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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 

เรื่อง  ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
************************* 

 
  เพ่ือให้การบริหารงานและการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การริหารส่วนต าบลป่าโมง
เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  
ดังนั้น อาศัยตามความในข้อ 26 (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และ ข้อ 12  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559   
 
  องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง  จึงขอประกาศใช้แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 
 
  จึงประกาศมาเพ่ือให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่   22  ตุลาคม  พ.ศ.  2562 
 
 
 
 

(นายแก้ว  ยิ่งวงค์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง 

 
 
 

 
ร่าง/พิมพ์........................ 

ทาน.…………………… 

ตรวจ........................ 

 
 



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1  แนวทางพัฒนา  ต่อเติม  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  ระบบไฟฟ้าสาธารณะ   -  -  -  -
    1.2  แนวทางก่อสร้าง  ต่อเติม  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน  -  -  -  -
    1.3  แนวทางขยายเขตระบบโทรศัพท์สาธารณะ  -  -  -  -
    1.4  แนวทางก่อสร้าง ปรับปรุง ภาชนะเก็บน้ าและพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติ 13 16.05 2,531,600 17.06
    1.5  แนวทางก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาถนน  สะพาน  และท่อระบายน้ า  -  -  -  -

รวม 13 16.05 2,531,600 17.06
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
    2.1  แนวทางส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 9 11.11 499,000 3.36 ส านักปลัด
    2.2  แนวทางส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ 4 4.94 6,791,600 45.78 ส านักปลัด
    2.3  แนวทางพัฒนาการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 5 6.17 120,000 0.81 ส านักปลัด

รวม 18 22.22 7,410,600 49.95
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
    3.1  แนวทางพัฒนาบริหารจัดการขยะและส่ิงปฏิกูล 1 1.23 20,000 0.13 ส านักงานปลัด
    3.2  แนวทางส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 3 3.7 50,000 0.34 ส านักงานปลัด,กองช่าง

รวม 4 4.94 70,000 0.71
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
    4.1  แนวทางส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการลดรายจ่าย  -  -  -  -  -
    4.2  แนวทางส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเพ่ิมรายได้ 2 2.47 62,500 0.42 ส านักงานปลัด
    4.3  แนวทางส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาแนวเศรษฐกิจพอเพียง 1 1.23 20,000 0.13

รวม 3 3.7 82,500 0.56
 - 4 -

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2563

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำโมง

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
จ านวน

โครงการท่ี
ด าเนินการ

คิดเป็นร้อย
ละของ

โครงการ
ท้ังหมด

จ านวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละ
ของ

งบประมาณ
ท้ังหมด

หน่วยงานรับผิดชอบ

แบบ ผด. 01



5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม
ส านักงานปลัด
กองการศึกษาฯ
กองการศึกษาฯ
กองช่าง
ส านักงานปลัด
กองการศึกษาฯ

รวม 16 19.74 3,224,305 21.73
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ
    6.1  แนวทางส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน

ส านักงานปลัด
กองช่าง
กองการศึกษาฯ

    6.3  แนวทางพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ส านักงานปลัด
ในการด าเนินงาน กองคลัง

กองช่าง
กองการศึกษาฯ

    6.4  แนวทางส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 1.23 157,295 1.06 ส านักงานปลัด
รวม 27 33.33 1,516,595 10.22

รวมท้ังส้ิน 81 100 14,835,600 100
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หน่วยงานรับผิดชอบยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
จ านวน

โครงการท่ี
ด าเนินการ

คิดเป็นร้อย
ละของ

โครงการ
ท้ังหมด

จ านวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละ
ของ

งบประมาณ
ท้ังหมด

   5.2  แนวทางบริหารจัดการศึกษา 4 4.94 1,031,085 6.95

    5.1  แนวทางส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาท้ังในและนอกระบบ 6 7.41 2,058,220 13.87

   5.3  แนวทางส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม 6 7.41 135,000 0.91

    6.2  แนวทางพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการ 6 7.41 810,000 5.46

17 20.99 514,300 3.47

ส านักงานปลัด3 3.7 35,000 0.24



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.5  แนวทางก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ้ารุงรักษาถนน  สะพาน  และท่อระบายน้้า

ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ส.ค. ก.ย.
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ด้าเนินการ ก่อสร้างถนน คสล. (จาก 270,000 หมู่ท่ี 8  บ้าน กองช่าง

บ้านดอนพยอม  (จากบ้านดอน บ้านดอนพยอม - บ้านค้ากลาง) ขนาด ดอนพยอม
พยอม - บ้านค้ากลาง) หมู่ท่ี 8 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 

118.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 474 ตร.ม. โดยใช้
คอนกรีตผสมเสร็จก้าลังอัดประลัย
240 กก./ตร.ซม. ตาม มอก.213 - 
2552. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ
0.50 เมตร หรือตามสภาพถนน
รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง
 (พร้อมป้ายโครงการตามแบบท่ี
ก้าหนด จ้านวน 1 ป้าย)
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2563

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง

ล้าดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ด้าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02



    1.5  แนวทางก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ้ารุงรักษาถนน  สะพาน  และท่อระบายน้้า

ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ส.ค. ก.ย.
2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายท่ี 1  ก่อสร้างถนน คสล. จาก 270,000 หมู่ท่ี 6  บ้าน กองช่าง

บ้านโนนค้อ หมู่ท่ี 6 บ้านนายมงคล - สนาม ร.ร.เก่า ขนาด โนนค้อ
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 78
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 312 ตร.ม. โดยใช้คอนกรีต
ผสมเสร็จก้าลังอัดประลัย 240 กก./
ตร.ซม. ตาม มอก.213 - 2552.
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร
หรือตามสภาพถนน
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.5  แนวทางก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ้ารุงรักษาถนน  สะพาน  และท่อระบายน้้า

ล้าดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ด้าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ส.ค. ก.ย.
สายท่ี 2  ก่อสร้างถนน คสล. จาก
บ้านโนนค้อ - ศพด.หนองผอุง ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
40.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 162 ตร.ม. โดยใช้
คอนกรีตผสมเสร็จก้าลังอัดประลัย 
240 กก./ตร.ซม. ตาม มอก.213 - 
2552. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 
0.50 เมตร หรือตามสภาพถนน
รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง
 (พร้อมป้ายโครงการตามแบบท่ี
ก้าหนด จ้านวน 1 ป้าย)
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.5  แนวทางก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ้ารุงรักษาถนน  สะพาน  และท่อระบายน้้า

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ล้าดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ด้าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ล้าดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ด้าเนินการ



ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ส.ค. ก.ย.
3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ด้าเนินการ  ก่อสร้างถนน คสล. (เส้น 155,000 หมู่ท่ี 1  บ้าน กองช่าง

(เส้นจากบ้านนายส้าลี) จากบ้านนายส้าลี) ขนาดผิวจราจร ป่าโมงใหญ่
บ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ท่ี 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 68.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 272 ตร.ม. โดยใช้คอนกรีตผสม
เสร็จก้าลังอัดประลัย 240กก./ตร.ซม.
ตาม มอก.213 - 2552. ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือ
ตามสภาพถนน รายละเอียดตามแบบ
อบต.ป่าโมง (พร้อมป้ายโครงการตาม
 (แบบท่ีก้าหนด จ้านวน 1 ป้าย)
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.5  แนวทางก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ้ารุงรักษาถนน  สะพาน  และท่อระบายน้้า

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ล้าดับ

ท่ี
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด้าเนินการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ล้าดับ

ท่ี
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด้าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ส.ค. ก.ย.
4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ด้าเนินการ  ก่อสร้างถนน คสล. (จาก 270,000 หมู่ท่ี 9  บ้าน กองช่าง

(จากศพด.บ้านหนองผอุง - รพ.สต.ศพด.บ้านหนองผอุง - รพ.สต.ค้ากลาง หนองผอุง
ค้ากลาง) บ้านหนองผอุง หมู่ท่ี 9ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 

ยาว 118.50 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 474 ตร.ม. 
โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จก้าลังอัด
ประลัย 240 กก./ตร.ซม. ตาม มอก.
213 - 2552. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้าง
ละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพถนน 
รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง
(พร้อมป้ายโครงการตามแบบท่ีก้าหนด
 (จ้านวน 1 ป้าย)
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.5  แนวทางก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ้ารุงรักษาถนน  สะพาน  และท่อระบายน้้า

ล้าดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ด้าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ล้าดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ด้าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ส.ค. ก.ย.
5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ช่วงท่ี 1  ก่อสร้างถนน คสล. 270,000 หมู่ท่ี 7  บ้าน กองช่าง

(จาก บ้านหนองย้่าเต่า - ส้านัก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนองย้่าเต่า
สงฆ์) บ้านหนองย้่าเต่า หมู่ท่ี 7 ยาว 9.30 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 27.90 ตร.ม. 
โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จก้าลังอัด
ประลัย 240 กก./ตร.ซม. ตาม มอก.
213 - 2552. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้าง
ละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพถนน 
ช่วงท่ี 2  ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 111.50 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 446 ตร.ม. 
โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จก้าลังอัด
ประลัย 240 กก./ตร.ซม. ตาม มอก.
213 - 2552. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้าง
ละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพถนน 
รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง
(พร้อมป้ายโครงการตามแบบท่ีก้าหนด
 (จ้านวน 1 ป้าย)
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.5  แนวทางก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ้ารุงรักษาถนน  สะพาน  และท่อระบายน้้า

ล้าดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ด้าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563ล้าดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ด้าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ส.ค. ก.ย.
6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้ารูปด้าเนินการ  ก่อสร้างรางระบายน้้ารูป 270,000 หมู่ท่ี 10 บ้าน กองช่าง

ตัวยูพร้อมฝาปิดบ้านป่าโมง ตัวยูพร้อมฝาปิดบ้านป่าโมง ขนาด ป่าโมง
บ้านป่าโมง  หมู่ท่ี 10 ภายใน 0.30x0.30 เมตร ยาว 118

เมตร รายละเอียดตามแบบอบต.ป่าโมง
(พร้อมป้ายโครงการตามแบบท่ีก้าหนด
 (จ้านวน 1 ป้าย)

7 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จากด้าเนินการ ซ่อมแซมถนนลูกรัง จาก 109,000 หมู่ท่ี 5 บ้าน กองช่าง
บ้านค้ากลาง (ซอยเบิกบาน) บ้านบ้านค้ากลาง (ซอยเบิกบาน) โดยลง ค้ากลาง
ค้ากลาง หมู่ท่ี 5 ลูกรังซ่อมผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร

ยาว 1,500 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10
เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า
839 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งตลอด
สาย (พร้อมป้ายโครงการตามแบบท่ี
ก้าหนด จ้านวน 1 ป้าย)

8 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จากด้าเนินการ ซ่อมแซมถนนลูกรัง จาก 115,000 หมู่ท่ี 1 บ้าน กองช่าง
บ้านป่าโมง หมู่ท่ี 1 ต้าบลป่าโมงบ้านป่าโมง หมู่ท่ี 1 ต้าบลป่าโมง - ป่าโมง
ถึง บ้านเสาเล้า ต้าบลนาส่วง (เส้นบ้านเสาเล้า ต้าบลนาส่วง (เส้นหนอง
หนองใหญ่)  หมู่ท่ี 1 ใหญ่) โดยลงลูกรังซ่อมผิวจราจรกว้าง

4.00 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.10 เมตร หรือปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 896 ลบ.ม. พร้อมเกรด
ปรับแต่งตลอดสาย(พร้อมป้ายโครงการ
ตามแบบก้าหนด จ้านวน 1 ป้าย)

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.5  แนวทางก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ้ารุงรักษาถนน  สะพาน  และท่อระบายน้้า

ล้าดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ด้าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ล้าดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ด้าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ส.ค. ก.ย.
9 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายท่ี 1  ซ่อมแซมถนนลูกรัง จาก 109,000 หมู่ท่ี 5 บ้าน กองช่าง

บ้านป่าโมงน้อย หมู่ท่ี 3 เส้นนาพ่อรอง - บ้านป่าหวาย โดยลง ค้ากลาง
ลูกรังผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร
ยาว 750 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10
เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า
367 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งตลอด
สาย 
สายท่ี 2  ซ่อมแซมถนนลูกรังห้วยแดง
ตอนบน  โดยลงลูกรังผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 450 เมตรหนาเฉล่ีย
0.10 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อย
กว่า 252 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่ง
ตลอดสาย
 - ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร
ยาว 450 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร
หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 220
ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งตลอดสาย
(พร้อมป้ายโครงการตามแบบท่ีก้าหนด
จ้านวน 1 ป้าย)
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.5  แนวทางก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ้ารุงรักษาถนน  สะพาน  และท่อระบายน้้า

ล้าดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ด้าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ล้าดับ

ท่ี
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด้าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ส.ค. ก.ย.
10 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (จากช่วงท่ี 1  ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง 260,200 หมู่ท่ี 4  บ้าน กองช่าง

ส่ีแยกนายหนูพร น่ิมนึก-สามแยก5.00 เมตร ยาว 2,100 เมตร หนา ป่าหวาย
บ้านค้ากลาง) บ้านป่าหวาย เฉล่ีย 0.10 เมตร หรือปริมาตรลูกรัง
หมู่ท่ี 4 ไม่น้อยกว่า 1,470 ลบ.ม. พร้อมเกรด

ปรับแต่งตลอดสาย
ช่วงท่ี 2  ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง
4.00 เมตร ยาว 950 เมตร หนา 
เฉล่ีย 0.10 เมตร หรือปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 532 ลบ.ม. พร้อมเกรด
ปรับแต่งตลอดสาย
(พร้อมป้ายโครงการตามแบบท่ีก้าหนด
 (จ้านวน 1 ป้าย)

11 เงินเพ่ิมค่าชดเชยงานก่อสร้างตามเพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าชดเชยงาน 2,400 ต้าบลป่าโมง กองช่าง
สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้

(ค่า K) เป็นไปตามหนังสือ กค(กจว)
0405.2/ว110 ลงวันท่ี 5 มี.ค.2561
เร่ือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการ
ก้าหนดเง่ือนไขและหลักเกณฑ์สัญญา
แบบปรับราคาได้ (ค่า K)
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.5  แนวทางก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ้ารุงรักษาถนน  สะพาน  และท่อระบายน้้า

ล้าดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ด้าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ล้าดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ด้าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ส.ค. ก.ย.
12 โครงการก่อสร้างร้ัวรอบศาลา เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างร้ัวรอบศาลา 161,000 ต้าบลป่าโมง กองช่าง

ประชาคมบ้านค้ากลาง  หมู่ท่ี 5 ประชาคมบ้านค้ากลาง ยาว 106 เมตร
(รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง)
พร้อมป้ายโครงการตามแบบก้าหนด
จ้านวน 1 ป้าย
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.5  แนวทางก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ้ารุงรักษาถนน  สะพาน  และท่อระบายน้้า

ล้าดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ด้าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ล้าดับ

ท่ี
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด้าเนินการ



ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ส.ค. ก.ย.
13 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายท่ี 1 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 270,000 หมู่ท่ี 2  บ้าน กองช่าง

ลูกรังบ้านป่าโมงใหญ่  หมู่ท่ี 2 (เส้นนานายคูณ - นานายพิน) ป่าโมง
 - ถมดินเสริมคันทาง กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 90 เมตร สูง 
เฉล่ีย 0.30 เมตร หรือปริมาตรดินถม
ไม่น้อยกว่า 132 ลบ.ม. พร้อมเกรด
ปรับแต่งตลอดสาย
 - ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร
ยาว 490 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 
เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า
205 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งตลอด
สาย
สายท่ี 2 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
(จากนานางกอง - ห้วยนางตุ้ม)
 - ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 180 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 
เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า
100 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งตลอด
สาย
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ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ส.ค. ก.ย.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ล้าดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ด้าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ล้าดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ด้าเนินการ



สายท่ี 3 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
(เส้นหน้าอนามัย - ห้วยนางตุ้ม)
 - ถมดินเสริมคันทาง กว้าง 
6.00 เมตร ยาว 4000 เมตร สูง 
เฉล่ีย 0.45 เมตร หรือปริมาตรดินถม
ไม่น้อยกว่า 1,260 ลบ.ม. พร้อมเกรด
ปรับแต่งตลอดสาย
 - ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 1,300 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 
เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า
728 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งตลอด
สาย
(พร้อมป้ายโครงการตามแบบท่ีก้าหนด
 (จ้านวน 1 ป้าย)
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2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
    2.1  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ส.ค. ก.ย.
1 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์ด าเนินการส ารวจส ารวจข้อมูล 5,000 ต าบลป่าโมง ส านักงานปลัด

และข้ึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ตาม
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
โรคพิษสุนัขบ้าฯ ของ อบต.ป่าโมงจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

2 โครงการขับเคล่ือนโครงการสัตว์ด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกันและ 30,000 ต าบลป่าโมง ส านักงานปลัด
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
สุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตรา
จารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารีของ อบต.ป่าโมง

3 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้าน1. จัดการแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ 100,000 ต าบลป่าโมง กองการศึกษาฯ
ยาเสพติด ในต าบลป่าโมง

2. ผู้เข้าร่วมโครงการ ประชาชนใน
ในต าบลป่าโมง
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2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563ล าดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



    2.1  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ส.ค. ก.ย.
4 โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูง1. จัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับ 20,000 อบต.ป่าโมง ส านักงานปลัด

อายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและ
สตรี กลุ่มสตรี

2. ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้สูงอายุ
ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มสตรี

5 โครงการป้องกันภัยแก้ภัยหนาว1. จัดซ้ือผ้าห่มหรือเคร่ืองกันหนาว 30,000 ต าบลป่าโมง ส านักงานปลัด
หรือเคร่ืองอุปโภคอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น
2. แจกจ่ายให้ราษฎร ผู้สูงอายุ
ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ยาก
ไร้ในการบรรเทาความเดือดร้อน

6 โครงการจัดซ้ือทรายอะเบท 1. จัดซ้ือทรายอะเบท ป้องกันและ 20,000 ต าบลป่าโมง ส านักงานปลัด
ก าจัดยุงลายและแมลงต่างๆ
2. แจกจ่ายทรายอะเบท ป้องกันและ
ก าจัดยุงลายและแมลงต่างๆ ให้
ประชาชนในต าบลป่าโมง
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2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
    2.1  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563ล าดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ



ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ส.ค. ก.ย.
7 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลัก 74,000 ต าบลป่าโมง ส านักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนต าบล ประกันสุขภาพงค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าโมง โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การต้ังงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือสมทบกอง
ทุน พ.ศ. 2561

8 โครงการจัดซ้ือน้ ายาเคมีปราบ1. จัดซ้ือน้ ายาเคมีปราบยุงลาย 20,000 ต าบลป่าโมง ส านักงานปลัด
ยุงลาย ป้องกันและก าจัดยุงลายและแมลง

ต่างๆ
2. แจกจ่ายน้ ายาเคมีปราบยุงลาย
ป้องกันและก าจัดยุงลายและแมลง
ต่างๆ ให้ประชาชนในต าบลป่าโมง
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2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

ล าดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



    2.1  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ส.ค. ก.ย.
9 อุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามเพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับการ 200,000 ภายในต าบลป่าโมงส านักงานปลัด

แนวทางโครงการพระราชด าริด้านด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริ
สาธารณสุข ด้านสาธารณสุข ในเขตต าบลป่าโมง

หมู่บ้านละ 20,000 บาท เพ่ือให้
คณะกรรมการหมู่บ้าน/คณะกรรมการ
ชุมชน จัดท าโครงการตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข อย่างน้อย3โครงการ
เช่น 1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค์ 2. โครงการสืบสาน
พระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม 3. การควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
4. การปรับปรุงภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
5. การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
    2.1  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ล าดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ล าดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ



ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ส.ค. ก.ย.
6. การควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
7. การควบคุมโรคมาลาเรีย ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
8. การพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
9. การตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ี สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
10. ช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก
สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมวลี พระวรราชา
ทินัดดามาตุ 11. รณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติดTo be number one

 (ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี
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2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
2.2  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563ล าดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ

ล าดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ส.ค. ก.ย.
1 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ่ายเป็นเงินเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 96,000 ต าบลป่าโมง ส านักงานปลัด

โดยโอนเงินเข้าบัญชีให้ผู้ป่วยเอดส์
จ านวน 16 คนๆ ละ 500 บาท
ต่อเดือน จ านวน 12 เดือน

2 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ จ่ายเป็นเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ โดย 5,389,200 ต าบลป่าโมง ส านักงานปลัด
โอนเงินเข้าบัญชีให้ผู้สูงอายุ ตาม
ช่วงอายุของแต่ละคน ต่อเดือนในการ
เบิกจ่ายจริงแต่ละเดือนผู้มีสิทธิได้รับ
เบ้ียอาจจะลดลงหรือเพ่ิมข้ึน จ านวน
เงินงบประมาณท่ีต้ังไว้สามารถถ่ัว
เฉล่ียจ่ายกันได้ เพราะจ านวนผู้สูง
อายุอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ทุกวัน
หรือทุกเดือน อันเกิดจากหลายสาเหตุ

3 เบ้ียยังชีพคนพิการ จ่ายเป็นเงินเบ้ียยังชีพคนพิการโดยโอนเงินเข้าบัญชีให้ 1,286,400 ต าบลป่าโมง ส านักงานปลัด
คนพิการคนละ 800 บาทต่อเดือน เน่ืองจากระเบียบ

การจ่ายคนพิการฉบับใหม่ก าหนดให้สามารถข้ึน

ทะเบียนผู้พิการได้ทุกเดือนและให้จ่ายเบ้ียในเดือนถัด

ไปจ านวนท่ีต้ังงบประมาณเป็นเพียงการประมาณการ

จ านวนผู้พิการท่ีทีสิทธิรับเบ้ีย ในเดือนท่ีจ่ายจริงอาจ

หรือลดลงจึงสามารถถ่ัวเฉล่ียกันได้เพราะจ านวน

ผู้พิการอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ทุกวันและทุกเดือน

อันเกิดมาจากหลายสาเหตุ
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2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
    2.3  แนวทางการพัฒนา การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

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

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ล าดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ล าดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ



1 โครงการป้องกันภัยและลดอุบัติเหตุจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลา 60,000 ต าบลป่าโมง ส านักงานปลัด
ทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ หรือท่ีเสียไปเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีไม่ว่า
ตามโครงการท่ีก าหนด จะเป็นอาสาสมัครขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินของพ้ืนท่ีท่ีได้รับค าส่ังให้ช่วยสนับ
สนุนการปฏิบัติหน้าท่ีจากผู้บริหารท้องถ่ิน
อาสาสมัครของ อปท. ของพ้ืนท่ีอ่ืนท่ีไป
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีตามค าร้องขอจาก
ผู้บริหารท้องถ่ินน้ัน

2 โครงการส่งเสริมให้ความรู้เก่ียวกับ1. จัดฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพ 20,000 อบต.ป่าโมง ส านักงานปลัด
การพัฒนาประสิทธิภาพงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นอกพ้ืนท่ี
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน

ภัยต่างๆ
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ อปพร. ในเขต
ต าบลป่าโมง
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2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
    2.3  แนวทางการพัฒนา การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ส.ค. ก.ย.
3 โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ1. จัดฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ 20,000 ต าบลป่าโมง ส านักงานปลัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563ล าดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ



การป้องกันภัยต่างๆ การป้องกันภัยต่างๆ นอกสถานท่ี
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ อปพร.
ผู้น าชุมชน  ส.อบต. และประชาชน
ท่ัวไป 

4 โครงการสร้างความปรองดองและ1. จัดอบรมและกิจกรรมปลูกฝัง 10,000 ต าบลป่าโมง ส านักงานปลัด
สมานฉันท์ของคนในชาติ ส านึกรักสามัคคีและเสริมสร้าง

ความปรองดองและสมานฉันท์
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้น าชุมชน
ส.อบต. อสม. พนักงานส่วนต าบล
พนักงานจ้าง  ลูกจ้าง และ
ประชาชนท่ัวไป 

5 โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือการจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์อ านวย 10,000 จังหวัด ส านักงานปลัด
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการป้องกันและปราบปรามยา อุบลราชธานี
                   เสพติดจังหวัดอุบลราชธานีหรือ

ตามโครงการ
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2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
2.2  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ

ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ส.ค. ก.ย.
4 โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการช่วยเหลือ 20,000 ต าบลป่าโมง ส านักงานปลัด

ประสบภัยต่าง ๆ ประชาชนผู้ประสบภัยต่าง ๆ การสงเคราะห์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563ล าดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ



ผู้ประสบภัย เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
และปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนท่ี
เกิดจากภัยต่าง ๆ
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
    3.1  แนวทางการพัฒนา บริหารจัดการขยะและส่ิงปฏิกูล

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค.ส.ค.ก.ย.
1 โครงการฝึกอบรมการสร้างจิตส านึก1. อบรมให้ความรู้และสร้างจิตส านึก20,000 ต าบลป่าโมง ส านักงานปลัด

การจัดการขยะมูลฝอย การบริหารจัดการขยะมูลฝอยได้
อย่างถูกต้อง
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ ประชาชน
ท่ัวไป
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พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563ล าดั
บท่ี

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมา
ณ(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
    3.2  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค.ส.ค.ก.ย.
1 โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้ 1. จัดอบรมการพัฒนาและรณรงค์ 10,000 ภายในต าบลป่าโมงส านักงานปลัด

หญ้าแฝกอันเน่ืองมาจากพระราชด าริการใช้หญ้าแฝกอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ เพ่ืออนุรักษ์ดินและน้ า
และเป็นการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้น าชุมชน 
ส.อบต. และประชาชนท่ัวไป
3. ปลูกหญ้าแฝก

2 โครงการปลูกจิตส านึกอนุรักษ์ 1. จัดอบรมปลูกจิตส านึกสร้างส านึก 20,000 ภายในต าบลป่าโมงกองช่าง
ส่ิงแวดล้อม (รักน้ า รักป่า รักษา ของประชาชนอนุรักษ์และรักษา
แผ่นดิน) ส่ิงแวดล้อม (รักน้ า รักป่า รักษา

แผ่นดิน) และอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้น าชุมชน
ส.อบต. และประชาชนท่ัวไป 
3. ปลูกต้นไม้

3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้ต่าง ๆ ในการ 20,000 ต าบลป่าโมง ส านักงานปลัด
เน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จ ด าเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ กรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
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ล าดั
บท่ี

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมา
ณ(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
    4.2  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเพ่ิมรายได้

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.
1 โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษา 1. จัดอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริม 32,500 ภายในต าบลป่าโมงส านักงานปลัด

ดูงานกลุ่มสตรี อาชีพให้กับกลุ่มสตรีในเขตต าบล นอกสถานท่ี
ป่าโมงและนอกสถานท่ี
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ กลุ่มสตรีในเขต
ต าบลป่าโมง 

2 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ 1. จัดอบรมและส่งเสิมอาชีพการ 30,000 ภายในต าบลป่าโมงส านักงานปลัด
การเกษตร การเกษตรต่างๆ

2. ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้น าชุมชน
ส.อบต. และประชาชน
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4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563ล าดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมา
ณ(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



    4.3  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.
1 โครงการส่งเสริม พัฒนาและสนับสนุน1. จัดอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริม 20,000 ภายในต าบลป่าโมงส านักงานปลัด

เกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอาชีพการเกษตรต่าง ๆ นอกสถานท่ี
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้น าชุมชน
ส.อบต.  และประชาชน
3.  ตามโครงการ
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ล าดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมา
ณ(บาท)

สถานท่ีด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม
    5.1  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาท้ังในและนอกระบบ

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค.ส.ค. ก.ย.
1 โครงการจัดงานวันเด็ก 1. จัดหาของเล่นเด็กและจัดกิจกรรม 20,000 ศพด.ศูนย์ป่าโมง กองการ

ต่างๆ เก่ียวกับเด็กเล็ก ศพด.ศูนย์หนอง ศึกษาฯ
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ เด็กเล็กและเด็ก ผอุง
ในต าบลป่าโมง และผู้ปกครองเด็ก

 

2 โครงการจัดฝึกอบรมกิจกรรม 1. จัดอบรมและกิจกรรมสร้างสรรค์ 20,000 ต าบลป่าโมง กองการ
สร้างสรรค์ส าหรับเด็ก เยาวชน ส าหรับเด็กและเยาวชนต าบลป่าโมง ศึกษาฯ
แกนน าและประชาชนท่ัวไปให้ 2. ผู้เข้าร่วมโครงการ เด็กและเยาวชน
เข้มแข็ง ผู้น าชุมชน ส.อบต. และผู้ปกครองเด็ก

และเยาวชน 
 

3 โครงการเสริมสร้างการพัฒนาเด็กเล็ก1. จัดอบรมและเสริมสร้างการพัฒนา 20,000 ต าบลป่าโมง กองการ
ปฐมวัยส าหรับผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กเล็กปฐมวัยส าหรับผู้ปกครองและผู้ ศึกษาฯ
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2. ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้ปกครองและผู้
ดูแลเด็ก  
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5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563ล าดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงา
นรับผิด

ชอบหลัก



    5.1  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาท้ังในและนอกระบบ

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค.ส.ค. ก.ย.
4 อาหารกลางวันส าหรับศูนย์ จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันส าหรับ 362,600 ศพด.บ้านป่าโมง กองการ

พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต. ศพด.บ้านหนอง ศึกษาฯ
ป่าโมง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าโมง ผอุง
ใหญ่ จ านวน 35 คนๆ ละ 20 บาท
245 วัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองผอุง จ านวน 33 คนๆ ละ 20
บาท 245 วัน เพ่ิม 10 คน สามารถ
ถัวเฉล่ียจ่ายระหว่างกันได้

5 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน จ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ######## ร.ร.บ้านป่าโมง กองการ
ส าหรับสถานศึกษาในเขต อบต. ส าหรับสถานศึกษาในเขต อบต.ป่าโมง ร.ร.บ้านโนนค้อ ศึกษาฯ
ป่าโมง (สังกัด สพฐ.) (สังกัด สพฐ.) จ านวน 3 แห่ง ร.ร.บ้านป่าหวาย
จ านวน 3 แห่ง โรงเรียนบ้านป่าโมง จ านวน 151 คน

คนละ 20 บาท 200 วัน
โรงเรียนบ้านโนนค้อ จ านวน 195 คน
คนละ 20 บาท 200 วัน
โรงเรียนบ้านป่าหวาย จ านวน 32 คน
คนละ 20 บาท 200 วัน สามารถถัว
เฉล่ียจ่ายระหว่างกันได้
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5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม
    5.2  แนวทางการพัฒนา บริหารจัดการศึกษา

ล าดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงา
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ชอบหลัก
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ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค.ส.ค. ก.ย.
1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนให้แก่ 125,800 ศพด.บ้านป่าโมง กองการ

(ค่ารายหัวนักเรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต. ศพด.บ้านหนอง ศึกษาฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าโมงใหญ่ ผอุง
จ านวน 35 คนๆ ละ 1,700 บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผอุง
จ านวน 33 คนๆ ละ 1,700 บาท
ต้ังเพ่ิม จ านวน 6 คน

2 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้กับ จ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 743,486 ร.ร.บ้านป่าโมง กองการ
สถานศึกษาในเขต อบต.ป่าโมง โรงเรียน ให้กับสถานศึกษาในเขต ร.ร.บ้านโนนค้อ ศึกษาฯ
(สังกัด สพฐ.) จ านวน 3 แห่ง อบต.ป่าโมง(สังกัดสพฐ.)จ านวน 3 แห่ง ร.ร.บ้านป่าหวาย

โรงเรียนบ้านป่าโมง จ านวน 151 คน
โรงเรียนบ้านโนนค้อ จ านวน 195 คน
โรงเรียนบ้านป่าหวาย จ านวน 32 คน
รวมท้ังหมด 388 คนๆ ละ 7.37 บาท
260 วัน ต้ังเพ่ิม จ านวน 8 คน
สามารถถัวเฉล่ียระหว่างกันได้
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5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม
    5.2  แนวทางการพัฒนา บริหารจัดการศึกษา

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ล าดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงา
นรับผิด

ชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ล าดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงา
นรับผิด

ชอบหลัก



ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค.ส.ค. ก.ย.
3 อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 141,799 ศพด.บ้านป่าโมง กองการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต. ศพด.บ้านหนอง ศึกษาฯ
ป่าโมง จ านวน 2 แห่ง ผอุง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าโมงใหญ่
จ านวน 35 คนๆ ละ 7.37 บาท 
260 วัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผอุง
จ านวน 33 คนๆ ละ 7.37 บาท 
260 วัน ต้ังเพ่ิมจ านวน 6 คน
สามารถถัวเฉล่ียระหว่างกันได้

4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการพัฒนา 20,000 ศพด.บ้านป่าโมง กองการ
วิชาชีพครูท่ีสังกัดศูนย์พัฒนา ผู้ประกอบวิชาชีพครูท่ีสังกัดศูนย์พัฒนา ศพด.บ้านหนอง ศึกษาฯ
เด็กเล็ก เด็กเล็กฯ ในการฝึกอบรม สัมมนา ผอุง

บุคลากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ และอ่ืน ๆ เป็นต้น
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5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม
    5.1  แนวทางส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาท้ังในและนอกระบบ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563ล าดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงา
นรับผิด

ชอบหลัก

ล าดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงา
นรับผิด

ชอบหลัก



ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค.ส.ค. ก.ย.
6 โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการ จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ3-5ปี) 83,620 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกองการ

ศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ดังน้ี บ้านป่าโมง ศึกษาฯ
 (ศพด.)  - ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บาท/ปี  จ านวน 74 คน บ้านหนองผอุง
 - ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ
200 บาท/ปี  จ านวน 74 คน
 - ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน อัตราคนละ
300 บาท/ปี  จ านวน 74 คน
 - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตรา
คนละ 430 บาท/ปี จ านวน 74 คน
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5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม
    5.3  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม

ล าดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงา
นรับผิด

ชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ล าดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงา
นรับผิด

ชอบหลัก



ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค. เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค.ส.ค. ก.ย.
1 โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดท าจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดท าต้นเทียน 50,000 อบต.เมืองเดชอุดมส านักงาน

ต้นเทียนพรรษาองค์การบริหารส่วนพรรษาองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัด
ต าบลเมืองเดช เมืองเดชหรือตามโครงการ

2 ค่าใช้จ่ายในพิธีการวันส าคัญทาง จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา 20,000 ต าบลป่าโมง กองการ
ศาสนาและประเพณีท้องถ่ิน และประเพณีต่างๆ ในท้องถ่ิน เช่น ศึกษาฯ

วันปีใหม่ วันเข้าพรรษา ออกพรรษา
ถวายสงฆ์ ฯลฯ

3 โครงการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการ 20,000 ต าบลป่าโมง กองการ
สืบสานวัฒนธรรมไทยใส่ใจผู้สูงอายุอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์สืบสาน ศึกษาฯ

วัฒนธรรมไทยใส่ใจผู้สูงอายุ

4 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการ 20,000 อบต.ป่าโมง กองการ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน อนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถ่ิน ศึกษาฯ

เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวิทยากร
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ฯลฯ

5 ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่ 5,000 อบต.ป่าโมง กองการ
ดอกไม้ พวงมาลา หรือพานประดับพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ นอกสถานท่ี ศึกษาฯ
พุ่มดอกไม้ พวงมาลา หรือพานประดับพุ่มดอกไม้

และอ่ืน ๆ เพ่ือมอบให้แก่บุคคลต่าง ๆ
หรือกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น
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5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม
    5.3  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม

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

ล าดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงา
นรับผิด

ชอบหลัก

หน่วยงา
นรับผิด

ชอบหลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563ล าดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ



6 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการด าเนิน 20,000 อบต.ป่าโมง ส านักงาน
ต าบลป่าโมง การจัดโครงการอบรมคุณธรรม ปลัด

จริยธรรมต าบลป่าโมง เช่น ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าท่ีพัก ค่าป้ายโครงการ
ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ
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6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ
    6.1  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค.ส.ค.ก.ย.
1 โครงการ อบต.สัญจร 1. บริการจัดเก็บภาษีต่างๆ 10,000 หมู่ท่ี 1 - 10 ส านักงาน

2. รับเร่ืองราวร้องทุกข์ ณ  ศาลาเอนก ปลัด
3. บริการให้ความรู้และตรวจสุขภาพ ประสงค์ประจ า
เบ้ืองต้น หมู่บ้าน
4. ประชุมประชาคมหมู่บ้าน
5. ผู้บริหารพบประชาชน
6. ช้ีแจงรายละเอียดหลักเกณฑ์การ
ได้รับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ
และผู้ป่วยเอดส์

2 โครงการอบรมให้ความรู้ ด้านกฎหมาย1. จัดอบรมให้ความรู้ ด้านกฎหมาย 20,000 อบต.ป่าโมง ส านักงาน
ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม ปลัด
และกฎระเบียบต่างๆ ให้แก่ คณะผู้ และกฎระเบียบต่างๆ ให้แก่ คณะผู้
บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภา อบต.ป่าโมงบริหารท้องถ่ิน ส.อบต. พนักงานส่วน
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและ2. ผู้เข้าร่วมโครงการคณะผู้บริหาร
พนักงานจ้าง ท้องถ่ิน สมาชิกสภา อบต.ป่าโมง พนัก

งานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนัก
งานจ้าง
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6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563ล าดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
งบประมา
ณ(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



    6.1  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค.ส.ค.ก.ย.
3 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 1. จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน 5,000 หมู่ท่ี 1 - 10 ส านักงาน

ประชาชน 2. จัดประชุมประชาคมระดับต าบล ณ  ศาลาเอนก ปลัด
3. ผู้เข้าร่วมโครงการ หน่วยงานภาครัฐ ประสงค์ประจ า
ภาคเอกชน ข้าราชการ ผู้น าชุมชน หมู่บ้าน
ประชาชนในหมู่บ้าน หรือตามโครงการ อบต.ป่าโมง
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6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

ล าดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
งบประมา
ณ(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



    6.2  แนวทางการพัฒนา การเมืองและการบริหารจัดการ

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค.ส.ค.ก.ย.
1 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน1.  จัดอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพ่ือ200,000 ต าบลป่าโมง ส านักงาน

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของเพ่ิมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของ นอกสถานท่ี ปลัด
ชุมชนกับการพัฒนาท้องถ่ิน ชุมชนกับการพัฒนาท้องถ่ินของ

บุคลากร อบต. หน่วยงานราชการใน
พ้ืนท่ี ผู้น าชุมชนในต าบลป่าโมง และ
ผู้ท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ป่าโมง มีค าส่ังแต่งต้ังให้ไปปฏิบัติ
ราชการ
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้น าชุมชน
ส.อบต. พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง
หน่วยราชการในพ้ืนท่ี 

2 ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกต้ังของ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกต้ัง400,000 ต าบลป่าโมง ส านักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ของ อปท. ในกรณีครบวาระ ยุบสภา ปลัด

ลาออก ถูกส่ังให้ออก ฯลฯ เป็นต้น
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6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ
    6.2  แนวทางการพัฒนา การเมืองและการบริหารจัดการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563ล าดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
งบประมา
ณ(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค.ส.ค.ก.ย.
3 ส ารวจความพึงพอใจ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการส ารวจ 30,000 ต าบลป่าโมง ส านักงาน

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ อบต. ปลัด
ป่าโมง    

4 โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ าอุปโภค จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการ 10,000 ต าบลป่าโมง กองช่าง
บริโภค ตรวจสอบคุณภาพน้ าอุปโภคบริโภค

อบต.ป่าโมง เพ่ือให้ได้น้ าท่ีมีคุณภาพ
ตามกฎกระทรวงสาธารณสุข

5 โครงการอุบลเมืองสะอาด จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการ 10,000 ต าบลป่าโมง ส านักงาน
(Big  Cleaning  Day) อุบลเมืองสะอาด (Big Cleaning Day) ปลัด

6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเอนก ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์160,000 หมู่ท่ี 3 กองช่าง
ประสงค์บ้านป่าโมงน้อย (หลังเก่า) บ้านป่าโมงน้อย (หลังเก่า) ขนาดกว้าง บ้านป่าโมงน้อย
หมู่ท่ี 3 12.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร

(รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าโมง)
(พร้อมป้ายโครงการตามแบบก าหนด
จ านวน 1 ป้าย)
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6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ
    6.3  แนวทางการพัฒนา บุคลากรให้มีประสิทธิภาพและการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการด าเนินงาน

ล าดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
งบประมา
ณ(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563ล าดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
งบประมา
ณ(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค.ส.ค.ก.ย.
1 โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม30,000 อบต.เมืองเดช ส านักงาน

การช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปลัด
ปกครองส่วนท้องถ่ิน อ าเภอเดชอุดม ปกครองส่วนท้องถ่ิน อ าเภอเดชอุดม
จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

2 โครงการก่อสร้างห้องน้ าศูนย์พัฒนา จ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องน้ าศูนย์พัฒนา120,000 ศพด.บ้านป่าโมงกองช่าง
เด็กเล็ก เด็กเล็ก สังกัด อบต.ป่าโมง  จ านวน ศพด.หนอง

2 หลัง ขนาดกว้าง 1.80 เมตร ยาว ผอุง
3.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบ 
อบต.ป่าโมง
(พร้อมป้ายโครงการตามแบบท่ีก าหนด
จ านวน 1 ป้าย)
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6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ
    6.3  แนวทางการพัฒนา บุคลากรให้มีประสิทธิภาพและการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการด าเนินงาน

ล าดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
งบประมา
ณ(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ล าดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
งบประมา
ณ(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค.ส.ค.ก.ย.
3 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแขวน ด าเนินการจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบ 80,400 อบต.ป่าโมง ส านักงาน

แขวน ขนาด 30,000 บีทียู จ านวน ปลัด
2 เคร่ือง ๆ ละ 40,200 บาท ใช้ติด
ในห้องประชุมสภาเพ่ือใช้รองรับการ
ประชุม อบรม การจัดงานต่าง ๆ

4 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบติดผนัง ด าเนินการจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบ 17,000 อบต.ป่าโมง ส านักงาน
ติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู จ านวน ปลัด
1 เคร่ือง เพ่ือใช้ในส านักงาน อบต.

5 จัดซ้ือตู้บานเล่ือนกระจกสูง ด าเนินการจัดซ้ือตู้บานเล่ือนกระจกสูง 19,600 อบต.ป่าโมง ส านักงาน
จ านวน 4 ตู้ ๆ ละ 4,900 บาท

ปลัด
6 จัดซ้ือเคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ ด าเนินการจัดซ้ือเคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ 11,000 อบต.ป่าโมง ส านักงาน

ขนาด 22 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง
ปลัด

7 จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ด าเนินการจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบ 9,500 อบต.ป่าโมง ส านักงาน
ข้อแข็ง จ านวน 1 เคร่ือง ปลัด

8 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ ด าเนินการจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 17,000 อบต.ป่าโมง ส านักงาน
งานส านักงาน (จอแสดงภาพขนาด ส าหรับส านักงาน (จอแสดงภาพขนาด ปลัด
ไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) ไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ านวน 1 เคร่ือง
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6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ
    6.3  แนวทางการพัฒนา บุคลากรให้มีประสิทธิภาพและการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการด าเนินงาน

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

ล าดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
งบประมา
ณ(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563ล าดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
งบประมา
ณ(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



9 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด ด าเนินการจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 2,500 อบต.ป่าโมง ส านักงาน
800 VA ขนาด 800 VA จ านวน 1 เคร่ือง ปลัด

ส าหรับใช้งานกับคอมพิวเตอร์ส านัก
งาน

10 จัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 2 บาน ด าเนินการจัดซ้ือตู้เหล็กแบบ 2 บาน 11,000 อบต.ป่าโมง กองคลัง
จ านวน 2 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท

11 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ ด าเนินการจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 17,000 อบต.ป่าโมง กองคลัง
งานส านักงาน (จอแสดงภาพขนาด ส าหรับส านักงาน (จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) ไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ านวน 1 เคร่ือง

12 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด ด าเนินการจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 2,500 อบต.ป่าโมง กองคลัง
800 VA ขนาด 800 VA จ านวน 1 เคร่ือง

ส าหรับใช้งานกับคอมพิวเตอร์ส านัก
งาน

13 จัดซ้ือช้ันวางแฟ้มเหล็ก 4 ช้ัน ด าเนินการจัดซ้ือช้ันวางแฟ้มเหล็ก 4 11,800 อบต.ป่าโมง กองการ
ช้ัน จ านวน 2 ตู้ ๆ ละ 5,900 บาท ศึกษาฯ

14 จัดซ้ือโต๊ะต้ังคอมพิวเตอร์ ด าเนินการจัดซ้ือโต๊ะต้ังคอมพิวเตอร์ 3,500 อบต.ป่าโมง กองการ
จ านวน 1 โต๊ะ ศึกษาฯ
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6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ
    6.3  แนวทางการพัฒนา บุคลากรให้มีประสิทธิภาพและการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการด าเนินงาน

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค.ส.ค.ก.ย.
15 จัดซ้ือโต๊ะท างานเอนกประสงค์พร้อม ด าเนินการจัดซ้ือโต๊ะท างานเอนก 7,500 อบต.ป่าโมง กองการ

ล าดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
งบประมา
ณ(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



เก้าอ้ี ประสงค์พร้อมเก้าอ้ี จ านวน 1 ชุด ศึกษาฯ

16 จัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน ด าเนินการจัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน 118,000 อบต.ป่าโมง ส านักงาน
จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 59,900 บาท ปลัด
ใช้ส าหรับป้องกัน ก าจัดแมลง ซ่ึงเป็น
พาหะน าโรค

17 จัดซ้ือเต๊นท์ ขนาด 4.00 X 6.00 เมตรด าเนินการจัดซ้ือเต๊นท์ ขนาด 4.00 X36,000 อบต.ป่าโมง กองช่าง
6.00 เมตร โครงเหล็ก จ านวน 2 หลัง
หลังละ 18,000 บาท เพ่ือใช้ในภารกิจ
บริการประชาชนของ อบต.ป่าโมง
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6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ
    6.4  แนวทางส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค.ส.ค.ก.ย.
1 เงินส ารองจ่าย จ่ายในกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารฯณภัยเกิด157,295 ต าบลป่าโมง ส านักงาน

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563ล าดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
งบประมา
ณ(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



ข้ึนหรือบรรเทาความเดือดร้อนของ ปลัด
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าโมง ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได้
ล่วงหน้า เช่น อุทกภัย วาตะภัย อัคคีภัย
ฯลฯ เป็นต้น
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