตราคนละ   200  บาท/ปี  จํานวน  74
  คน   เป็นเงิน  จํานวน  14,800  บาท 
  (3)ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ   300  บาท/ปี  จํานวน  74
  คน   เป็นเงิน จํานวน 22,200   บาท 
         (4)ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อัตราคนละ   430
  บาท/ปี  จํานวน  74  คน  เป็นเงินจํานวน 31,820   บาท
คําชี้แจงเพิ่มเติม รายการ (1)ถึง(4) สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายระหว่างกัน
ได้  เนื่องจากจํานวนเด็กนักเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี  เนื่อง
จาก การรับเข้าเรียนใหม่  การลาออก  การจบการศึกษา ฯลฯ  ให้เบิกจ่าย
ตามจํานวนเด็กจริง  หากมีการโอนเพิ่มหรือโอนลด ไม่จําเป็นต้องเปลี่ยน
แปลงคําชี้แจง 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่   126    ลําดับ
ที่  14    (กองการศึกษา)  

3.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  ตั้งไว้  20,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  ในการฝึกอบรม  สัมมนาบุคลากรทางการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และอื่น ๆ  เป็นต้น
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 หรือ
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่   124    ลําดับ
ที่  4    (กองการศึกษา) 

โครงการเสริมสร้างการพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยสําหรับผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดําเนินการจัดโครงการเสริมสร้างการ
พัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยสําหรับผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  เช่น  ค่าอาหาร   ค่าอาหารว่าง     ค่าวิทยากร   ค่าวัสดุอุปกรณ์   ค่า
ที่พัก   ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 หรือ
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่  125 ลําดับ
ที่  8    
 (กองการศึกษา) 
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ค่าวัสดุ รวม 925,285 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก   เช่น  ไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโฟน  สายไฟฟ้า  บัล
ลาสก์  สต๊าสเตอร์  ฯลฯ  เป็นต้น  โดยมีสภาพเป็นวัสดุคงทน   วัสดุสิ้น
เปลืองและวัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่  จําแนกตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น  ที่ มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27
   มิถุนายน  2559                
 (กองการศึกษา)  

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    สิ่ง
ของเครื่องใช้ต่างๆ  ที่ใช้อยู่ประจํา  เช่น  แปรง  ไม้กวาด  สบู่  ผงซัก
ฟอก  นํ้ายาล้างห้องนํ้า  ฯลฯ  เป็นต้น  จําแนกตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  ที่ มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27
   มิถุนายน  2559  
 (กองการศึกษา) 
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 885,285 บาท
ประเภทค่าอาหารเสริม (นม)  โรงเรียน   ตั้งไว้   743,486   บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม  (นม)โรงเรียน ให้กับสถานศึกษาใน
เขต  อบต.ป่าโมง      (สังกัด สพฐ.)  จํานวน  3  แห่ง   ได้แก่
(1)โรงเรียนบ้านป่าโมง  จํานวน  151  คน 
(2)โรงเรียนบ้านโนนค้อ  จํานวน  195  คน 
(3)โรงเรียนบ้านป่าหวาย  จํานวน  32  คน
(4)และตั้งจ่ายเพิ่มเติมอีก  จํานวน  10  คน
รวมข้อ (1) – (4) รวมทั้งหมด  388  คน  x  7.37  บาท  x 260
  วัน  เป็นเงิน   743,486   บาท
คําชี้แจงเพิ่มเติม รายจ่าย (1) ถึง (4) เป็นเพียงรายการแสดงให้เห็นถึงที่
มาของยอดตั้งงบประมาณ  หากมีการเพิ่มลดของจํานวนเด็กนักเรียนแต่
ละสถานศึกษาให้สามารถปรับเกลี่ยถั่วเฉลี่ยจ่ายงบประมาณกันได้
ระหว่าง(1) ถึง (4) โดยไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณแต่
อย่างใด
เนื่องจากจํานวนเด็กนักเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี  เนื่อง
จาก การรับเข้าเรียนใหม่      การลาออก  ฯลฯ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่   125  ลําดับ
ที่  11    
 (กองการศึกษา) 

ประเภทค่าอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้   141,799
      บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม  (นม)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าโมง    จํานวน  2  แห่ง   รายละเอียดดังนี้
(1)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าโมงใหญ่    จํานวน  35   คน x  7.37
  บาท x 260  วัน เป็นเงิน 67,067   บาท
(2)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผอุง    จํานวน  33   คน x  7.37
  บาท x 260  วัน เป็นเงิน  63,235   บาท
(3)และตั้งจ่ายเพิ่มเติมอีก  จํานวน  6  คน x  7.37  บาท x 260
  วัน  เป็นเงิน  11,497   บาท
รวมข้อ (1) – (3) เป็นเงิน   141,799  บาท
คําชี้แจงเพิ่มเติม รายจ่าย (1) ถึง (3) เป็นเพียงรายการแสดงให้เห็นถึงที่
มาของยอดตั้งงบประมาณ  หากมีการเพิ่มลดของจํานวนเด็กนักเรียนแต่
ละสถานศึกษาให้สามารถปรับเกลี่ยถั่วเฉลี่ยจ่ายงบประมาณกันได้
ระหว่าง(1) ถึง (3) โดยไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณแต่
อย่างใดเนื่องจากจํานวนเด็กนักเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงระหว่าง
ปี  เนื่องจาก การรับเข้าเรียนใหม่            การลาออก  ฯลฯ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่  124  ลําดับ
ที่  1    (กองการศึกษา)  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดและสถานที่ใน
ความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตําบลป่าโมง  
 (กองการศึกษา) 
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ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดและที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตําบลป่าโมง   
 (กองการศึกษา) 

งบเงินอุดหนุน รวม 1,552,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,552,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน จํานวน 1,552,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสําหรับสถานศึกษาในเขต  อบต
.ป่าโมง  (สังกัด สพฐ.) จํานวน  3  แห่ง   ตั้งงบประมาณตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274  ลงวันที่  19
  มิถุนายน  2561  รายละเอียดดังนี้
(1)โรงเรียนบ้านป่าโมง  จํานวน  151  คน x  20  บาท  x 200  วัน  เป็น
เงิน        604,000  บาท
(2)โรงเรียนบ้านโนนค้อ  จํานวน  195  คน x  20  บาท  x 200
  วัน  เป็นเงิน   780,000   บาท
(3)โรงเรียนบ้านป่าหวาย  จํานวน  32  คน x  20  บาท  x 200  วัน  เป็น
เงิน    128,000   บาท
(4)และตั้งจ่ายเพิ่มเติมอีก  จํานวน  10  คน x  20  บาท  x 200
  วัน  เป็นเงิน        40,000  บาท
รวมข้อ (1) – (4) เป็นเงิน   1,552,000  บาท
คําชี้แจงเพิ่มเติม รายจ่าย (1) ถึง (4) เป็นเพียงรายการแสดงให้เห็นถึงที่
มาของยอดตั้งงบประมาณ  หากมีการเพิ่มลดของจํานวนเด็กนักเรียนแต่
ละสถานศึกษาให้สามารถปรับเกลี่ยถั่วเฉลี่ยจ่ายงบประมาณกันได้
ระหว่าง(1) ถึง (4) โดยไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณแต่
อย่างใด
เนื่องจากจํานวนเด็กนักเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี  เนื่อง
จาก การรับเข้าเรียนใหม่     การลาออก  ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559  หรือกฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่  126  ลําดับ
ที่  13    (กองการศึกษา) 

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 144,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 144,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   โดยใช้จ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลา
ที่เสียไป  เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่ง
พิง  ได้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่มีภูมิลําเนาอยู่ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียงที่ได้รับคําสั่งช่วยสนับสนุนการปฎิ
บัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิงจากผู้บริหารท้องถิ่นแห่งนั้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้อง
ถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย  พ.ศ.2562
  หรือกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
 (สํานักปลัด)
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 413,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 85,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ขององค์การบริหารส่วนตําบลป่าโมง

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ  ในการดําเนินการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ  เพื่อเป็นการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
-เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว0120  ลงวันที่  12  มกราคม 2560  
-เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1745  ลงวันที่  31  สิงหาคม 2560  
-เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1042  ลงวันที่  10  เมษายน 2561  หรือ
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่  107   ลําดับ
ที่  10    
 (สํานักปลัด) 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์  ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารีขององค์การบริหารส่วนตําบลป่าโมง

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินการโครงการขับเคลื่อนโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลป่าโมง   เช่น  ค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า  ค่าวัสดุอุปกรณ์   เวชภัณฑ์  ยา  วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่
เกี่ยวข้องกับโครงการป้ายโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นในการ
ดําเนินตามโครงการ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว0120
 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว1745  ลงวันที่  31  สิงหาคม 2560  
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1042  ลงวันที่  10  เมษายน 2561   หรือ
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่  107  ลําดับ
ที่ 9    
 (สํานักปลัด) 
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-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ในการดําเนินการโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด  เช่น   ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง  ค่าที่
พัก    ค่าวัสดุอุปกรณ์   ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  โดยถือ
ปฎิบัติตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย   เป็นต้น  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 หรือ
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่  109   ลําดับ
ที่  13    (สํานักปลัด) 

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ   ดังนี้
-  ค่าจัดซื้อทรายอะเบท        
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อทรายอะเบท  เพื่อป้องกันและกําจัดยุงลายและ
แมลงต่างๆ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่  106  ลําดับ
ที่ 3    
 (สํานักปลัด)  

-  ค่าจัดซื้อนํ้ายาเคมีปราบยุงลาย     
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อนํ้ายาเคมีปราบยุงลาย  เพื่อป้องกันและกําจัด ยุง
ลายและแมลง ต่างๆ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่  106  ลําดับ
ที่ 3    (สํานักปลัด) 

งบลงทุน รวม 118,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 118,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จํานวน 118,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน  จํานวน     2
   เครื่องๆ  ละ     59,000    บาทใช้สําหรับการป้องกัน  กําจัดแมลง  ซึ่ง
เป็นพาหะนําโรค  เช่น ยุง  แมลง  เป็นต้น  รายละเอียดดังนี้
 1)ปริมาณการฉีดพ่นนํ้ายาไม่น้อยกว่า  40  ลิตรต่อชั่วโมง
 2)ถังบรรจุนํ้ายาไม่น้อยกว่า  6   ลิตร
 3)กําลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า  25  แรงม้า
(เป็นครุภัณฑ์ที่อยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่ 175 ลําดับ
ที่ 47    
 (สํานักปลัด)  
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งบเงินอุดหนุน รวม 210,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 210,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดอุบลราชธานีหรือ ตามโครงการ  
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559  หรือกฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่   108  ลําดับ
ที่ 11     
 (สํานักปลัด)  

เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข  ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่บ้าน
ละ  20,000    บาท   เพื่อให้ คณะกรรมการหมู่บ้าน/คณะกรรมการ
ชุมชน จัดทําโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข  เช่น  โครงการ
อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์,โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า  ต้านภัยมะเร็งเต้านม,การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี,การปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี,การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี,การควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี,การ
ควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี,การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี,โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อน
ที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี,โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาดชาดไทย พระเจ้า
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ,โครงการรณรงค์
และแกไขปัญหายาเสพติด  To  be number one(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บ้าน)ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
หรือโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุขอื่นๆ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559
-เป็นไปตาม หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว1745  ลงวันที่  31
  สิงหาคม 2560  หรือกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่   108    ลําดับ
ที่  12    (สํานักปลัด)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 70,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตําบลป่าโมง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดําเนินการจัดทําโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตําบลป่าโมง   เช่น  ค่าอาหาร  ค่าอาหาร
ว่าง  ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ  และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 หรือ
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่ 120 ลําดับ
ที่ 10    
 (สํานักปลัด)

โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มสตรี จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดําเนินการจัดทําโครงการส่งเสริม
อาชีพให้กับผู้สูงอายุ , ผู้พิการ , ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มสตรี    เช่น  ค่า
อาหาร  ค่าอาหารว่าง   ค่าวิทยากร   ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าป้าย
โครงการ  ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 หรือ
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่   111 ลําดับ
ที่ 2    
 (สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

-  ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันภัยแก้ภัยหนาว  ตั้งไว้   30,000  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันภัยแก้ภัยหนาวของ อบต.  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อจัดหาผ้าห่มหรือเครื่องกันหนาวหรือเครื่องอุปโภคอื่นๆที่
จําเป็น  สําหรับแจกจ่ายให้ราษฎรในตําบล  เช่น  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้
ด้อยโอกาสหรือผู้ยากไร้ในการบรรเทาความเดือดร้อน  ตามรายละเอียด
ดังนี้ 
คุณลักษณะเฉพาะ(ผ้าห่มไหมพรม)
1.ผลิตจากไหมพรมหรือฝ้ายผสมไหมพรม
2.ขนาดของผ้าห่มไหมพรมต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า  115
  เซนติเมตร  มีความยาวไม่น้อยกว่า  200  เซนติเมตร   การเย็บริมผ้า
ต้องเรียบร้อย  ประณีต
3.นํ้าหนักของผ้าห่มไหมพรมไม่น้อยกว่า  400  กรัม(ไม่รวมถุงบรรจุสิ่ง
ของ)
4.ผ้าห่มไหมพรมแต่ละผืนต้องบรรจุเรียบร้อยในถุงพลาสติก  โดยบรรจุ
ให้ได้ขนาดที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  คือ บรรจุ  1  ผืน/ถุง , 10
  ผืน/มัด  และ  10  มัด/ถุงใหญ่
5.ราคาผืนละไม่เกิน  135   บาท
(อ้างตามประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง  รายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและกําหนดราคากลางสิ่งของสํารองจ่าย  พ.ศ.2556
 หรือกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล         พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่ 111 ลําดับ
ที่1    
 (สํานักปลัด)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,415,520 บาท

งบบุคลากร รวม 957,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 957,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 576,120 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลในตําแหน่งต่าง ๆ
   ได้แก่  ผู้อํานวยการกองช่างและนายช่างโยธา  จํานวน   2  อัตรา   และ
ตามกรอบแผนอัตรากําลัง  3 ปี  ขององค์การบริหารส่วนตําบลป่า
โมง  (กองช่าง) 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 22,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ  ให้แก่พนักงานส่วนตําบลที่มีสิทธิได้รับเงิน
เพิ่มต่าง ๆ   เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆ  ตาม
ระเบียบที่กําหนด  (กองช่าง) 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของ พนักงานส่วน
ตําบลได้แก่  ผู้อํานวยการกองช่าง  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตําบลจังหวัดอุบลราชธานี  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่  6) พ.ศ
.2559  ลงวันที่  28  เมษายน 2559  หรือตามระเบียบที่กําหนด  
 (กองช่าง) 

วันที่พิมพ์ : 28/7/2562  09:52:17 หน้า : 32/49



ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 284,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างในตําแหน่งต่าง ๆ   ของกอง
ช่าง และตามกรอบแผนอัตรากําลัง  3 ปี  ขององค์การบริหารส่วนตําบลป่า
โมง  (กองช่าง) 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 33,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานจ้างในตําแหน่งต่าง ๆ   เช่น  เงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆ      ให้แก่  พนักงานจ้างในองค์การ
บริหารส่วนตําบลป่าโมง  ตามระเบียบที่กําหนด  
 (กองช่าง) 

งบดําเนินงาน รวม 422,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 92,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 72,000 บาท

- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว้    72,000  บาท          
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี)  ให้แก่พนักงานส่วนตําบล  และพนักงานจ้าง ของกองช่าง โดย
ถือปฎิบัติตามประกาศ กจ.,กท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์  เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น หรือตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  พ.ศ.2557  หรือกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
 (กองช่าง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล ตาม
ระเบียบที่กําหนด (กองช่าง) 

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ   เช่น  ค่าจ้างงานสํารวจ  ออก
แบบและควบคุมการก่อสร้าง  ฯลฯ ค่าจ้างเหมาแรงงานหรือช่างฝีมือให้
ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งที่จําเป็นหรือ   ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ  ที่อยู่
ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบล 
(กองช่าง) 

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม  สัมมนาใน
ราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลของพนักงานส่วนตําบล และ
พนักงานจ้าง  
 (กองช่าง) 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
-  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ใน
การเดินทางไปราชการ  หรืออมรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล และ
พนักงานจ้าง   (กองช่าง)  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  เช่น    ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน  ค่าบํารุงรักษาทรัพย์สิน
อื่นๆ  เป็นต้น (กองช่าง) 

ค่าวัสดุ รวม 220,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

แยกเป็นรายละเอียดดังนี้  
- วัสดุสํานักงาน    ตั้งไว้    30,000   บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในสํานัก
งาน  เช่น  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  ยางลบ  ฯลฯ  เป็นต้น      โดยมี
สภาพเป็นวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง  จําแนกตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น  ที่ มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27
   มิถุนายน  2559 
(กองช่าง)  

- ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกชนิดหนา ตั้งไว้    30,000  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกชนิดหนา  จํานวน  100  ตัว   ใช้ใน
ภารกิจบริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตําบลป่าโมง   เป็น
ครุภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องตลาด  
 (กองช่าง) 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์  ไฟฟ้า  เช่น  สายไฟฟ้า  บัล
ลาสก์  สต๊าสเตอร์  ฯลฯ  เป็นต้น  โดยมีสภาพเป็นวัสดุคงทน   วัสดุสิ้น
เปลืองและวัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่  จําแนกตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น  ที่ มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27
   มิถุนายน  2559                
 (กองช่าง) 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง  เช่น  อิฐ  หิน  ปูน  ทราย  สาย
ยาง  ท่อพีวีซี   ท่อคอนกรีต ฯลฯ  โดยมีสภาพเป็นวัสดุคงทน   วัสดุสิ้น
เปลืองและวัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่  จําแนกตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น  ที่ มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27
   มิถุนายน  2559                
 (กองช่าง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  ผ้าหมึก  แผ่นดิสก์เก็ต  ฯลฯ
  เป็นต้น  โดยมีสภาพเป็นวัสดุคงทน   วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณ์
ประกอบอะไหล่  จําแนกตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น  ที่ มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27   มิถุนายน  2559                
 (กองช่าง)  
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งบลงทุน รวม 36,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 36,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเต้นท์  ขนาด 4.00 X 6.00 เมตร จํานวน 36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเต้นท์   ขนาด 4.00 X 6.00 เมตร  โครง
เหล็ก   จํานวน  2  หลังๆละ   18,000   บาท  เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่อยู่ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องตลาด   เพื่อใช้ในภารกิจ
บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตําบลป่าโมง 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่  171 ลําดับ
ที่ 10   
 (กองช่าง) 

งานบําบัดนํ้าเสีย รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

-โครงการตรวจสอบคุณภาพนํ้าอุปโภคบริโภค จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ตามโครงการตรวจสอบคุณภาพนํ้าอุปโภค
บริโภค องค์การบริหารส่วนตําบลป่าโมง  วัตถุประสงค์เพื่อให้ได้นํ้าที่ใช้
ในการอุปโภคและบริโภค ที่มีคุณภาพตามกฎกระทรวงสาธารณสุข
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล           พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่  137 ลําดับ
ที่  5    
 (กองช่าง)   

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 57,500 บาท

งบดําเนินงาน รวม 57,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 57,500 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมการสร้างจิตสํานึกการจัดการขยะมูลฝอย จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ในการดําเนินการโครงการฝึกอบรมการ
สร้างจิตสํานึกการจัดการขยะมูลฝอย     เช่น  ค่าอาหาร   อาหารว่าง   ค่า
วิทยากร   ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ               และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ  เป็นต้น  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 หรือ
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่  115  ลําดับ
ที่ 1    
 (สํานักปลัด)  
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โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานกลุ่มสตรี จํานวน 32,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดําเนินการจัดทําโครงการพัฒนา
ศักยภาพและศึกษาดูงาน     กลุ่มสตรี อบต.ป่าโมง  เช่น  ค่า
อาหาร   อาหารว่าง   ค่าวิทยากร   ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ
  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  เป็นต้น  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล           พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 หรือ
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่118 ลําดับ
ที่4        
 (สํานักปลัด) 

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินการโครงการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน  ในการจัดทําแผนชุมชน   แผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนตําบลป่าโมง  เช่น ค่าอาหาร    อาหารว่าง  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์   ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่เข้าประเภทราย
จ่ายนี้ ในการจัดทําแผนขององค์การบริหารส่วนตําบลป่าโมง 
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ
.2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท  0891.4/ว856  ลงวัน
ที่  12  มีนาคม  2553  หรือกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่  131  ลําดับ
ที่  3   
(สํานักปลัด)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  เช่น  ค่าอาหาร   อาหาร
ว่าง   ค่ากรรมการตัดสินกีฬา  ค่าเงินรางวัล  ค่าถ้วยรางวัล  ค่าจัดเตรียม
สถานที่และค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ         และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ในการแข่ง
ขัน  เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านสุขภาพ การใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ และเกิดความรักความสามัคคีในชุมชน  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 หรือ
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่   110 ลําดับ
ที่ 1    
 (กองการศึกษา)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 115,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 65,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

-ค่าใช้จ่ายในพิธีการวันสําคัญทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่น  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาและประเพณีต่างๆ  ในท้อง
ถิ่น  เช่น  ปีใหม่  สงกรานต์   เข้าพรรษา  ออกพรรษา  ถวายสงฆ์  ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 หรือ
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่ 128 
ลําดับที 2   (กองการศึกษา)  

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  พวงมาลา หรือพานประดับพุ่ม
ดอกไม้

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ  ได้แก่ ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้า
ดอกไม้  พวงมาลา      หรือพานประดับพุ่มดอกไม้ และอื่นๆ  เพื่อมอบให้
แก่บุคคลต่างๆ หรือกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0407/ว1284  ลงวัน
ที่  10  พฤศจิกายน  2530  เรื่องการเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพื่อมอบให้บุคคล
ต่างๆค่าพวงมาลา  และพานประดับพุ่มดอกไม้
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง  ที่  กค  0514/36272  ลงวันที่ 11
  สิงหาคม  2530  เรื่อง การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพื่อมอบให้บุคคลต่างๆ ค่า
พวงมาลา  และพานประดับพุ่มดอกไม้
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่   128   ลําดับ
ที่  6    
 (กองการศึกษา)  

โครงการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทยใส่ใจผู้สูงอายุ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในโครงการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์สืบ
สานวัฒนธรรมไทยใส่ใจผู้สูงอายุ  เช่น  ค่าอาหาร   อาหารว่าง   ค่า
วิทยากร   ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ       และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 หรือ
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 หรือ
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่    129   ลําดับ
ที่  12    
 (กองการศึกษา)  
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โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้อง
ถิ่น  เช่น  ค่าอาหาร   อาหารว่าง   ค่าวิทยากร   ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าป้าย
โครงการ  ฯลฯ       และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 หรือ
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 หรือ
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่ 128 ลําดับ
ที1         
 (กองการศึกษา) 

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดทําต้นเทียนพรรษาองค์การบริหารส่วน
ตําบลเมืองเดช

จํานวน 50,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดทําต้นเทียนพรรษาขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลเมืองเดช  หรือตามโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559  หรือกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่   129    ลําดับ
ที่  10    
(กองการศึกษา)  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 2,840,000 บาท

งบลงทุน รวม 2,840,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,840,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างห้องนํ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องนํ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลป่าโมง   ขนาดกว้าง   1.80   เมตร   ยาว  3.00
  เมตร  จํานวน  2  หลัง  รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง  (พร้อมป้าย
โครงการตามแบบที่กําหนด  จํานวน  1  ป้าย)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล           พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่  71     ลําดับ
ที่   94   
 (กองช่าง) 
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เงินเพิ่มค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่า K) จํานวน 2,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา
ได้(ค่า k)
-เป็นไปตามหนังสือ  กค(กจว) 0405.2/ว110 ลงวันที่  5  มีนาคม  2561
     เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางปฎิบัติในการกําหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์
สัญญาแบบปรับราคาได้(ค่า K)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่    95   ลําดับ
ที่  115    
 (กองช่าง) 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนพยอม  หมู่ที่ 8  ตําบลป่า
โมง (จากบ้านดอนพยอม – บ้านคํากลาง)

จํานวน 270,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนพยอม  หมู่ที่ 8
  ตําบลป่าโมง (จากบ้านดอนพยอม – บ้านคํากลาง) ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 118.50 เมตร หนา 0.15  เมตรหรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า  474 ตร.ม  โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จกําลังอัดประลัย 240
 กก. / ตร.ซม. ตาม มอก.213 – 2552.ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ   0.50
  เมตรหรือตามสภาพถนน รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง  (พร้อมป้าย
โครงการตามแบบกําหนด  จํานวน  1  ป้าย)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่   98    ลําดับ
ที่  120    
 (กองช่าง) 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนค้อ  หมู่ที่ 6 ตําบลป่าโมง จํานวน 270,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนค้อ  หมู่ที่ 6
  ตําบลป่าโมง  ดังนี้
สายที่ 1  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายมงคล – สนาม ร.ร
.เก่า  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 78 เมตร หนา 0.15  เมตรหรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า  312  ตร.ม  โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จกําลังอัด
ประลัย 240 กก. / ตร.ซม. ตาม มอก.213 – 2552.ไหล่ทางลูกรัง
กว้าง 0.50  เมตรหรือตามสภาพถนน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่  80     ลําดับ
ที่  37    
สายที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนค้อ – ศพด.หนองผอุง
   ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 40.50 เมตร หนา 0.15  เมตรหรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า  162  ตร.ม  โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จกําลังอัด
ประลัย 240 กก. / ตร.ซม. ตาม มอก.213 – 2552.ไหล่ทางลูกรัง
กว้าง 0.50  เมตรหรือตามสภาพถนน  
รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง (พร้อมป้ายโครงการตามแบบ
กําหนด  จํานวน  1  ป้าย)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่  96     ลําดับ
ที่  116   
 (กองช่าง) 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าโมงใหญ่  หมู่ที่ 1 ตําบลป่า
โมง (เส้นจากบ้านนายสําลี)

จํานวน 155,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าโมงใหญ่  หมู่ที่ 1
 ตําบลป่าโมง (เส้นจากบ้านนายสําลี)    ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00
 เมตร  ยาว 68.00 เมตร หนา 0.15  เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  272
 ตร.ม  โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จกําลังอัดประลัย 240 กก. / ตร
.ซม. ตาม มอก.213 – 2552.ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ   0.50  เมตรหรือ
ตามสภาพถนน รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง (พร้อมป้ายโครงการ
ตามแบบกําหนด  จํานวน  1  ป้าย)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่   85    ลําดับ
ที่   65   
 (กองช่าง) 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผอุง  หมู่ที่ 9  ตําบลป่า
โมง (จาก ศพด.บ้านหนองผอุง – รพ.สต.คํากลาง)

จํานวน 270,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผอุง  หมู่ที่ 9
  ตําบลป่าโมง (จาก ศพด.บ้านหนองผอุง – รพ.สต.คํากลาง) ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 118.50 เมตร หนา 0.15  เมตรหรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า  474 ตร.ม  โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จกําลังอัดประลัย 240
 กก. / ตร.ซม. ตาม มอก.213 – 2552.ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ   0.50
  เมตรหรือตามสภาพถนน รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง (พร้อมป้าย
โครงการตามแบบกําหนด  จํานวน  1  ป้าย)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่   98    ลําดับ
ที่  121    
 (กองช่าง) 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองยํ่าเต่า  หมู่ที่ 7  ตําบล
ป่าโมง (จากบ้านหนองยํ่าเต่า – สํานักสงฆ์)

จํานวน 270,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองยํ่าเต่า  หมู่ที่ 7
  ตําบลป่าโมง (จากบ้านหนองยํ่าเต่า – สํานักสงฆ์) ดังนี้
ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร  ยาว 9.30 เมตร หนา 0.15
  เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  27.90 ตร.ม  โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จ
กําลังอัดประลัย 240 กก. / ตร.ซม. ตาม มอก.213 – 2552.ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ   0.50  เมตรหรือตามสภาพถนน 
ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 111.50 เมตร หนา 0.15
  เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  446 ตร.ม  โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จกําลัง
อัดประลัย 240 กก. / ตร.ซม. ตาม มอก.213 – 2552.ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ข้างละ   0.50  เมตรหรือตามสภาพถนน 
รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง  (พร้อมป้ายโครงการตามแบบ
กําหนด  จํานวน  1  ป้าย)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่   97    ลําดับ
ที่  119    
 (กองช่าง) 
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โครงการก่อสร้างรั้วรอบศาลาประชาคมบ้านคํากลาง  หมู่ที่ 5 ตําบลป่าโมง จํานวน 161,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วรอบศาลาประชาคมบ้านคํากลาง  หมู่ที่ 5 ตําบล
ป่าโมง  ยาว 106   เมตร   (รายละเอียดามแบบ  อบต.ป่าโมง) (พร้อมป้าย
โครงการตามแบบกําหนด  จํานวน  1  ป้าย)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่   138    ลําดับ
ที่  7    
 (กองช่าง) 

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้ารูปตัวยูพร้อมฝาปิดบ้านป่าโมง หมู่ที่ 10 
ตําบลป่าโมง

จํานวน 270,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํ้ารูปตัวยูพร้อมฝาปิด  บ้านป่า
โมง    หมู่ที่ 10  ขนาดภายใน 0.30 X 0.30  เมตร  ยาว  118
   เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง) พร้อมป้ายโครงการตามแบบ
กําหนด  จํานวน  1  ป้าย
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่   99    ลําดับ
ที่  122    
 (กองช่าง) 

เงินเพิ่มค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่า K) จํานวน 28,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา
ได้(ค่า k)
-เป็นไปตามหนังสือ  กค(กจว) 0405.2/ว110 ลงวันที่  5  มีนาคม  2561
     เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางปฎิบัติในการกําหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์
สัญญาแบบปรับราคาได้(ค่า K)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่    95   ลําดับ
ที่    115  
 (กองช่าง) 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากบ้านคํากลาง หมู่ที่ 5  ตําบลป่าโมง (ซอย
เบิกบาน)

จํานวน 109,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังจากบ้านคํากลาง หมู่ที่ 5  ตําบลป่า
โมง (ซอยเบิกบาน)    โดยลงลูกรังซ่อมผิวจราจรกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 1,500  เมตร หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 839  ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย  (พร้อมป้าย
โครงการตามแบบกําหนด  จํานวน  1  ป้าย)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่  87   ลําดับ
ที่  73    
 (กองช่าง) 
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โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากบ้านป่าโมง หมู่ที่ 1 ตําบลป่าโมง – บ้านเสา
เล้า ตําบลนาส่วง (เส้นหนองใหญ่)

จํานวน 115,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังจากบ้านป่าโมง หมู่ที่ 1 ตําบลป่าโมง – 
บ้านเสาเล้า ตําบลนาส่วง (เส้นหนองใหญ่) โดยลงลูกรังซ่อมผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,600  เมตร หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร หรือ
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 896  ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งตลอด
สาย  (พร้อมป้ายโครงการตามแบบกําหนด  จํานวน  1  ป้าย)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่   74    ลําดับ
ที่  8    
 (กองช่าง) 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านป่าโมงน้อย  หมู่ที่ 3 ตําบลป่าโมง จํานวน 109,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังจากบ้านป่าโมงน้อย หมู่ที่ 3 ตําบลป่า
โมง ดังนี้
สายที่ 1  ซ่อมแซมถนนลูกรังจากเส้นนาพ่อรอง – บ้านป่าหวาย ตามราย
ละเอียดดังนี้ 
-ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 750  เมตร หนาเฉลี่ย  0.10
  เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 367 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่ง
ตลอดสาย
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่   86    ลําดับ
ที่  68    
 (กองช่าง) 

สายที่ 2  ซ่อมแซมถนนลูกรังห้วยแดงตอนบน ตามรายละเอียดดังนี้ 
-ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 450  เมตร หนาเฉลี่ย  0.10
  เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 252 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่ง
ตลอดสาย
-ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 450  เมตร หนาเฉลี่ย  0.10
  เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 220 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่ง
ตลอดสาย
(พร้อมป้ายโครงการตามแบบกําหนด  จํานวน  1  ป้าย)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่  100   ลําดับ
ที่  124    
 (กองช่าง) 
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โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านป่าหวาย  หมู่ที่ 4 ตําบลป่าโมง(จากสี่แยก
นายหนูพร นิ่มนึก – สามแยกบ้านคํากลาง)

จํานวน 260,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง (จากสี่แยกนายหนูพร   นิ่มนึก – สาม
แยกบ้านคํากลาง) ดังนี้
ช่วงที่ 1  ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,100  เมตร หนา
เฉลี่ย  0.10  เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,470 ลบ.ม. พร้อม
เกรดปรับแต่งตลอดสาย
ช่วงที่ 2  ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 950  เมตร หนา
เฉลี่ย  0.10  เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 532 ลบ.ม. พร้อมเกรด
ปรับแต่งตลอดสาย
(พร้อมป้ายโครงการตามแบบกําหนด  จํานวน  1  ป้าย)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่  100   ลําดับ
ที่  125    
 (กองช่าง) 
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โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านป่าโมงใหญ่  หมู่ที่ 2 ตําบลป่าโมง จํานวน 270,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังจากบ้านป่าโมง หมู่ที่ 2 ตําบล
ป่าโมง ดังนี้
สายที่ 1  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง(เส้นนานายคูณ – นานายพิน) ตาม
รายละเอียดดังนี้ 
-ถมดินเสริมคันทาง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 90  เมตร สูงเฉลี่ย  0.30
  เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 132 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่ง
ตลอดสาย
-ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 490  เมตร หนาเฉลี่ย  0.10
  เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 205 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่ง
ตลอดสาย
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่   90    ลําดับ
ที่  88    
สายที่ 2  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง(จากนานางกอง – ห้วยนางตุ้ม) ตาม
รายละเอียดดังนี้ 
-ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180  เมตร หนาเฉลี่ย  0.10
  เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 100 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่ง
ตลอดสาย
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่   85    ลําดับ
ที่  66    
สายที่ 3  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง(เส้นหน้าอนามัย –ห้วยนางตุ้ม) ตาม
รายละเอียดดังนี้ 
-ถมดินเสริมคันทาง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 400  เมตร สูงเฉลี่ย  0.45
  เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,260 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่ง
ตลอดสาย
-ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,300  เมตร หนาเฉลี่ย  0.10
  เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 728 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่ง
ตลอดสาย
(พร้อมป้ายโครงการตามแบบกําหนด  จํานวน  1  ป้าย)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่    99   ลําดับ
ที่  123    

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์บ้านป่าโมงน้อย(หลังเก่า)  หมู่
ที่ 3    ตําบลป่าโมง

จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์บ้านป่าโมงน้อย(หลัง
เก่า)  หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 12.00 เมตรยาว 12.00 เมตร (รายละเอียดาม
แบบ  อบต.ป่าโมง)(พร้อมป้ายโครงการตามแบบกําหนด  จํานวน  1
  ป้าย)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่  138  ลําดับ
ที่  6     
 (กองช่าง) 
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 40,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการส่งเสริม  พัฒนาและสนับสนุนเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอ
เพียง

จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ต่างๆ  ในการดําเนินการโครงการส่งเสริม พัฒนาและ
สนับสนุนเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  เช่น  ค่าอาหาร    อาหาร
ว่าง   ค่าวิทยากร   ค่าวัสดุอุปกรณ์      ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ    และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ  เป็นต้น  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 หรือ
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่   122    ลําดับ
ที่   7   
 (สํานักปลัด) 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ

จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ต่างๆ  ในการดําเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   เช่น ค่า
อาหาร    อาหารว่าง   ค่าวิทยากร   ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ
    และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  เป็นต้น  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 หรือ
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่   117   ลําดับ
ที่  5    
 (สํานักปลัด) 

วันที่พิมพ์ : 28/7/2562  09:52:18 หน้า : 45/49



งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

-  โครงการปลูกจิตสํานึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม(รักนํ้า รักป่า รักษาแผ่นดิน) จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ   ในการจัดทําโครงการปลูกจิตสํานึกอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม(รักนํ้า  รักป่า  รักษาแผ่นดิน) เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสอันเป็นมหามงคล และสนองพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  ในการอนุรักษ์นํ้า
และป่า  รวมทั้งสร้างจิตสํานึกของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม  และ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ             โดยถือปฎิบัติตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว1060  ลงวันที่  31
  พฤษภาคม  2559
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 หรือ
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 หรือ
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่   116   ลําดับ
ที่  1   
 (กองช่าง)  

โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ   ในการจัดทําโครงการพัฒนาและรณรงค์
การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  เช่น  ค่าอาหาร    อาหาร
ว่าง   ค่าวิทยากร   ค่าวัสดุอุปกรณ์                ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ
    และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  เป็นต้น  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 หรือ
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 หรือ
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่   116    ลําดับ
ที่  2    
 (สํานักปลัด) 

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรต่าง ๆ  เช่น  ปุ๋ย , วัสดุเพาะ
ชํา ,  อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช  พันธุ์พืช  ฯลฯ  
 (กองช่าง)  
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 7,316,895 บาท

งบกลาง รวม 7,316,895 บาท
งบกลาง รวม 7,316,895 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ อบต. ด่วนที่สุด ที่มท
 0809.5/ว9  ลงวันที่  22 มกราคม  2557
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.2533
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน  ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว81  ลงวันที่  10 กรกฎาคม  2557  หรือ
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
 (สํานักปลัด) 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนให้กับพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบลป่าโมง  โดยถือปฎิบัติตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน  พ
.ศ.2537  และแก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 และหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24
 ธันวาคม 2561 หรือกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง   
 (สํานักปลัด) 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 5,389,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตําบลป่า
โมง  อําเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี   โดยวิธีการคํานวณตั้งงบ
ประมาณประเภทนี้จากฐานข้อมูลผู้สูงอายุ  ดังนี้
 1)ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ  60-69  ปี   จํานวน  388  คนๆละ  600   บาทต่อ
เดือน  จํานวน  12  เดือน   รวม  2,793,600   บาท
 2)ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ  70-79  ปี   จํานวน  195  คนๆละ  700   บาทต่อ
เดือน  จํานวน  12  เดือน   รวม  1,638,000   บาท
 3)ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ  80-89  ปี   จํานวน   81  คนๆละ  800   บาทต่อ
เดือน  จํานวน  12  เดือน   รวม   777,600   บาท
 4)ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ  90  ปีขึ้นไป   จํานวน   9  คนๆละ  1,000   บาท
ต่อเดือน  จํานวน  12  เดือน   รวม   108,000   บาท
 5)และตั้งจ่ายเพิ่มเติมอีก  จํานวน  10  คนๆละ  600   บาทต่อ
เดือน  จํานวน  12  เดือน  รวมเป็นเงิน   72,000   บาท
รวมข้อ 1) – 5) เป็นเงิน  5,389,200  บาท
ในการเบิกจ่ายจริงในแต่ละเดือนผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยอาจจะลดลงหรือเพิ่ม
ขึ้น  ดังนั้น  จํานวนเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อ  1) – 5) สามารถถั่วเฉลี่ย
จ่ายกันได้และหากมีการโอนเพิ่มหรือโอนลดงบประมาณไม่จําเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจง   ให้จ่ายได้ตามจํานวนผู้มีสิทธิตามระเบียบกฎหมาย
กําหนด   เพราะจํานวนผู้สูงอายุอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกวันหรือทุก
เดือน อันเกิดมาจากหลายสาเหตุ  เช่น การขึ้นทะเบียนใหม่หรือเพิ่ม
เติม  การเสียชีวิต  มติคณะรัฐมนตรีให้เพิ่มหรือลดอัตราการจ่ายเงิน ฯลฯ
 เป็นต้น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่   113   ลําดับ
ที่  1    
 (สํานักปลัด)  
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,286,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตําบลป่า
โมง  อําเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี   โดยวิธีการคํานวณตั้งงบ
ประมาณประเภทนี้จากฐานข้อมูลคนพิการ  ดังนี้
 1)เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ  จํานวน  129   คนๆละ  800   บาท
ต่อเดือน  จํานวน  12  เดือน   รวมเป็นเงิน  1,238,400   บาท
 2)และตั้งจ่ายเพิ่มเติมอีก  จํานวน  5  คนๆละ  800   บาทต่อ
เดือน  จํานวน  12  เดือน  รวมเป็นเงิน   48,000   บาท
รวมข้อ 1) – 2) เป็นเงิน  1,286,400  บาท
ทั้งนี้  เพื่อความยืดหยุ่นและเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
บริหารงานการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ เนื่องจากระเบียบการจ่ายคนพิการ
ฉบับใหม่ กําหนดให้สามารถขึ้นทะเบียนผู้พิการได้ทุกเดือนและให้จ่าย
เบี้ยในเดือนถัดไป  ดังนั้นจํานวนที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประเภทนี้จึงเป็น
เพียงการประมาณการจํานวนผู้พิการที่มีสิทธิรับเบี้ย ซึ่งในเดือนที่จ่าย
จริง จํานวนผู้มีสิทธิอาจลดลงหรือเพิ่มขึ้น จํานวนเงินในข้อ  1) – 2) จึง
สามารถถั่วเฉลี่ยจ่ายกันได้และหากมีการโอนเพิ่มหรือโอนลดไม่จําเป็น
ต้องเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง  ให้จ่ายตามจํานวนผู้มีสิทธิตามที่ระเบียบ
กฎหมายกําหนด  เพราะจํานวนผู้พิการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกวัน
และทุกเดือน อันเกิดมาจากหลายสาเหตุ  เช่น        การเสียชีวิต   การเปิด
รับลงทะเบียนทุกเดือนและจ่ายในเดือนถัดไปตามระเบียบกฎหมาย
กําหนด ฯลฯ เป็นต้น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่   113    ลําดับ
ที่  2    
 (สํานักปลัด)  

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ขององค์การบริหารส่วนตําบลป่า
โมง  อําเภอเดชอุดม      จังหวัดอุบลราชธานี   ตั้งงบประมาณครั้งแรก
โดยการคํานวณจากฐานข้อมูลผู้มีสิทธิรับเบี้ย  ณ วันตั้งงบ
ประมาณ  จํานวน   16  คนๆละ   500  บาทต่อเดือน  จํานวน  12
  เดือน  จํานวนที่ระบุใน             คําชี้แจงนี้เป็นเพียงคําชี้แจงหลักการใน
การคํานวณตั้งงบประมาณ  โดยหากมีการโอนเพิ่มหรือโอนลดงบ
ประมาณไม่จําต้องเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงจํานวนผู้มีสิทธิ    ให้ดําเนินการ
เบิกจ่ายตามจํานวนผู้มีสิทธิที่ระเบียบกฎหมายกําหนด เพราะจํานวนผู้มี
สิทธิอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกวัน อันเกิดมาจากหลายสาเหตุ เช่น การ
เสียชีวิต การลงทะเบียนเพิ่มเติม ฯลฯ เป็นต้น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่   113    ลําดับ
ที่ 3     
 (สํานักปลัด)  

สํารองจ่าย จํานวน 157,295 บาท
เพี่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลป่าโมง  ที่ไม่สามารถคาด
การณ์ได้ล่วงหน้า  เช่น  อุทกภัย  วาตภัย  อัคคีภัยฯลฯ เป็นต้น    
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2560
 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)  หรือกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่   133   ลําดับ
ที่  3    
 (สํานักปลัด) 
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 74,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน
ตําบลป่าโมง   โดยถือปฎิบัติตามระเบียบระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้ง
งบประมาณขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่  107   ลําดับ
ที่  8    
 (สํานักปลัด)  

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 158,000 บาท
ตั้งเพื่อเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญเพื่อช่วยเหลือแก่ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น   1 %  ของประมาณการรายรับ   โดยถือปฎิบัติตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว3466 ลงวันที่  29
  ตุลาคม  2561 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.5/ว2305 ลงวันที่ 26  กรกฎาคม 2561  หรือ
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
 (สํานักปลัด) 
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