
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลปาโมง

อําเภอ เดชอุดม   จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 31,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,162,080 บาท

งบบุคลากร รวม 6,568,980 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,571,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแก  นายกองคการบริหารสวนตําบล   ใน
อัตราเดือนละ 20,400   บาท  จํานวน  12  เดือน    เปน
เงิน  244,800  บาท  และรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  ในอัตราเดือน
ละ  11,220  บาท จํานวน 2  อัตรา จํานวน  12  เดือน เปน
เงิน   269,280  บาท  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
คาตอบแทน นายก อบต.  รองนายก อบต.  ประธานสภา อบต
. รองประธานสภา อบต.  สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบ
ต. และเลขานุการสภา อบต. พ.ศ.2557  (สํานักปลัด) 

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงใหแก  นายกองคการ
บริหารสวนตําบล  ในอัตราเดือน
ละ 1,750   บาท จํานวน  12  เดือน  เปน
เงิน  21,000  บาท และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล  ใน
อัตราเดือน
ละ  880 บาท จํานวน  12  เดือน  จํานวน 2  อัตรา  เปน
เงิน   21,120  บาท              ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินคาตอบแทน นายก อบต.  รองนายก อบต.  ประธาน
สภา อบต. รองประธานสภา อบต.  สมาชิกสภา อบต. เลขานุการ
นายก อบต. และเลขานุการสภา อบต. พ.ศ.2557  (สํานักปลัด) 
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เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษใหแก  นายกองคการบริหารสวน
ตําบล ในอัตราเดือนละ 1,750   บาท จํานวน  12  เดือน  เปน
เงิน  21,000  บาท  และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ใน
อัตราเดือน
ละ  880  บาท  จํานวน  12  เดือน  จํานวน 2  อัตรา  เปน
เงิน   21,120  บาท  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
คาตอบแทน นายก อบต.  รองนายก อบต.  ประธานสภา อบต
. รองประธานสภา อบต.  สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบ
ต. และเลขานุการสภา อบต. พ.ศ.2557  (สํานักปลัด) 

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแก  เลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล  ในอัตราเดือนละ 7,200   บาท  จํานวน  12
  เดือน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบ
แทน นายก อบต.  รองนายก อบต.  ประธานสภา อบต. รอง
ประธานสภา อบต.  สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบต
. และเลขานุการสภา อบต. พ.ศ.2557  
 (สํานักปลัด) 

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,886,400 บาท

-  คาตอบแทนประธานสภา อบต.  11,220
  บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน  เปนเงิน 134,640  บาท  
-  คาตอบแทนรองประธานสภา อบต. 9,180
  บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 110,160 บาท
-  คาตอบแทนสมาชิกสภา  อบต.  จํานวน  18  คนๆ  ละ  7,200
  บาท/เดือน  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  1,555,200  บาท
-  คาตอบแทนเลขานุการสภา  อบต.  7,200
  บาท/เดือน  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  86,400  บาท 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทน นายก อบ
ต.  รองนายก อบต.  ประธานสภา อบต. รองประธานสภา อบต
.  สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการ
สภา อบต. พ.ศ.2557   (สํานักปลัด) 
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,997,860 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,652,720 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบลในตําแหนงตาง ๆ
   ไดแก  ปลัด  อบต.     รองปลัด อบต. , หัวหนาสํานัก
ปลัด  , นักวิเคราะหนโยบายและแผน , นักพัฒนาชุมชน ,   นัก
ทรัพยากรบุคคล , เจาพนักงานธุรการ   จํานวน   7   อัตรา  และ
ตามกรอบแผนอัตรากําลัง  3 ปี ขององคการบริหารสวนตําบลปา
โมง  (สํานักปลัด) 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆของพนักงานสวนตําบล  ไดแก คาตอบ
แทนรายเดือนของ ปลัด อบต. และ เงินเพิ่มตางๆ เปนไปตาม
ระเบียบที่กําหนด   (สํานักปลัด)  

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล
ไดแก  ปลัด อบต. รองปลัด อบต. และหัวหนาสํานักปลัด อบต
.   ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
อุบลราชธานี  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
การจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่  6) พ.ศ
.2559  ลงวันที่  28  เมษายน 2559  หรือตามระเบียบที่
กําหนด  (สํานักปลัด)  

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,042,800 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนของพนักงานจางในตําแหนงตาง ๆ   ของ
สํานักปลัด  และตามกรอบแผนอัตรากําลัง  3 ปี  ขององคการ
บริหารสวนตําบลปาโมง    
(สํานักปลัด) 
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 50,340 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มของพนักงานจางในตําแหนงตาง ๆ
   เชน  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆ  ให
แก  พนักงานจางในองคการบริหารสวนตําบลปาโมง  ตาม
ระเบียบที่กําหนด  
(สํานักปลัด) 

งบดําเนินงาน รวม 2,425,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 470,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 290,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี)  ใหแกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ของสํานัก
ปลัด  โดยถือปฎิบัติตามประกาศ กจ.,กท. และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ  เงื่อนไข และ
วิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานสวนทอง
ถิ่น  ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น   หรือตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2557  หรือกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวของ
 (สํานักปลัด)  

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหแก
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําพนักงานจางใน อบต.ที่ไดรับคํา
สั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
 (สํานักปลัด) 
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คาเชาบาน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลใหแก  ผูมีสิทธิ์ได
รับคาเชาบานตามระเบียบฯ  
 (สํานักปลัด) 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล  และผูซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบที่กําหนด  (สํานักปลัด) 

ค่าใช้สอย รวม 1,307,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 274,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจางเหมาทําความสะอาดสํานักงาน   คาจางเห
มาผูปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    คาจาง
เหมาบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส    คาจางเหมาโฆษณา
และเผยแพรคาจัดทําป้ายโฆษณาและเผยแพรตางๆ   คาจางเหมา
แรงงานหรือชางฝีมือใหปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งที่จําเปนหรือ
คาจางเหมาบริการอื่น ๆ  ที่อยูในความดูแลขององคการบริหาร
สวนตําบล (สํานักปลัด)  

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ ของพนักงาน
สวนตําบล  พนักงานจาง  ผูบริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลหรือผูที่นายกองคการบริหารสวนตําบลปาโมง มีคําสั่ง
แตงตั้งใหไปฝึกอบรมสัมมนาฯลฯ   เปนตน 
 (สํานักปลัด) 

คาประกันภัยรถยนตราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาประกันภัยรถยนตราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นหรือคาใชจายบริการอื่นๆ  ที่อยูในความดูแลของ
องคการบริหารสวนตําบล  (สํานักปลัด)  
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คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาถายเอกสาร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาถาย
เอกสาร เชน  แผนพัฒนาทองถิ่น แผนยุทธศาสตร  ขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจาย  แบบประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น(LPA)  แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานราชการ  ฯลฯ เปนตน  
 (สํานักปลัด) 

คาหนังสือพิมพ วารสารและสื่อสิ่งพิมพ จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเปนคาหนังสือพิมพ  วารสารหรือสิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ
หรือจางพิมพ  หนังสือพิมพ  คาจางจัดทําวารสาร  เอกสารทาง
วิชาการอื่น ๆและสื่อพิมพตางๆ ฯลฯ เปนตน     (สํานักปลัด)   

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

- คารับรอง        ตั้งไว   25,000    บาท  
เพื่อจายเปนคารับรองขององคการบริหารสวนตําบล  ในโอกาส
ตาง ๆ  เชน การตอนรับสวนราชการตาง ๆ  ที่มาดูงานและตรวจ
ติดตามงานขององคการบริหารสวนตําบลหรือเจาหนาที่ที่เกี่ยว
ของ   (สํานักปลัด) 

- คาเลี้ยงรับรอง ตั้งไว    25,000   บาท  
เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตําบลหรือคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตาม
กฎหมายหรือการประชุมระหวาง  อปท.กับ อปท.  หรือ  อปท
.กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนผูเขารวมประชุมอื่นๆ  และเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของซึ่งเขารวมประชุม  เชน  คาอาหาร  เครื่องดื่ม  ในการ
เลี้ยงรับรองและคาบริการอื่นๆ  
 (สํานักปลัด) 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

-  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ  คาเชาที่พักและคาใช
จายอื่นๆ  ในการเดินทางไปราชการ  หรืออมรมสัมมนาของ
พนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง  คณะผูบริหารและสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล  ตลอดจนผูที่ไดรับคําสั่งแตงตั้งใหเดิน
ทางไปราชการ ตามระเบียบฯ  ที่กําหนด
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ. 2559
  หรือกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
 (สํานักปลัด)  

-  คาใชจายสําหรับการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆสําหรับการเลือกตั้งขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตามที่กฎหมายกําหนด  การใหความรวมมือ
ในการประชาสัมพันธ  การรณรงค  หรือการใหขอมูลขาวสารแก
ประชาชนใหทราบถึงสิทธิและหนาที่และการมีสวนรวมทางการ
เมืองในการเลือกตั้งตามความเหมาะสม และอื่นๆ เปนตน
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว3675
  ลงวันที่  6  กรกฎาคม  2561
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว1705
  ลงวันที่  20  มีนาคม  2563
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)เปลี่ยน
แปลง  ครั้งที่ 2/63 หนาที่  43  ลําดับที่  1    
 (สํานักปลัด) 
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-  โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน   เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การมีสวนรวมของชุมชนกับการพัฒนาทองถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ  ในการดําเนินการโครงการฝึกอบรม
และทัศนศึกษาดูงาน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการมีสวนรวมของ
ชุมชนกับการพัฒนาทองถิ่น  เชน   คาวิทยากร  คาอาหาร  คา
อาหารวาง  คาที่พัก    คาวัสดุอุปกรณ   คาป้ายโครงการ  ฯลฯ
  และคาใชจายอื่นๆ 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
.2557 หรือกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หนาที่   134
    ลําดับที่   3   
 (สํานักปลัด)

โครงการ  อบต.สัญจร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ ในการดําเนินการโครงการ อบต
.สัญจร  เชน  คาวัสดุอุปกรณ  คาตอบแทน  คาอาหาร   คา
อาหารวาง  คาป้ายโครงการ ฯลฯ และคาใชจายอื่นๆ 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
                                                            -เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 หรือ
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หนาที่   134
    ลําดับที่   2                
 (สํานักปลัด)
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โครงการชวยเหลือประชาชนผูประสบภัยตางๆ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆในการชวยเหลือประชาชนผูประสบ
ภัยตางๆ การสงเคราะหผูประสบภัย  เพื่อแกไขปัญหาความเดือด
รอนและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนที่เกิดจากภัยตาง ๆ  
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  พ.ศ.2560 (และที่แกไขเพิ่มเติม)  หรือ
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)เปลี่ยน
แปลง  ครั้งที่ 2/63 หนาที่  27 ลําดับที่  1    
 (สํานักปลัด) 

โครงการอบรมใหความรู  ดานกฎหมาย  ประชาธิปไตย  คุณธรรม 
จริยธรรม และกฎระเบียบตางๆใหแก             คณะผูบริหารทอง
ถิ่น   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  
ลูกจางประจําและพนักงานจาง

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ ในการดําเนินการโครงการอบรมให
ความรู  ดานกฎหมาย  ประชาธิปไตย  คุณธรรม จริยธรรม และ
กฎระเบียบตางๆใหแกคณะผูบริหารทองถิ่น   สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา
และพนักงานจาง เชน  คาวิทยากร  คาอาหาร คาอาหารวางและ
น้ําดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาป้ายโครงการ ฯลฯ และคาใชจายอื่นๆ 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
.2557  หรือกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หนาที่   134
    ลําดับที่    1  
 (สํานักปลัด)
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โครงการอุบลเมืองสะอาด(Big Cleaning Day) จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ ในการดําเนินการโครงการอุบลเมือง
สะอาด(Big Cleaning Day)ขององคการบริหารสวนตําบลปา
โมง  เชน  คาวัสดุอุปกรณ   คาตอบแทน   คาอาหาร   คาอาหาร
วาง  คาป้ายโครงการ ฯลฯ และคาใชจายอื่นๆ 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7                 พ.ศ
.2562            
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น               พ
.ศ.2559 หรือกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หนาที่    131
   ลําดับที่  1    
 (สํานักปลัด)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ  เชน  คาซอมแซมทรัพยสิน  คาบํารุง
รักษาทรัพยสินอื่นๆ  เปนตน 
 (สํานักปลัด) 

ค่าวัสดุ รวม 290,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุที่ใชในสํานัก
งาน   เชน  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  ยางลบ  ตรายาง  สิ่งพิมพ
ที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ   ฯลฯ  เปนตน  โดยมีสภาพเปน
วัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง   จําแนกตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น  ที่ มท  0808.2/ว1248  ลงวัน
ที่  27   มิถุนายน  2559 (สํานักปลัด) 
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสงตาง ๆ  เชน  ยาง
นอก  ยางใน  แบตเตอรรี่  สายพาน  กรวยจราจร  สัญญาณไฟ
ฉุกเฉิน   ฯลฯ    เปนตน  โดยมีสภาพเปนวัสดุคงทน   วัสดุสิ้น
เปลืองและวัสดุอุปกรณประกอบอะไหล  จําแนกตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท  0808.2/ว1248  ลงวัน
ที่  27   มิถุนายน  2559                
 (สํานักปลัด)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอ
ลื่น  สําหรับเครื่องจักรกลตางๆ   รถจักรยานยนต   รถ
ยนต   เครื่องพนน้ํายาเคมี   เครื่องตัดหญา  เครื่องมือ
ตางๆ   ฯลฯ  เปนตน โดยมีสภาพเปนวัสดุสิ้นเปลือง   จําแนก
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท  0808.2/ว
1248  ลงวันที่  27   มิถุนายน  2559 (สํานักปลัด) 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุที่ใชในการโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ
ตาง ๆ  เชน  วารสาร  แผนป้ายประกาศ  กระดาษเขียน
โปสเตอร  สี  พูกัน  ตลอดจนคาลางรูป  ฯลฯ  ฟิลมถายรูป  ฯลฯ
  เปนตนโดยมีสภาพเปนวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง   จําแนก
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท  0808.2
/ว1248  ลงวันที่  27   มิถุนายน  2559                
 (สํานักปลัด)  

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  ผาหมึก  แผน
ดิสกเก็ต  ฯลฯ  เปนตน โดยมีสภาพเปนวัสดุคงทน   วัสดุสิ้น
เปลืองและวัสดุอุปกรณประกอบอะไหล  จําแนกตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท  0808.2/ว1248  ลงวัน
ที่  27   มิถุนายน  2559                
 (สํานักปลัด)  
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 358,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลปา
โมง , ตลาดนัดชุมชนและสถานที่ในความรับผิดชอบของ องคการ
บริหารสวนตําบลปาโมง  
 (สํานักปลัด) 

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปา คาน้ําบาดาล  คาจัดซื้อน้ําดื่มไว
บริโภค   สําหรับสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลปาโมงและ
สถานที่ในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลปาโมง 
 (สํานักปลัด)

คาบริการโทรศัพท จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพทสํานักงานและคาบริการตางๆที่เกี่ยวกับ
โทรศัพทขององคการบริหารสวนตําบลปาโมง  
 (สํานักปลัด) 

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 113,000 บาท

-คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม   ตั้งไว  101,000   บาท  
เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ  เกี่ยวกับการใชระบบอินเทอร
เน็ต  การปรับปรุงระบบอินเทอรเน็ต   คาสื่อสารผานดาว
เทียม  โทรสาร  คาสื่อสารอื่นๆ รวมถึงคาใชจายที่เกี่ยวกับการ
บริการระบบอินเตอรเน็ต เปนตน 
(สํานักปลัด) 
-คาใชจายในการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต คาเชาพื้นที่
เว็บไซต  ตั้งไว  12,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ ในการปรับปรุงและพัฒนา
เว็บไซต  คาเชาพื้นที่เว็บไซต(Website)    คาตออายุโดเมนเนม
(รายปี)  คาธรรมเนียมและคาบริการอื่นๆ ใหแกองคการบริหาร
สวนตําบลปาโมง  (สํานักปลัด) 
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งบลงทุน รวม 118,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 118,100 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเกาอี้แถว จํานวน 14,700 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้แถว 4 ที่นั่ง  จํานวน  3  แถว ๆ
 ละ  4,900  บาท  สําหรับผูมา          ติดตอราชการ  เปน
ครุภัณฑที่ไมอยูในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  ตั้งตามราคาทอง
ตลาด
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)เปลี่ยน
แปลง  ครั้งที่ 2/63 หนาที่ 43  ลําดับที่  3    
 (สํานักปลัด) 

-คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง จํานวน 21,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติด
ผนัง  ขนาด  18,000  บีทียู   จํานวน  1 เครื่องๆละ 21,000
  บาท   ตามรายละเอียดดังนี้
 คุณลักษณะ
 1)ทํางานดวยระบบ Electrostatic  ประกอบดวย
  (1)แผนกรองอนุภาคฝุนละออง
ระบบ Electronic  Collecting Cell
  (2)สามารถถอดลางทําความสะอาดได
                (3)เปนผลิตภัณฑที่ผานการตรวจสอบคุณภาพและ
รับรองประสิทธิภาพการฟอกอากาศไดไมนอยกวา  90 % จาก
สถาบันที่ไดมาตรฐานในประเทศ หรือมาตรฐานสากล
                (4)เปนผลิตภัณฑที่ผานการตรวจสอบคุณภาพและ
รับรองความปลอดภัยจากสถาบันที่ไดมาตรฐานในประเทศหรือ
มาตรฐานสากล หรือมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
-เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑที่กําหนดในสํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หนาที่   171
    ลําดับที่  6 
(สํานักปลัด) 
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คาจัดซื้อตู 2 บานเลื่อนกระจก จํานวน 15,600 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตู  2 บานเลื่อนกระจก  ยาว 118
  เซนติเมตร  สูง 87  เซนติเมตร  จํานวน   4   ตู ๆ
  ละ     3,900  บาท  เปนครุภัณฑที่ไมอยูในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ  ตั้งตามราคาทองตลาด
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หนาที่   178
    ลําดับที่  83    
 (สํานักปลัด) 

-คาจัดซื้อตูบานเลื่อนกระจกสูง จํานวน 4,900 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูบานเลื่อนกระจกสูง  จํานวน   1   ตู ๆ
  ละ     4,900   บาท  เปนครุภัณฑที่ไมอยูในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ  ตั้งตามราคาทองตลาด
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หนาที่   178
    ลําดับที่  83    
 (สํานักปลัด) 

คาจัดซื้อตูเหล็ก  2  บาน จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กแบบ  2   บาน  จํานวน   2  ตู ๆ
  ละ 5,500  บาท  รายละเอียดดังนี้
 คุณลักษณะพื้นฐาน
 1)มีมือจับชนิดบิด
 2)มีแผนชั้นปรับระดับ  3   ชิ้น
 3)คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม(มอก.)
-เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบ
ประมาณ  ธันวาคม 2562  
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หนาที่   171
    ลําดับที่  1    
 (สํานักปลัด) 
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คาจัดซื้อโตะทํางานเอนกประสงค จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางานเอนกประสงค  จํานวน  2  โตะ ๆ
 ละ  5,000   บาท   เปนครุภัณฑที่ไมอยูในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ  ตั้งตามราคาทองตลาด
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หนาที่   171
    ลําดับที่  3    
 (สํานักปลัด) 

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

คาจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี(LED TV) จํานวน 11,700 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี(LED TV)จํานวน 1
  เครื่อง ๆ ละ  11,700  บาท ตามรายละเอียดดังนี้
(1)ระดับความละเอียด เปนความละเอียดของจอ
ภาพ 1,920 x 1080  พิกเซล
(2)ขนาดที่กําหนดเปนขนาดจอภาพขั้นต่ํา   40  นิ้ว
(3)แสดงภาพดวยหลอดภาพแบบ LED Backlight
(4)ชองตอ HDMI  ไมนอยกวา  2  ชอง  เพื่อการเชื่อมตอสัญญาณ
ภาพและเสียง
(5)ชองตอ USB  ไมนอยกวา 1  ชอง รองรับไฟล ภาพ เพลง และ
ภาพยนตร
(6)มีตัวรับสัญญาณ Digital  ในตัว
-เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑที่กําหนดในสํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่  2 หนาที่   8    ลําดับที่  1   
(สํานักปลัด) 
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ครุภัณฑงานบานงานครัว

คาจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบลอจักรยาน จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบลอจักรยาน  จํานวน   2
  เครื่อง ๆ  ละ 12,000  บาท  รายละเอียดดังนี้
 คุณลักษณะพื้นฐาน
 1)เปนเครื่องตัดหญาแบบเข็น
 2)เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา  5   แรงมา
 3)ขนาดเสนผาศูนยกลางของลอ ประมาณ  26 นิ้ว
 4)รัศมีตัดหญาไดกวางไมนอยกวา  20  นิ้ว
 5)ความจุถังน้ํามันเครื่องยนตไมนอยกวา  1.50  ลิตร
-เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบ
ประมาณ  ธันวาคม 2562  
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หนาที่   174
    ลําดับที่   40   
 (สํานักปลัด) 
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ  LED  ขาวดํา(18  หนา/นาที) จํานวน 5,200 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED  ขาวดํา(18
  หนา/นาที)  จํานวน  2  เครื่อง ๆ ละ 2,600 บาท   รายละเอียด
ดังนี้
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา   600 x 600   dpi  
-มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ  A4   ไมนอยกวา   18
   หนาตอนาที(ppm) 
-มีหนวยความจํา(Memory) ขนาดไมนอยกวา  8  MB
-มีชองเชื่อมตอ (Interface)  แบบ  USB  2.0  หรือดี
กวา  จํานวนไมนอยกวา  1  ชอง
-มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา  150  แผน
-สามารถใชไดกับ A4, Letter , Legal และ  Custom 
-เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร   ประจําปี  พ.ศ.2563) 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565) หนาที่  173
 ลําดับที่  27)
(สํานักปลัด) 

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

คาสํารวจความพึงพอใจ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ในการสํารวจความพึงพอใจของผูรับ
บริการองคการบริหารสวนตําบลปาโมง  
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หนาที่   136
    ลําดับที่   11   
 (สํานักปลัด) 
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการอุดหนุนศูนยปฎิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  อําเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชตางๆในการดําเนินการตามโครงการอุดหนุน
ศูนยปฎิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  อําเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี   
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559(และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 2  พ.ศ.2563)
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  พ.ศ.2560 (และที่แกไขเพิ่มเติม)
-เปนไปตามประกาศกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  เรื่อง  หลัก
เกณฑวิธีการปฎิบัติงานศูนยปฎิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)เปลี่ยน
แปลง  ครั้งที่ 2/63 หนาที่ 43  ลําดับที่  2   
 (สํานักปลัด)

งานบริหารงานคลัง รวม 2,827,280 บาท
งบบุคลากร รวม 1,999,680 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,999,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,380,840 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบลในตําแหนงตาง ๆ
   ไดแก  ผูอํานวยการกองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี   นัก
วิชาการพัสดุ   และเจาพนักงานจัดเก็บรายได  จํานวน   4
   อัตรา  และตามกรอบแผนอัตรากําลัง  3  ปี ขององคการ
บริหารสวนตําบลปาโมง    
 (กองคลัง) 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนของ พนักงาน
สวนตําบลไดแก  ผูอํานวยการกองคลัง  ตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดอุบลราชธานี  เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่  6) พ.ศ.2559  ลงวันที่  28
  เมษายน 2559  หรือตามระเบียบที่กําหนด  
 (กองคลัง) 

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 258,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางของลูกจางประจํา (เจาพนักงานการเงินและ
บัญชี) และตามกรอบแผนอัตรากําลัง  3 ปี  ขององคการบริหาร
สวนตําบลปาโมง    
 (กองคลัง) 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 308,280 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนของพนักงานจางในตําแหนงตาง ๆ   ของ
กองคลัง และตามกรอบแผนอัตรากําลัง  3 ปี ขององคการบริหาร
สวนตําบลปาโมง    
 (กองคลัง) 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 10,560 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มของพนักงานจางในตําแหนงตาง ๆ
   เชน  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆ  ให
แก  พนักงานจางในองคการบริหารสวนตําบลปาโมง  ตาม
ระเบียบที่กําหนด  
 (กองคลัง) 
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งบดําเนินงาน รวม 791,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 418,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) ใหแกพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา และพนักงาน
จางของกองคลัง  โดยถือปฎิบัติตามประกาศ กจ.,กท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ  เงื่อนไข และ
วิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานสวนทอง
ถิ่น  ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น หรือตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2557  หรือกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวของ
(กองคลัง) 

คาเชาบาน จํานวน 228,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลใหแก  ผูมีสิทธิ์ได
รับคาเชาบานตามระเบียบฯ ที่กําหนด  
 (กองคลัง) 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล   ลูกจางประจํา องคการบริหารสวนตําบล  ผูซึ่งมีสิทธิเบิก
ไดตามระเบียบที่กําหนด 
 (กองคลัง) 
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ค่าใช้สอย รวม 233,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 111,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจางเหมาผูปฎิบัติงานจัดเก็บรายได   งานแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน   คาจางเหมาโฆษณาและเผย
แพร   คาจัดทําป้ายโฆษณาและเผยแพรตางๆ   คาจางเหมาแรง
งานหรือชางฝีมือใหปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งที่จําเปน
หรือ    คาจางเหมาบริการอื่น ๆ  ที่อยูในความดูแลขององคการ
บริหารสวนตําบล  (กองคลัง) 

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ ในการฝึก
อบรม  สัมมนาในราชการขององคการบริหารสวนตําบลของ
พนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจางหรือผูที่
นายกองคการบริหารสวนตําบลปาโมง มีคําสั่งแตงตั้งใหไปฝึก
อบรมสัมมนาฯลฯ   เปนตน 
 (กองคลัง) 

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนคารับรองขององคการบริหารสวนตําบล  ในโอกาส
ตาง ๆ  เชน การตอนรับสวนราชการตาง ๆ  ที่มาดูงานและตรวจ
ติดตามงานขององคการบริหารสวนตําบลหรือเจาหนาที่ที่เกี่ยว
ของ  (กองคลัง) 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

-  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ  คาเชาที่พักและคาใช
จายอื่นๆ  ในการเดินทางไปราชการ  หรืออมรมสัมมนาของ
พนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง  ตลอดจนผู
ที่ไดรับคําสั่งแตงตั้งใหเดินทางไปราชการ ตามระเบียบฯ  ที่
กําหนด
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ. 2559
  หรือกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
 (กองคลัง) 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ  เชน  คาซอมแซมทรัพยสิน  คาบํารุง
รักษาทรัพยสินอื่นๆ  เปนตน 
 (กองคลัง) 

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

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุที่ใชในสํานัก
งาน  เชน  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  ยางลบ  ตรายาง ฯลฯ  เปน
ตน โดยมีสภาพเปนวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง  จําแนกตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท  0808.2/ว1248
  ลงวันที่  27   มิถุนายน  2559                
 (กองคลัง) 
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว  สิ่งของเครื่องใช
ตางๆ  ที่ใชอยูประจํา  เชน  แปรง  ไมกวาด  สบู  ผงซัก
ฟอก  น้ํายาลางหองน้ํา  ฯลฯ  เปนตน  โดยมีสภาพเปนวัสดุคงทน
และวัสดุสิ้นเปลือง  จําแนกตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น  ที่ มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27
   มิถุนายน  2559                
 (กองคลัง) 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  ผาหมึก  แผนดิสก
เก็ต  ฯลฯ  เปนตน โดยมีสภาพเปนวัสดุคงทน   วัสดุสิ้นเปลือง
และวัสดุอุปกรณประกอบอะไหล  จําแนกตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น  ที่ มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27
   มิถุนายน  2559                
 (กองคลัง)  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไปรษณีย  คาโทรเลข  คาธนาณัติ  ฯลฯ  เปนตน  
 (กองคลัง) 
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งบลงทุน รวม 36,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 36,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อตูเหล็ก  2    บาน จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กแบบ  2   บาน  จํานวน   2  ตู ๆ
  ละ 5,500  บาท  รายละเอียดดังนี้
 คุณลักษณะพื้นฐาน
 1)มีมือจับชนิดบิด
 2)มีแผนชั้นปรับระดับ  3   ชิ้น
 3)คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม(มอก.)
-เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบ
ประมาณ  ธันวาคม 2562  
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หนาที่    171
   ลําดับที่   1   
 (กองคลัง) 

คาจัดซื้อโตะตั้งคอมพิวเตอร จํานวน 3,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะตั้งคอมพิวเตอร  จํานวน  1  โตะ ๆ
 ละ  3,500   บาท   เปนครุภัณฑที่ไมอยูในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ  ตั้งตามราคาทองตลาด
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หนาที่     178
     ลําดับที่   86  
  (กองคลัง) 
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงานสํานักงาน(จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงานสํานัก
งาน(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา            19  นิ้ว)จํานวน 1
  เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท   รายละเอียดดังนี้
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีหนวยประมวลผลกลาง  (CPU)  ไมนอยกวา  4   แกน
หลัก  (4  core)  มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา  3.1  GHz  หรือดีกวา  จํานวน  1  หนวย
-หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ( Level)เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 4 MB
-มีหนวยความจําหลัก (RAM)  ชนิด  DDR4   หรือดีกวา  มีขนาด
ไมนอยกวา  4  GB
-มีหนวยจัดเก็บขอมูลชนิด  SATA  หรือ ดีกวา  ขนาดความจุไม
นอยกวา  1 TB  หรือ ชนิด  Solid  State  Drive  ขนาดความจุ
ไมนอยกวา  250  GB  จํานวน  1  หนวย
-มี  DVD-RW  หรือดีกวา  จํานวน  1  หนวย
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย(Network  Interface) 
แบบ  10/100/1000 Base-T หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา  1
  ชอง
-มีชองเชื่อมตอ (lnterface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3  ชอง
-มีแป้นพิมพและเมาส
-มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา  19  นิ้ว  จํานวน  1  หนวย
(ใชเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําปี  2563)
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หนาที่   173
    ลําดับที่  25    
 (กองคลัง) 
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คาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ  LED  ขาวดํา(18  หนา/นาที) จํานวน 2,600 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED  ขาวดํา(18
  หนา/นาที)  จํานวน  1  เครื่อง ๆ ละ 2,600 บาท   รายละเอียด
ดังนี้
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา   600 x 600   dpi  
-มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ  A4   ไมนอยกวา   18
   หนาตอนาที(ppm) 
-มีหนวยความจํา(Memory) ขนาดไมนอยกวา  8  MB
-มีชองเชื่อมตอ (Interface)  แบบ  USB  2.0  หรือดี
กวา  จํานวนไมนอยกวา  1  ชอง
-มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา  150  แผน
-สามารถใชไดกับ A4, Letter , Legal และ  Custom 
-เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร   ประจําปี  พ.ศ.2563) 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565) หนาที่   173
     ลําดับที่  27  
(กองคลัง) 

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด  800  VA จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด  800  VA  
จํานวน  1  เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท   สําหรับใชงานกับ
คอมพิวเตอรสํานักงาน   รายละเอียดดังนี้
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา   800   VA  (480   Watts)
-สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา   15   นาที
(ใชเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําปี  2563)
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หนาที่   178
    ลําดับที่   82   
 (กองคลัง) 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 294,400 บาท

งบดําเนินงาน รวม 294,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฎิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น       ตามโครงการป้องกันภัยและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลตางๆ หรือตามโครงการที่
กําหนด   โดยใชจายเปนคาปวยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสีย
ไปเพื่อสนับสนุนการปฎิบัติหนาที่ไมวาจะเปน  อาสาสมัครของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นของพื้นที่ที่ไดรับคําสั่งใหชวยสนับสนุน
การปฎิบัติหนาที่จากผูบริหารทองถิ่น      อาสาสมัครขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นของพื้นที่อื่นที่ไปสนับสนุนการปฎิบัติหนาที่
ตามคํารองขอจากผูบริหารทองถิ่นนั้น และคาใชจายใหเปนไป
ตามอัตราคาใชจายที่ระเบียบกําหนด   
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการเบิกคาใชจาย
ใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  พ.ศ.2560  หรือกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ของ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หนาที่  112
   ลําดับที่  1   
 (สํานักปลัด) 

วันที่พิมพ : 16/10/2563  13:42:33 หนา : 27/88



ค่าใช้สอย รวม 205,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

- โครงการสงเสริมใหความรูเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ   ในการดําเนินการโครงการสงเสริม
ใหความรูเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพงาน ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  เชน   คาวัสดุอุปกรณ   คาวิทยากร   คา
อาหาร   คาอาหารวาง  คาป้ายโครงการ  ฯลฯ และคาใชจาย
อื่นๆ 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
.2557 หรือกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติป้องกันภัยฝายพลเรือน  พ.ศ.2550
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)เปลี่ยน
แปลง  ครั้งที่ 2/63 หนาที่ 29 ลําดับที่ 1   
 (สํานักปลัด)

- โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการป้องกันภัยตางๆ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ   ในการดําเนินการโครงการอบรมให
ความรูเกี่ยวกับการป้องกันภัยตางๆ เชน   คาวัสดุอุปกรณ   คา
วิทยากร   คาอาหาร   คาอาหารวาง  คาป้ายโครงการ  ฯลฯ และ
คาใชจายอื่นๆ 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
.2557 หรือกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หนาที่   112
    ลําดับที่  2    
 (สํานักปลัด)
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โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ ในโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติกา
รจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น  เชน   คา
วัสดุอุปกรณ   คาวิทยากร   คาอาหาร   คาอาหารวาง  คาป้าย
โครงการ  ฯลฯ และคาใชจายอื่นๆ 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
 -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
.2557 หรือกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)เพิ่มเติมครั้งที่ 1
  หนาที่   4    ลําดับที่  1    
 (สํานักปลัด)

โครงการสรางความปรองดองและสมานฉันทของคนในชาติ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ ในโครงการสรางความปรองดองและ
สมานฉันทของคนในชาติ  เชน   คาวัสดุอุปกรณ   คา
วิทยากร   คาอาหาร   คาอาหารวาง  คาป้ายโครงการ  ฯลฯ และ
คาใชจายอื่นๆ 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
 -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
.2557 หรือกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)เปลี่ยน
แปลง  ครั้งที่ 2/63 หนาที่ 29  ลําดับที่  2    
 (สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 16/10/2563  13:42:33 หนา : 29/88



ค่าวัสดุ รวม 29,400 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 19,400 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องดับเพลิง  โดยมีหลักการพิจารณาตาม
ระเบียบ  กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดังนี้   วัสดุคง
ทน   วัสดุสิ้นเปลือง  เชน  สายสงน้ําดับเพลิง  ถังดับเพลิง      ผง
เคมีแหงสําหรับถังดับเพลิง  ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ  และวัสดุ
อุปกรณประกอบอะไหล   จําแนกตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น  ที่ มท  0808.2/ว1248  ลงวัน
ที่  27   มิถุนายน  2559  (สํานักปลัด)  

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ใชในภารกิจ อปพร.เปนคาจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของสนับสนุนการปฎิบัติภารกิจ  เชน   แผงกั้น
จราจร   เสื้อกั๊กสะทอนแสง   กระบองไฟกระพริบ   ไฟฉาย ฯลฯ
     เปนตน   โดยมีสภาพเปนวัสดุคงทน   วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุ
อุปกรณประกอบอะไหล  จําแนกตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น  ที่ มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27
   มิถุนายน  2559                
 (สํานักปลัด)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,221,980 บาท

งบบุคลากร รวม 778,380 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 778,380 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 576,960 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบลในตําแหนงตาง ๆ
   ไดแก  ผูอํานวยการกองศึกษานักวิชาการศึกษา   จํานวน   2
   อัตรา   และตามกรอบแผนอัตรากําลัง  3 ปี   ขององคการ
บริหารสวนตําบลปาโมง 
 (กองการศึกษา) 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนของ  พนักงาน
สวนตําบลไดแก  ผูอํานวยการกองศึกษา   ตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดอุบลราชธานี  เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่  6) พ.ศ.2559  ลงวันที่  28
  เมษายน 2559  หรือตามระเบียบที่กําหนด  
 (กองการศึกษา)  

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 153,960 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนของพนักงานจางในตําแหนงตาง ๆ  ให
แกพนักงานจางในกองการศึกษาตามกรอบแผนอัตรากําลัง  3
 ปี   ขององคการบริหารสวนตําบลปาโมง    
 (กองการศึกษา) 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 5,460 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจางตามภารกิจ อปท
.  เชน  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆ ใหแก
พนักงานจางในกองการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบลปา
โมง       ตามระเบียบที่กําหนด  
 (กองการศึกษา) 
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งบดําเนินงาน รวม 415,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 150,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี)  ใหแกพนักงานสวนตําบล  ขาราชการครูและ
พนักงานจาง ของกองการศึกษา โดยถือปฎิบัติตามประกาศ กจ
.,กท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ  เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปน
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่น  ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น หรือตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2557  หรือกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวของ
 (กองการศึกษา) 

ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจางเหมาโฆษณาและเผยแพร     คาจัดทําป้าย
โฆษณาและเผยแพรตางๆ    คาจางเหมาแรงงานหรือชางฝีมือให
ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งที่จําเปนหรือคาจางเหมาบริการอื่น ๆ
  ที่อยูในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบล 
 (กองการศึกษา)  

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม  สัมมนา
ในราชการขององคการบริหารสวนตําบลของพนักงานสวน
ตําบล ขาราชการและพนักงานจาง
 (กองการศึกษา) 
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

-  คาใชจายในงานพิธีและรัฐพิธีตาง ๆ      
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานพิธีและรัฐพิธีตางๆ  ซึ่งเปนวัน
สําคัญของทางราชการ  เชน    วันเฉลิมพระชนมพรรษา  ฯลฯ
  เปนตน  
 (กองการศึกษา)   

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ  คาเชาที่พักและคาใช
จายอื่นๆ  ในการเดินทางไปราชการ  หรืออมรมสัมมนาของ
พนักงานสวนตําบล ขาราชการและพนักงานจาง  
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ. 2559
  หรือกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
 (กองการศึกษา) 

-โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ในการดําเนินการจัดทําโครงการจัด
งานวันเด็กแหงชาติ  เชน  คาอาหาร   คาอาหารวาง   คาเงิน
รางวัล  คาวัสดุอุปกรณ  คาป้ายโครงการ  ฯลฯ และคาใชจาย
อื่นๆ 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559
 หรือกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)เปลี่ยน
แปลง  ครั้งที่ 2/63 หนาที่  39  ลําดับที่  1    
 (กองการศึกษา) 
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โครงการจัดฝึกอบรมกิจกรรมสรางสรรคสําหรับเด็ก เยาวชน แกนนํา 
และประชาชนทั่วไปใหเขมแข็ง

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ ในการดําเนินการจัดโครงการจัดฝึก
อบรมกิจกรรมสรางสรรคสําหรับเด็ก เยาวชน แกนนํา และ
ประชาชนทั่วไปใหเขมแข็ง   เชน  คาอาหาร   คาอาหาร
วาง    คาวิทยากร   คาวัสดุอุปกรณ   คาที่พัก   คาป้าย
โครงการ  ฯลฯ และคาใชจายอื่นๆ 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
.2557 หรือกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หนาที่   125
  ลําดับที่  6    
 (กองการศึกษา) 

โครงการเสริมสรางการพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยสําหรับผูปกครองและผู
ดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ ในการดําเนินการจัดโครงการเสริม
สรางการพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยสําหรับผูปกครองและผูดูแลเด็กใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  เชน  คาอาหาร   คาอาหารวาง     คา
วิทยากร   คาวัสดุอุปกรณ   คาที่พัก   คาป้ายโครงการ  ฯลฯ
 และคาใชจายอื่นๆ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
.2557 หรือกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หนาที่   125
    ลําดับที่  8    
 (กองการศึกษา) 
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-โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมตําบลปาโมง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ ในการดําเนินการจัดโครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมตําบลปาโมง เชน  คาอาหาร   คาอาหาร
วาง    คาวิทยากร   คาวัสดุอุปกรณ   คาที่พัก   คาป้าย
โครงการ  ฯลฯ และคาใชจายอื่นๆ 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
.2557 หรือกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หนาที่  127
   ลําดับที่  17    
 (กองการศึกษา) 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ  เชน       คาซอมแซมทรัพยสิน   คา
บํารุงรักษาทรัพยสินอื่นๆ  เปนตน 
 (กองการศึกษา)  

ค่าวัสดุ รวม 75,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุที่ใชในสํานัก
งาน เชน  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ   ยางลบ  ตรายาง   ฯลฯ
        เปนตน   โดยมีสภาพเปนวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง  จําแนกตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น  ที่ มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27   มิถุนายน  2559
 (กองการศึกษา ฯ) 
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วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณกอ
สราง  เชน  อิฐ  หิน  ปูน  ทราย  สายยาง  ทอพีวีซี   ทอ
คอนกรีต ฯลฯ  โดยมีสภาพเปนวัสดุคงทน   วัสดุสิ้นเปลืองและ
วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล  จําแนกตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น  ที่ มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27
   มิถุนายน  2559                
 (กองการศึกษา)  

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  ผาหมึก  แผนดิสก
เก็ต  ฯลฯ  เปนตน  โดยมีสภาพเปนวัสดุคงทน   วัสดุสิ้นเปลือง
และวัสดุอุปกรณประกอบอะไหล  จําแนกตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น  ที่ มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27
   มิถุนายน  2559                
 (กองการศึกษา)  

งบลงทุน รวม 28,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 28,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อตูเหล็ก  2    บาน จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กแบบ  2   บาน  จํานวน   2  ตู ๆ
  ละ 5,500  บาท  รายละเอียดดังนี้
คุณลักษณะพื้นฐาน
 1)มีมือจับชนิดบิด
 2)มีแผนชั้นปรับระดับ  3   ชิ้น
 3)คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม(มอก.)
-เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบ
ประมาณ  ธันวาคม 2562  
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หนาที่    172
   ลําดับที่   19   
(กองการศึกษา)  

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction  แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ(Ink Tank Printer)

จํานวน 15,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction  แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ(Ink Tank Printer)  จํานวน  2
  เครื่อง ๆ ละ 7,500 บาท   รายละเอียดดังนี้
คุณลักษณะพื้นฐาน
-เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer,Copier,Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
-เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ(Ink Tank Printer)จากโรงงานผูผลิต
-มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา   1,200 x 1,200   dpi  
-มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ  A4   ไมนอย
กวา   27   หนาตอนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที(ipm)
-มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ  A4   ไมนอยกวา   15
   หนาตอนาที(ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที(ipm)
-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี)ได
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา   1,200 x  600
  หรือ 600 x 1,200   dpi  
-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ
-สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
-สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา  99  สําเนา
-สามารถยอและขยายได  25  ถึง  400  เปอรเซ็นต
-มีชองเชื่อมตอ (Interface)  แบบ  USB  2.0  หรือดี
กวา  จํานวนไมนอยกวา  1  ชอง
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย(Network  Interface) 
แบบ  10/100 Base-T หรือดีกวา  จํานวน  ไมนอยกวา  1  ชอง
หรือสามารถใชงานผาน เครือขายไรสาย Wi-Fi
(IEEE 802.11b,g,n)ได
-มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา  100  แผน
-สามารถใชไดกับ A4, Letter , Legal และ  Custom 
-เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร   ประจําปี  พ.ศ.2563) 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565) หนาที่   174
     ลําดับที่   38   
(กองการศึกษา)  
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คาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ  LED  ขาวดํา(18  หนา/นาที) จํานวน 2,600 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED  ขาวดํา(18
  หนา/นาที)  จํานวน  1  เครื่อง ๆ ละ 2,600 บาท   รายละเอียด
ดังนี้
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา   600 x 600   dpi  
-มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ  A4   ไมนอยกวา   18
   หนาตอนาที(ppm) 
-มีหนวยความจํา(Memory) ขนาดไมนอยกวา  8  MB
-มีชองเชื่อมตอ (Interface)  แบบ  USB  2.0  หรือดี
กวา  จํานวนไมนอยกวา  1  ชอง
-มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา  150  แผน
-สามารถใชไดกับ A4, Letter , Legal และ  Custom 
-เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร   ประจําปี  พ.ศ.2563) 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565) หนาที่  174
 ลําดับที่  37)
(กองการศึกษา)  

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,235,474 บาท
งบบุคลากร รวม 1,071,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,071,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 307,680 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนสําหรับขาราชการครู/พนักงาน
ครู   ตําแหนงครูผูดูแลเด็ก   จํานวน   2  อัตรา   และตามกรอบ
แผนอัตรากําลัง  3 ปี   ขององคการบริหารสวนตําบลปาโมง 
 (กองการศึกษา) 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 667,320 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนของพนักงานจางในตําแหนงตาง ๆ  ใน
กองการศึกษา  จํานวน   5  อัตรา  และตามกรอบแผนอัตรา
กําลัง  3 ปี   ขององคการบริหารสวนตําบลปาโมง    
 (กองการศึกษา) 
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจางในตําแหนงตาง ๆ
   เชน  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆ ใหแก
พนักงานจางในกองการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบลปา
โมง ตามระเบียบที่กําหนด  
 (กองการศึกษา) 

งบดําเนินงาน รวม 1,604,474 บาท
ค่าใช้สอย รวม 633,860 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (1.1 คาอาหาร
กลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

จํานวน 401,800 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการอาหารกลาง
วันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
ปาโมง    แยกเปนดังนี้
 (1)ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาโมงใหญ    จํานวน  32
   คน x  20  บาท x 245  วัน เปนเงิน 156,800   บาท
 (2)ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองผอุง    จํานวน  40   คน x  20
  บาท x 245  วัน เปนเงิน 196,000   บาท
 (3)และตั้งจายเพิ่มเติมอีก  จํานวน  10  คน x  20 บาท x 245
  วัน เปนเงิน 49,000  บาท
รวมขอ (1) – (3) เปนเงิน   401,800  บาท
คําชี้แจงเพิ่มเติม รายการ (1)ถึง(3) สามารถถัวเฉลี่ยจายระหวาง
กันได  เนื่องจากจํานวนเด็กนักเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ระหวางปี  เนื่องจาก การรับเขาเรียนใหม  การลาออก  การจบ
การศึกษา ฯลฯ  ใหเบิกจายคาอาหารกลางวันตามจํานวนเด็ก
จริง  หากมีการโอนเพิ่มหรือโอนลด ไมจําเปนตองเปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจง
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หนาที่   124
    ลําดับที่   2   
 (กองการศึกษา)  
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา(1.2 คาใชจายใน
การจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) )

จํานวน 232,060 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  2
   แหง  (คาจัดการเรียนการสอน สําหรับเด็ก อายุ  2 – 5
 ปี)                      (คาหนังสือเรียน ,คาอุปกรณการเรียน,คา
เครื่องแบบนักเรียน, คากิจกรรมพัฒนาผู
เรียน                สําหรับเด็กอายุ  3 – 5 ปี) ในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  จํานวนเด็กนักเรียน  82  คน  แยกไดดังนี้
(1)คาจัดการเรียนการสอน  อัตราคนละ  1,700
  บาท/ปี  จํานวน  82  คน   เปน
เงิน                            139,400  บาท
(2)คาหนังสือเรียน   อัตราคนละ    200  บาท/ปี  จํานวน  82
  คน      เปนเงิน                            16,400  บาท
  (3)คาอุปกรณการเรียน  อัตราคนละ   200
  บาท/ปี  จํานวน  82  คน   เปนเงิน  จํานวน  16,400  บาท 
  (4)คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ   300
  บาท/ปี  จํานวน  82  คน   เปนเงิน  จํานวน 24,600   บาท 
(5)คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  อัตราคนละ   430
  บาท/ปี  จํานวน  82  คน  เปนเงินจํานวน 35,260   บาท
คําชี้แจงเพิ่มเติม รายการ (1)ถึง(5) สามารถถัวเฉลี่ยจายระหวาง
กันได  เนื่องจากจํานวนเด็กนักเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ระหวางปี  เนื่องจาก การรับเขาเรียนใหม  การลาออก  การจบ
การศึกษา ฯลฯ  ใหเบิกจายตามจํานวนเด็กจริง  หากมีการโอน
เพิ่มหรือโอนลด ไมจําเปนตองเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หนาที่ 124
 ลําดับที่ 3,และหนาที่ 126 ลําดับที่ 14    
 (กองการศึกษา)  
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ค่าวัสดุ รวม 940,614 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก   เชน  ไมโครโฟน    ขาตั้งไมโครโฟน  สายไฟฟ้า  บัล
ลาสก  สตาสเตอร  ฯลฯ  เปนตน  โดยมีสภาพเปนวัสดุคง
ทน   วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณประกอบอะไหล  จําแนกตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท  0808.2/ว1248
  ลงวันที่  27   มิถุนายน  2559                
 (กองการศึกษา)  

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก    สิ่งของเครื่องใชตางๆ  ที่ใชอยูประจํา  เชน  แปรง  ไม
กวาด  สบู  ผงซักฟอก  น้ํายาลางหองน้ํา  ฯลฯ  เปนตน  จําแนก
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท  0808.2
/ว1248  ลงวันที่  27   มิถุนายน  2559                
 (กองการศึกษา) 
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คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 900,614 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม  (นม)โรงเรียน ใหกับสถาน
ศึกษาในเขต  อบต.ปาโมง                     (สังกัด สพฐ
.)  จํานวน  3  แหง  และศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบล          ปาโมง   จํานวน  2  แหง   ไดแก
(1)โรงเรียนบานปาโมง  จํานวน  151  คน 
(2)โรงเรียนบานโนนคอ  จํานวน  197  คน 
(3)โรงเรียนบานปาหวาย  จํานวน  37  คน
(4)ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาโมงใหญ    จํานวน  32   คน
(5)ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองผอุง     จํานวน  40   คน
(6)และตั้งจายเพิ่มเติมอีก  จํานวน  13  คน
รวมขอ (1) – (6) รวมทั้งหมด  470  คน  x  7.37  บาท  x 260
  วัน  เปนเงิน   900,614   บาท
คําชี้แจงเพิ่มเติม รายจาย (1) ถึง (6) เปนเพียงรายการแสดงให
เห็นถึงที่มาของยอดตั้งงบประมาณ  หากมีการเพิ่มลดของจํานวน
เด็กนักเรียนแตละสถานศึกษาใหสามารถปรับเกลี่ยถั่วเฉลี่ยจายงบ
ประมาณกันไดระหวาง(1) ถึง (6) โดยไมจําเปนตองเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจงงบประมาณแตอยางใด
เนื่องจากจํานวนเด็กนักเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงระหวาง
ปี  เนื่องจาก การรับเขาเรียนใหม            การลาออก  ฯลฯ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หนาที่   124
 ลําดับที่ 1  และหนาที่  125                 ลําดับที่  11 
(กองการศึกษา)  

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

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดและสถาน
ที่ในความรับผิดชอบของ องคการบริหารสวนตําบลปาโมง  
 (กองการศึกษา) 
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดและที่
อยูในความรับผิดชอบของ องคการบริหารสวนตําบลปาโมง   
 (กองการศึกษา) 
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,560,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,560,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน จํานวน 1,560,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันสําหรับสถานศึกษาใน
เขต  อบต.ปาโมง  (สังกัด สพฐ.) 
จํานวน  3  แหง   ตั้งงบประมาณตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4110  ลงวันที่  14
  กรกฎาคม  2563    รายละเอียดดังนี้
(1)โรงเรียนบานปาโมง  จํานวน  151  คน 
(2)โรงเรียนบานโนนคอ  จํานวน  197  คน 
(3)โรงเรียนบานปาหวาย  จํานวน  37  คน
(4)และตั้งจายเพิ่มเติมอีก  จํานวน  5  คน 
รวมขอ (1) – (4) รวมทั้งหมด  390  คน  x  20  บาท  x 200
  วัน  เปนเงิน  1,560,000 บาท
คําชี้แจงเพิ่มเติม รายจาย (1) ถึง (4) เปนเพียงรายการแสดงให
เห็นถึงที่มาของยอดตั้งงบประมาณ  หากมีการเพิ่มลดของจํานวน
เด็กนักเรียนแตละสถานศึกษาใหสามารถปรับเกลี่ยถั่วเฉลี่ยจายงบ
ประมาณกันไดระหวาง(1) ถึง (4) โดยไมจําเปนตองเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจงงบประมาณแตอยางใด
เนื่องจากจํานวนเด็กนักเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงระหวาง
ปี  เนื่องจาก การรับเขาเรียนใหม            การลาออก  ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559(และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 2  พ.ศ.2563)  หรือกฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ของ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หนาที่  126
  ลําดับที่  13    
 (กองการศึกษา) 
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 90,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 90,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฎิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น                  โดยใชจายเปนคาปวย
การชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป  เพื่อสนับสนุนการปฎิบัต
 ิหนาที่ในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  ไดแกอาสาสมัคร
บริบาลทองถิ่นที่มีภูมิลําเนาอยูในองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหง
พื้นที่หรือพื้นที่ใกลเคียงที่ไดรับคําสั่งชวยสนับสนุนการปฎิบัติหนา
ที่ในการดูแลผูสูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิงจากผูบริหารทองถิ่นแหงนั้น
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยอาสาสมัคร
บริบาลทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกคาใช
จาย  พ.ศ.2562  หรือกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ของ
 (สํานักปลัด) 
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 335,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 115,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการสัตว
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาฯ ขององคการบริหารสวน
ตําบลปาโมง

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตาง  ๆ  ในการดําเนินการสํารวจขอมูล
จํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาฯ  เพื่อเปนการป้องกันโรคพิษสุนัขบา
-เปนไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว0120  ลงวันที่  12  มกราคม 2560  
-เปนไปตาม หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/1745  ลงวันที่  31  สิงหาคม 2560  
-เปนไปตาม หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/1042  ลงวันที่  10  เมษายน 2561  หรือ
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หนาที่  107
   ลําดับที่  10    
 (สํานักปลัด) 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบา  ตามพระปณิธานศาสตราจารย  ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ
เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ  อัครราชกุมารีขององคการบริหารสวน
ตําบลปาโมง

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ในการดําเนินการโครงการขับเคลื่อน
โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาฯ ของ
องคการบริหารสวนตําบลปาโมง   เชน  คาใชจายในการจัดหา
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา  คาวัสดุ
อุปกรณ   เวชภัณฑ  ยา  วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทยที่เกี่ยว
ของกับโครงการป้ายโครงการและคาใชจายอื่นๆที่จําเปนในการ
ดําเนินตามโครงการ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว1745  ลงวันที่  31  สิงหาคม 2560  
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/1042  ลงวันที่  10  เมษายน 2561   หรือ
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หนาที่   107
   ลําดับที่  9    
 (สํานักปลัด) 
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-โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ  ในการดําเนินการโครงการป้องกัน
และแกไขปัญหายาเสพติด  เชน   คาวิทยากร  คาอาหาร  คา
อาหารวาง  คาที่พัก    คาวัสดุอุปกรณ   คาป้ายโครงการ  ฯลฯ
  และคาใชจายอื่นๆ  โดยถือปฎิบัติตามนโยบายของรัฐบาล และ
กระทรวงมหาดไทย   เปนตน  
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
.2557 หรือกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หนาที่  109
   ลําดับที่  13    
 (สํานักปลัด) 

โครงการป้องกันและแกไขโรคติดตอ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ  ในการดําเนินการโครงการป้องกัน
และแกไขโรคติดตอตางๆ  เชน    คาวิทยากร  คาอาหาร  คา
อาหารวาง  คาที่พัก    คาวัสดุอุปกรณ   คาป้ายโครงการ  ฯลฯ
  และคาใชจายอื่นๆ  ที่จําเปนในการดําเนินตามโครงการ เปนตน
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6  พ.ศ.2552
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
.2557 หรือกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)เปลี่ยน
แปลง  ครั้งที่ 2/63 หนาที่ 31  ลําดับที่  1    
 (สํานักปลัด) 
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ   ในการจัดซื้อเครื่องมือวัสดุวิทยา
ศาสตรตางๆ เชน แอลกฮอล เวชภัณฑ  เคมีภัณฑ  น้ํายา
ตางๆ  และวัสดุวิทยาศาสตรอื่นๆ รวมไปถึงคาจัดซื้อทรายอะเบท
        คาจัดซื้อน้ํายาเคมีปราบยุงลาย  ฯลฯ     เปนตน  
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หนาที่  106
   ลําดับที่  3    
 (สํานักปลัด)  

งบเงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการบูรณาการป้องกัน  แกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการบูรณาการป้องกัน  แกไข
ปัญหายาเสพติด อําเภอเดชอุดม   จังหวัดอุบลราชธานีหรือ ตาม
โครงการ  
 -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559 (และที่แกไขเพิ่ม
เติม ฉบับที่ 2  พ.ศ.2563)หรือกฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวของ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)  หนาที่ 114
  ลําดับที่ 2    (สํานักปลัด) 
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เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข  ในเขตองคการบริหารสวน
ตําบล  หมูบานละ  20,000    บาท   เพื่อให คณะกรรมการหมู
บาน/คณะกรรมการชุมชน จัดทําโครงการตามพระราชดําริดาน
สาธารณสุข  เชน  โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช
ประสงค,โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา  ตานภัย
มะเร็งเตานม,การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี,การปรับปรุงภาวะโภชนาการ
และสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี,การสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี,การควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี,การควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี,การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี,โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจา
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี,โครงการชวยลดการติด
เอดสจากแมสูลูกสภากาดชาดไทย พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจา
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ,โครงการรณรงคและแกไข
ปัญหายาเสพติด  To  be number one(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนใน
ชุมชน/หมูบาน)ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดีหรือโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุขอื่นๆ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559(และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 2  พ.ศ.2563)
-เปนไปตาม หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว1745  ลงวัน
ที่  31  สิงหาคม 2560  หรือกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หนาที่   108
    ลําดับที่  12     (สํานักปลัด)  
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 70,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตําบลปาโมง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ ในการดําเนินการจัดทําโครงการสง
เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตําบลปาโมง   เชน  คา
อาหาร  คาอาหารวาง  คาวิทยากร  คาวัสดุอุปกรณ  คาป้าย
โครงการ  ฯลฯ  และคาใชจายอื่นๆ  
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
.2557 หรือกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)เปลี่ยน
แปลง  ครั้งที่ 2/63 หนาที่ 33 ลําดับที่  2    
 (สํานักปลัด)
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โครงการสงเสริมอาชีพใหกับผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูดอยโอกาสและ
กลุมสตรี

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ ในการดําเนินการจัดทําโครงการสง
เสริมอาชีพใหกับผูสูงอายุ , ผูพิการ , ผูดอยโอกาสและกลุม
สตรี    เชน  คาอาหาร  คาอาหารวาง   คาวิทยากร   คาวัสดุ
อุปกรณ  คาป้ายโครงการ  ฯลฯ  และคาใชจายอื่นๆ  
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
.2557 หรือกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)เปลี่ยน
แปลง  ครั้งที่ 2/63 หนาที่ 33  ลําดับที่  1    
 (สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

-  คาใชจายตามโครงการป้องกันภัยแกภัยหนาว   ตั้งไว   
 30,000   บาท  
เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการป้องกันภัยแกภัยหนาวของ อบต
.  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจัดหาผาหมหรือเครื่องกันหนาวหรือ
เครื่องอุปโภคอื่นๆที่จําเปน  สําหรับแจกจายใหราษฎรใน
ตําบล  เชน  ผูสูงอายุ  ผูพิการและผูดอยโอกาสหรือผูยากไรใน
การบรรเทาความเดือดรอน  ตามรายละเอียดดังนี้ 
คุณลักษณะเฉพาะ(ผาหมไหมพรม)
1.ผลิตจากไหมพรมหรือฝ้ายผสมไหมพรม
2.ขนาดของผาหมไหมพรมตองมีความกวางไมนอยกวา  115
  เซนติเมตร  มีความยาวไมนอยกวา  200  เซนติเมตร   การเย็บ
ริมผาตองเรียบรอย  ประณีต
3.น้ําหนักของผาหมไหมพรมไมนอยกวา  400  กรัม(ไมรวมถุง
บรรจุสิ่งของ)
4.ผาหมไหมพรมแตละผืนตองบรรจุเรียบรอยในถุงพลาสติก  โดย
บรรจุใหไดขนาดที่เปนมาตรฐานเดียวกัน  คือ บรรจุ  1
  ผืน/ถุง , 10  ผืน/มัด  และ  10  มัด/ถุงใหญ
5.ราคาผืนละไมเกิน  135   บาท
(อางตามประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง  ราย
ละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกําหนดราคากลางสิ่งของสํารอง
จาย  พ.ศ.2556 หรือกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ)
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หนาที่   111
    ลําดับที่  1    
 (สํานักปลัด) 
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,566,870 บาท

งบบุคลากร รวม 976,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 976,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 591,720 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบลในตําแหนงตาง ๆ
   ไดแก  ผูอํานวยการกองชางและนายชาง
โยธา  จํานวน   2  อัตรา   และตามกรอบแผนอัตรา
กําลัง  3 ปี  ขององคการบริหารสวนตําบลปาโมง  (กองชาง) 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ  ใหแกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิได
รับเงินเพิ่มตาง ๆ   เชน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่ม
อื่นๆ  ตามระเบียบที่กําหนด  
 (กองชาง) 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนพิเศษ
ของ พนักงานสวนตําบลไดแก  ผูอํานวยการกองชาง  ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
อุบลราชธานี  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
การจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่  6) พ.ศ
.2559  ลงวันที่  28  เมษายน 2559  หรือตามระเบียบที่กําหนด  
 (กองชาง) 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 294,600 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนของพนักงานจางในตําแหนงตาง ๆ   ของ
กองชาง และตามกรอบแผนอัตรากําลัง  3 ปี  ขององคการบริหาร
สวนตําบลปาโมง  (กองชาง) 
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,240 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มของพนักงานจางในตําแหนงตาง ๆ
   เชน  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆ      ให
แก  พนักงานจางในองคการบริหารสวนตําบลปาโมง  ตาม
ระเบียบที่กําหนด  
 (กองชาง) 

งบดําเนินงาน รวม 514,000 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 194,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 174,000 บาท

วันที่พิมพ : 16/10/2563  13:42:33 หนา : 57/88



- เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ ตั้งไว 74,000    
บาท          
เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี)  ใหแกพนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง ของกอง
ชาง โดยถือปฎิบัติตามประกาศ กจ.,กท. และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ  เงื่อนไข และ
วิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานสวนทอง
ถิ่น  ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น หรือตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2557  หรือกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวของ
 (กองชาง)

- คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ      ตั้งไว     100,000   บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิด
ชอบการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาค
รัฐ   ไดแก บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจาง   บุคคลหรือ
คณะกรรมการดําเนินงานจางที่ปรึกษา     บุคคลหรือคณะ
กรรมการดําเนินงานงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอ
สราง    คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย ฯลฯ  เปนตน 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  พ.ศ.2560  
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง  ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5
 /ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคา
ตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
-เปนไปตามประกาศหลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคล
หรือกรรมการ ขององคการบริหารสวนตําบลปาโมง
 (กองชาง)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล ตามระเบียบที่กําหนด 
 (กองชาง) 

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจางเหมาบริการตางๆ   เชน  คาจางงาน
สํารวจ  ออกแบบและควบคุมการกอสราง  ฯลฯ คาจางเหมาแรง
งานหรือชางฝีมือใหปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งที่จําเปน
หรือ            คาจางเหมาบริการอื่น ๆ  ที่อยูในความดูแลของ
องคการบริหารสวนตําบล 
(กองชาง) 

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม  สัมมนา
ในราชการขององคการบริหารสวนตําบลของพนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจาง  
(กองชาง) 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

-  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ  คาเชาที่พักและคาใช
จายอื่นๆ  ในการเดินทางไปราชการ  หรืออมรมสัมมนาของ
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง  
(กองชาง)  
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ  เชน             คาซอมแซม
ทรัพยสิน  คาบํารุงรักษาทรัพยสินอื่นๆ  เปนตน 
 (กองชาง) 

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

แยกเปนรายละเอียดดังนี้  
-วัสดุสํานักงาน  ตั้งไว    30,000   บาท  
เพื่อจายเปนคาวัสดุที่ใชในสํานัก
งาน  เชน  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  ตรายาง  ยางลบ  ฯลฯ
     เปนตน       โดยมีสภาพเปนวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง  จําแนกตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น  ที่ มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27   มิถุนายน  2559 
(กองชาง)  

-คาจัดซื้อเกาอี้พลาสติกชนิดหนา   ตั้งไว   30,000  บาท  
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้พลาสติกชนิดหนา  จํานวน  100
  ตัว   ใชในภารกิจบริการประชาชนขององคการบริหารสวน
ตําบลปาโมง   
 (กองชาง) 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ  ไฟฟ้า  เชน  สายไฟฟ้า  บัล
ลาสก  สตาสเตอร  ฯลฯ  เปนตน  โดยมีสภาพเปนวัสดุคง
ทน   วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณประกอบอะไหล  จําแนกตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท  0808.2/ว1248
  ลงวันที่  27   มิถุนายน  2559                
 (กองชาง) 
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วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณกอ
สราง  เชน  อิฐ  หิน  ปูน  ทราย  สายยาง  ทอพีวีซี   ทอ
คอนกรีต ฯลฯ  โดยมีสภาพเปนวัสดุคงทน   วัสดุสิ้นเปลืองและ
วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล  จําแนกตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น  ที่ มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27
   มิถุนายน  2559                
 (กองชาง)  

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  ผาหมึก  แผนดิสก
เก็ต  ฯลฯ  เปนตน  โดยมีสภาพเปนวัสดุคงทน   วัสดุสิ้นเปลือง
และวัสดุอุปกรณประกอบอะไหล  จําแนกตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น  ที่ มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27
   มิถุนายน  2559                
 (กองชาง)  

งบลงทุน รวม 76,310 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 76,310 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อตู  2  บานเลื่อนกระจก จํานวน 7,800 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตู  2 บานเลื่อนกระจก  ยาว 118
  เซนติเมตร  สูง 87  เซนติเมตร  จํานวน   2   ตู ๆ
  ละ     3,900  บาท  เปนครุภัณฑที่ไมอยูในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ  ตั้งตามราคาทองตลาด
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หนาที่   171
    ลําดับที่  9   
 (กองชาง) 
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ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อเครื่องขยายเสียงหอกระจายขาวพรอมอุปกรณ จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องขยายเสียงหอกระจายขาวพรอม
อุปกรณ  ดังตอไปนี้
-เครื่องขยายเสียง 550 วัตต      จํานวน  1   เครื่อง
-ฮอรนขนาด 50 วัตต       จํานวน   4   ตัว
-เครื่องเลน USB     จํานวน  1    เครื่อง
-ไมคสาย  จํานวน    2    ตัว
-ตูแร็ค    จํานวน  1   ตู
-สายลําโพง    100  เมตร
เปนครุภัณฑที่ไมอยูในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  ตั้งตามราคา
ทองตลาด
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)เพิ่มเติม  ครั้ง
ที่  2  หนาที่  8    ลําดับที่  3    
 (กองชาง) 

ครุภัณฑโรงงาน

คาจัดซื้อเครื่องเจีย จํานวน 2,520 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเจีย  ขนาด  4  นิ้ว  จํานวน   1
   เครื่อง ๆ  ละ     2,520          บาท   เปนครุภัณฑที่ไมอยูใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  ตั้งตามราคาทองตลาด
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)เพิ่มเติม  ครั้ง
ที่  2  หนาที่   9    ลําดับที่  5    
 (กองชาง) 

คาจัดซื้อแทนตัดเหล็กไฟเบอร จํานวน 8,820 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อแทนตัดเหล็กไฟเบอร  ขนาด  14
  นิ้ว  จํานวน   1   เครื่อง ๆ  ละ     8,820          บาท   เปน
ครุภัณฑที่ไมอยูในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  ตั้งตามราคาทอง
ตลาด
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)เพิ่มเติม  ครั้ง
ที่  2  หนาที่   9    ลําดับที่  4    
 (กองชาง) 
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คาจัดซื้อสวานไฟฟ้ากระแทก จํานวน 9,170 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสวานไฟฟ้ากระแทก  ขนาด   800
   วัตต  จํานวน   1   เครื่อง ๆ  ละ     9,170     บาท   เปน
ครุภัณฑที่ไมอยูในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  ตั้งตามราคาทอง
ตลาด
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)เพิ่มเติม  ครั้ง
ที่  2  หนาที่   9    ลําดับที่  6    
 (กองชาง) 

งานบําบัดน้ําเสีย รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

-โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ําอุปโภคบริโภค จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ  ตามโครงการตรวจสอบคุณภาพน้ํา
อุปโภคบริโภค องคการบริหารสวนตําบลปาโมง  วัตถุประสงค
เพื่อใหไดน้ําที่ใชในการอุปโภคและบริโภค ที่มีคุณภาพตามกฎ
กระทรวงสาธารณสุข
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หนาที่  137
  ลําดับที่  5    
 (กองชาง)   
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 62,500 บาท

งบดําเนินงาน รวม 62,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 62,500 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการฝึกอบรมการสรางจิตสํานึกการจัดการขยะมูลฝอย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ  ในการดําเนินการโครงการฝึกอบรม
การสรางจิตสํานึกการจัดการขยะมูลฝอย     เชน  คา
อาหาร   อาหารวาง   คาวิทยากร   คาวัสดุอุปกรณ  คาป้าย
โครงการ  ฯลฯ               และคาใชจายอื่นๆ  เปนตน  
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
.2557 หรือกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)เปลี่ยน
แปลง  ครั้งที่ 2/63 หนาที่ 35   ลําดับที่  1    
 (สํานักปลัด)

โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานกลุมสตรี จํานวน 32,500 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ ในการดําเนินการจัดทําโครงการ
พัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน           กลุมสตรี อบต.ปา
โมง  เชน  คาอาหาร   อาหารวาง   คาวิทยากร   คาวัสดุ
อุปกรณ  คาป้ายโครงการ  ฯลฯ  และคาใชจายอื่นๆ  เปนตน  
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
.2557 หรือกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หนาที่   118
    ลําดับที่  4        
 (สํานักปลัด) 
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โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ในการดําเนินการโครงการสงเสริม
การมีสวนรวมของประชาชน  ในการจัดทําแผนชุมชน   แผน
พัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลปาโมง  เชน คา
อาหาร    อาหารวาง  คาวัสดุอุปกรณ   คาป้ายโครงการ  ฯลฯ
  และคาใชจายอื่นๆ  ที่เขาประเภทรายจายนี้ ในการจัดทําแผน
ขององคการบริหารสวนตําบลปาโมง 
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2548  และที่แกไขเพิ่ม
เติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2559
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
.2557 หรือกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท  0891.4/ว856
  ลงวันที่  12  มีนาคม  2553  หรือกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวของ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หนาที่   131
    ลําดับที่   2   
(สํานักปลัด)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด  เชน  คา
อาหาร   อาหารวาง   คากรรมการตัดสินกีฬา  คาเงินรางวัล  คา
ถวยรางวัล  คาจัดเตรียมสถานที่และคาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ   และ
คาใชจายอื่นๆ  ในการแขงขัน  เพื่อเปนการสงเสริมดาน
สุขภาพ การใชเวลาวางใหเปนประโยชน และเกิดความรักความ
สามัคคีในชุมชน  
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
 -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559
 หรือกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ  
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หนาที่   110
  ลําดับที่  1    
 (กองการศึกษา)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 115,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 65,000 บาท

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

-คาใชจายในพิธีการวันสําคัญทางศาสนาและประเพณีทองถิ่น  ตั้ง
ไว       20,000  บาท  
เพื่อจายเปนคาใชจายในพิธีทางศาสนาและประเพณีตางๆ  ใน
ทองถิ่น  เชน  ปีใหม  สงกรานต   เขาพรรษา  ออกพรรษา  ถวาย
สงฆ  ฯลฯ  
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559
 หรือกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ  
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หนาที่   128
    ลําดับที่  2         
 (กองการศึกษา)  
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาพวงมาลัย  ชอดอกไม  กระเชาดอกไม  พวงมาลา หรือพาน
ประดับพุมดอกไม

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ  ไดแก คาพวงมาลัย  ชอ
ดอกไม  กระเชาดอกไม  พวงมาลา    หรือพานประดับพุม
ดอกไม และอื่นๆ  เพื่อมอบใหแกบุคคลตางๆ หรือกิจกรรม
ตางๆ เปนตน
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0407/ว1284  ลง
วันที่  10  พฤศจิกายน  2530  เรื่องการเบิกจายคาดอกไมเพื่อ
มอบใหบุคคลตางๆคาพวงมาลา  และพานประดับพุมดอกไม
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง  ที่  กค  0514/36272  ลง
วันที่ 11  สิงหาคม  2530  เรื่อง การเบิกจายคาดอกไมเพื่อมอบ
ใหบุคคลตางๆ คาพวงมาลา  และพานประดับพุมดอกไม
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หนาที่   128
   ลําดับที่  6    
 (กองการศึกษา)

วันที่พิมพ : 16/10/2563  13:42:33 หนา : 68/88



โครงการอนุรักษประเพณีสงกรานตสืบสานวัฒนธรรมไทยใสใจผูสูง
อายุ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ ในโครงการอนุรักษประเพณี
สงกรานตสืบสานวัฒนธรรมไทยใสใจผูสูงอายุ  เชน  คา
อาหาร   อาหารวาง   คาวิทยากร   คาวัสดุอุปกรณ  คาป้าย
โครงการ  ฯลฯ       และคาใชจายอื่นๆ  
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559
 หรือกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ  
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
.2557 หรือกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)เปลี่ยน
แปลง  ครั้งที่ 2/63 หนาที่ 41 ลําดับที่ 1   
 (กองการศึกษา)
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โครงการอนุรักษวัฒนธรรมภูมิปัญญาทองถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ ในโครงการอนุรักษวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาทองถิ่น  เชน  คาอาหาร   อาหารวาง   คา
วิทยากร   คาวัสดุอุปกรณ  คาป้ายโครงการ  ฯลฯ       และคาใช
จายอื่นๆ  
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559
 หรือกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ  
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
.2557 หรือกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)เปลี่ยน
แปลง  ครั้งที่ 2/63 หนาที่ 41  ลําดับที่   2         
 (กองการศึกษา) 

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดทําตนเทียนพรรษาองคการบริหาร
สวนตําบลเมืองเดช

จํานวน 50,000 บาท

 เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนการจัดทําตนเทียนพรรษาขององคการ
บริหารสวนตําบลเมืองเดช  หรือตามโครงการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559(และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 2  พ.ศ.2563)หรือกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ของ  
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หนาที่   129
    ลําดับที่  10    
(กองการศึกษา)  
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 3,046,000 บาท

งบลงทุน รวม 3,046,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,046,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานคํากลาง  หมูที่ 5  
ตําบลปาโมง (จากเสนซอยเบิกบานหมูที่ 5  –หมูที่ 3)

จํานวน 275,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานคํากลาง  หมู
ที่ 5  ตําบลปาโมง (จากเสนซอยเบิกบานหมูที่ 5  –หมูที่ 3
)      ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร  ยาว 96 เมตร หนา 0.15
  เมตรหรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  480 ตร.ม  โดยใชคอนกรีตผสม
เสร็จกําลังอัดประลัย 240 กก. / ตร.ซม. ตาม มอก.213 – 2560
.ไหลทางลูกรังกวางขางละ   0.50  เมตรหรือตามสภาพถนน ราย
ละเอียดตามแบบ อบต.ปาโมง (พรอมป้ายโครงการตามแบบ
กําหนด  จํานวน  1  ป้าย)
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 2/63  หนาที่  15 ลําดับที่   6   
 (กองชาง) 
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดอนพยอม  หมูที่ 8  
ตําบลปาโมง (จากบานดอนพยอม – บานคํากลาง)

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดอน
พยอม  หมูที่ 8  ตําบลปาโมง (จากบานดอนพยอม – บานคํา
กลาง)    ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร  ยาว 131
 เมตร หนา 0.15  เมตรหรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  524 ตร.ม  โดย
ใชคอนกรีตผสมเสร็จกําลังอัดประลัย 240 กก. / ตร.ซม. ตาม มอ
ก.213 – 2560.ไหลทางลูกรังกวางขางละ   0.50  เมตรหรือตาม
สภาพถนน รายละเอียดตามแบบ อบต.ปาโมง (พรอมป้าย
โครงการตามแบบกําหนด  จํานวน  1  ป้าย)
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 2/63  หนาที่  21 ลําดับที่  9   
 (กองชาง) 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนคอ  หมูที่ 6  
ตําบลปาโมง (จากบานโนนคอ – ศพด.หนองผอุง)

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนคอ  หมู
ที่ 6  ตําบลปาโมง (จากบานโนนคอ – ศพด.หนองผอุง)     ขนาด
ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร  ยาว 131 เมตร หนา 0.15  เมตรหรือ
มีพื้นที่ไมนอยกวา  524 ตร.ม  โดยใชคอนกรีตผสมเสร็จกําลังอัด
ประลัย 240 กก. / ตร.ซม. ตาม มอก.213 – 2560.ไหลทางลูกรัง
กวางขางละ   0.50  เมตรหรือตามสภาพถนน รายละเอียดตาม
แบบ อบต.ปาโมง (พรอมป้ายโครงการตามแบบ
กําหนด  จํานวน  1  ป้าย)
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 2/63  หนาที่ 17   ลําดับที่  7   
 (กองชาง) 
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานปาโมง  หมูที่ 10 
ตําบลปาโมง (ซอยอุดมสุข)

จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานปาโมง  หมู
ที่ 10  ตําบลปาโมง (ซอยอุดมสุข)    ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00
 เมตร  ยาว 350 เมตร หนา 0.15  เมตรหรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา  1,050 ตร.ม  โดยใชคอนกรีตผสมเสร็จกําลังอัดประลัย 240
 กก. / ตร.ซม. ตาม มอก.213 – 2560.ไหลทางลูกรังกวางขาง
ละ   0.50  เมตรหรือตามสภาพถนน รายละเอียดตามแบบ อบต
.ปาโมง (พรอมป้ายโครงการตามแบบกําหนด  จํานวน  1  ป้าย)
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 2/63  หนาที่  23 ลําดับที่ 10   
 (กองชาง) 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานปาโมงใหญ  หมูที่ 2  
ตําบลปาโมง (ซอยสุขสามัคคี)

จํานวน 275,000 บาท

เพื่อจายเปนคา กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานปาโมง
ใหญ  หมูที่ 2  ตําบลปาโมง (ซอยสุขสามัคคี)       ขนาดผิว
จราจรกวาง 4.00 เมตร  ยาว 120 เมตร หนา 0.15  เมตรหรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา  480 ตร.ม  โดยใชคอนกรีตผสมเสร็จกําลังอัด
ประลัย 240 กก. / ตร.ซม. ตาม มอก.213 – 2560.ไหลทางลูกรัง
กวางขางละ   0.50  เมตรหรือตามสภาพถนน รายละเอียดตาม
แบบ อบต.ปาโมง (พรอมป้ายโครงการตามแบบ
กําหนด  จํานวน  1  ป้าย)
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 2/63  หนาที่ 5 ลําดับที่  1   
 (กองชาง) 
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองย่ําเตา  หมูที่ 7  
ตําบลปาโมง (จากบานนางประกาย – บานนายสุชาติ)

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองย่ํา
เตา  หมูที่ 7  ตําบลปาโมง (จากบานนางประกาย – บานนาย
สุชาติ)   ขนาดผิวจราจรกวาง 3.50 เมตร  ยาว 150
 เมตร หนา 0.15  เมตรหรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  525 ตร.ม  โดย
ใชคอนกรีตผสมเสร็จกําลังอัดประลัย 240 กก. / ตร.ซม. ตาม มอ
ก.213 – 2560.ไหลทางลูกรังกวางขางละ   0.50  เมตรหรือตาม
สภาพถนน รายละเอียดตามแบบ อบต.ปาโมง (พรอมป้าย
โครงการตามแบบกําหนด  จํานวน  1  ป้าย)
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 2/63  หนาที่  19 ลําดับที่   8  
 (กองชาง)

โครงการกอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยูพรอมฝาปิดบานปาหวาย หมูที่ 
4 ตําบลปาโมง (จากถนน  24 ถึง บานนายประดิษฐ   บุราเพ็ญ)

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยูพรอมฝาปิด  บานปา
หวาย    หมูที่  4 ตําบลปาโมง (จากถนน  24 ถึง บานนาย
ประดิษฐ   บุราเพ็ญ)  ขนาดภายใน 0.30 X 0.30
  เมตร  ยาว  120   เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ปา
โมง) พรอมป้ายโครงการตามแบบกําหนด  จํานวน  1  ป้าย
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 2/63  หนาที่  11 ลําดับที่   4   
 (กองชาง) 
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เงินเพิ่มคาชดเชยงานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได(คา K) จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาชดเชยงานกอสรางตามสัญญาแบบปรับ
ราคาได(คา k)
-เปนไปตามหนังสือ  กค(กจว) 0405.2/ว110 ลงวันที่  5
  มีนาคม  2561                                เรื่อง  ซักซอมแนวทาง
ปฎิบัติในการกําหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑสัญญาแบบปรับราคา
ได(คา K)
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หนาที่    95
   ลําดับที่  115    
 (กองชาง)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการซอมแซมถนนลูกรังบานปาโมงใหญ  หมูที่ 2 ตําบลปาโมง 
(จากนานางสุข  สุดแสดง – นานายคูณ  วรสุข)

จํานวน 47,700 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมถนนบานปาโมงใหญ  หมูที่ 2 ตําบลปา
โมง (จากนานางสุข  สุดแสดง – นานายคูณ  วรสุข) โดยลงลูกรัง
ผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว 850  เมตร หนาเฉลี่ย  0.10
  เมตร หรือปริมาตรลูกรังไมนอยกวา  357 ลบ.ม. พรอมเกรด
ปรับแตงตลอดสาย
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)เพิ่มเติม  ครั้ง
ที่ 2 หนาที่  4    ลําดับที่   1   
 (กองชาง) 
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โครงการปรับปรุง/ซอมแซมถนนลูกรังบานคํากลาง  หมูที่ 5  ตําบล
ปาโมง (ซอยนายสุนทร – ถนนทางหลวงชนบท)

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมถนนลูกรังบานคํากลาง  หมูที่ 5  ตําบล
ปาโมง (ซอยนายสุนทร – ถนนทางหลวงชนบท) ดังนี้
-ลงลูกรังผิวจราจรกวาง 2.50 เมตร ยาว 483  เมตร หนา
เฉลี่ย  0.10  เมตร หรือปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1695 ลบ.ม
. พรอมเกรดปรับแตงตลอดสาย
-วางทอระบายน้ําคอนกรีต ขนาด ศก. 0.30 เมตร x 1.00
 เมตร  1 แถว  รวม  4 ทอน
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)เปลี่ยน
แปลง  ครั้งที่ 2 หนาที่  13  ลําดับที่   5         
 (กองชาง) 

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตดวยแอสฟัลทติกคอนกรีต 
(เสริมผิวจราจร) 
บานหนองผอุง  หมูที่ 9  ตําบลปาโมง

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตดวยแอสฟัลทติก
คอนกรีต (เสริมผิวจราจร) บานหนองผอุง    หมูที่ 9  ตําบลปา
โมง   ขนาดผิวจราจร กวาง  4.00 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 4
 ซม.หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,000  ตารางเมตร   (พรอมป้าย
โครงการตามแบบกําหนด  จํานวน  1  ป้าย)
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)เพิ่มเติม  ครั้ง
ที่ 2 หนาที่  7    ลําดับที่   4   
 (กองชาง) 

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังบานปาโมงนอย  หมูที่ 3 ตําบล
ปาโมง

จํานวน 229,300 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมถนนลูกรังจากบานปาโมงนอย หมูที่ 3
 ตําบลปาโมง ดังนี้
สายที่ 1  ซอมแซมถนนลูกรัง ซอยเกษมสุข  ตามรายละเอียดดัง
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นี้ 
-ลงลูกรังผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 300  เมตร หนา
เฉลี่ย  0.10  เมตร หรือปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 168 ลบ.ม
. พรอมเกรดปรับแตงตลอดสาย
-ลงลูกรังผิวจราจรกวาง 3.50 เมตร ยาว 450  เมตร หนา
เฉลี่ย  0.10  เมตร หรือปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 220 ลบ.ม
. พรอมเกรดปรับแตงตลอดสาย
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)เพิ่มเติม  ครั้ง
ที่ 2 หนาที่  5    ลําดับที่   2 
     
สายที่ 2  ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง สายบานปาโมงนอย – 
หนองน้ําสราง ตามรายละเอียดดังนี้ 
-ขยายคันทางรวมคันทางเดิม กวาง 5.00 เมตร ยาว 270
  เมตร สูงเฉลี่ย  0.50  เมตร หรือปริมาตรดินถมไมนอยกวา 283
 ลบ.ม. พรอมเกรดปรับแตงตลอดสาย
-ถมดินสรางคันทาง กวาง 4.00 เมตร ยาว 100  เมตร สูง
เฉลี่ย  0.50  เมตร หรือปริมาตรดินถมไมนอยกวา 262 ลบ.ม
. พรอมเกรดปรับแตงตลอดสาย
-ลงลูกรังผิวจราจร ชวงที่ 1 กวาง 4.50 เมตร ยาว 270
  เมตร หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร หรือปริมาตรลูกรังไมนอย
กวา 170 ลบ.ม. พรอมเกรดปรับแตงตลอดสาย
-ลงลูกรังผิวจราจร ชวงที่ 2 กวาง 4.00 เมตร ยาว 60  เมตร หนา
เฉลี่ย  0.10  เมตร หรือปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 33 ลบ.ม
. พรอมเกรดปรับแตงตลอดสาย
-ลงลูกรังผิวจราจร ชวงที่ 3 กวาง 3.50 เมตร ยาว 100
  เมตร หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร หรือปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 49
 ลบ.ม. พรอมเกรดปรับแตงตลอดสาย
-วางทอระบายน้ําคอนกรีต ขนาด ศก. 0.40 เมตร x 1.00
 เมตร  1 แถว  รวม  6 ทอน
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)เพิ่มเติม  ครั้ง
ที่ 2 หนาที่  5    ลําดับที่   3  
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สายที่ 3  ซอมแซมถนนลูกรัง ซอยนานายลืม  ตามรายละเอียดดัง
นี้ 
-ลงลูกรังผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว 200  เมตร หนา
เฉลี่ย  0.10  เมตร หรือปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 84 ลบ.ม
. พรอมเกรดปรับแตงตลอดสาย
-ลงลูกรังผิวจราจรกวาง 2.50 เมตร ยาว 100  เมตร หนา
เฉลี่ย  0.10  เมตร หรือปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 35 ลบ.ม
. พรอมเกรดปรับแตงตลอดสาย
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)เปลี่ยน
แปลง  ครั้งที่ 2 หนาที่  7  ลําดับที่   2      

สายที่ 4  ซอมแซมถนนลูกรัง ซอยหนองคูเวียง  ตามรายละเอียด
ดังนี้ 
-ลงลูกรังผิวจราจรกวาง 2.50 เมตร ยาว 1,550  เมตร หนา
เฉลี่ย  0.10  เมตร หรือปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 542 ลบ.ม
. พรอมเกรดปรับแตงตลอดสาย
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)เปลี่ยน
แปลง  ครั้งที่ 2 หนาที่  9  ลําดับที่   3      
 (กองชาง) 
(รายละเอียดตามแบบแปลน  อบต.ปาโมง) (พรอมป้ายโครงการ
ตามแบบกําหนด  จํานวน  1  ป้าย)

โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลปาโมง

จํานวน 79,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลปาโมง ดังนี้
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองผอุง  เทพื้นคอนกรีตบริเวณลาน
อางลางมือ  ขนาดพื้นที่ 31.30 ตร.ม. หนา  0.15  เมตร
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาโมงใหญ  เทพื้นคอนกรีตบริเวณลาน
อางลางมือ  ขนาดพื้นที่ 45.60   ตร.ม. หนา  0.15  เมตร  และ
ปรับปรุงหองน้ําจํานวน  4  หอง 
รายละเอียดตามแบบ อบต.ปาโมง
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)เปลี่ยน
แปลง  ครั้งที่ 2/63 หนาที่  39  ลําดับที่  2  
 (กองชาง) 

เงินเพิ่มคาชดเชยงานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได(คา K) จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาชดเชยงานกอสรางตามสัญญาแบบปรับ
ราคาได(คา k)
-เปนไปตามหนังสือ  กค(กจว) 0405.2/ว110 ลงวันที่  5
  มีนาคม  2561                                เรื่อง  ซักซอมแนวทาง
ปฎิบัติในการกําหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑสัญญาแบบปรับราคา
ได(คา K)
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หนาที่    95
   ลําดับที่  115    
 (กองชาง) 
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 40,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสงเสริม  พัฒนาและสนับสนุนเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง

จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาใชตางๆ  ในการดําเนินการโครงการสง
เสริม พัฒนาและสนับสนุนเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอ
เพียง  เชน  คาอาหาร    อาหารวาง   คาวิทยากร   คาวัสดุ
อุปกรณ             คาป้ายโครงการ  ฯลฯ    และคาใชจาย
อื่นๆ  เปนตน 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
.2557 หรือกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)เปลี่ยน
แปลง  ครั้งที่ 2/63 หนาที่  37 ลําดับที่   1   
 (สํานักปลัด) 
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชตางๆ  ในการดําเนินการโครงการอนุรักษพันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ   เชน คาอาหาร    อาหารวาง   คาวิทยากร   คาวัสดุ
อุปกรณ  คาป้ายโครงการ  ฯลฯ    และคาใชจายอื่นๆ  เปนตน  
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
.2557 หรือกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หนาที่   117
   ลําดับที่  5    
 (สํานักปลัด)
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

-  โครงการปลูกจิตสํานึกอนุรักษสิ่งแวดลอม(รักน้ํา รักปา รักษาแผน
ดิน)

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ   ในการจัดทําโครงการปลูกจิตสํานึก
อนุรักษสิ่งแวดลอม(รักน้ํา  รักปา  รักษาแผนดิน) เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในโอกาสอันเปนมหามงคล และสนองพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯพระ
บรมราชินีนาถ  ในการอนุรักษน้ําและปา  รวมทั้งสรางจิตสํานึก
ของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดลอม  และอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติ             โดยถือปฎิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นดวนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว1060  ลงวันที่  31
  พฤษภาคม  2559
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559
 หรือกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
.2557 หรือกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หนาที่   116
   ลําดับที่  1   
 (กองชาง)  
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โครงการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราช
ดําริ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ   ในการจัดทําโครงการพัฒนาและ
รณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  เชน  คา
อาหาร    อาหารวาง   คาวิทยากร   คาวัสดุอุปกรณ             คา
ป้ายโครงการ  ฯลฯ    และคาใชจายอื่นๆ  เปนตน
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559
 หรือกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
.2557 หรือกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หนาที่   116
    ลําดับที่  2    
 (สํานักปลัด) 

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

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรตาง ๆ  เชน  ปุ๋ย , วัสดุเพาะ
ชํา ,  อุปกรณในการขยายพันธุพืช  พันธุพืช  ฯลฯ  
 (กองชาง)  
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 7,783,416 บาท

งบกลาง รวม 7,783,416 บาท
งบกลาง รวม 7,783,416 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจาง
-เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ อบต. ดวนที่สุด ที่
มท 0809.5/ว9  ลงวันที่  22 มกราคม  2557
-เปนไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.2533
-เปนไปตามหนังสือสํานักงาน  ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว81  ลงวันที่  10 กรกฎาคม  2557  หรือ
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
 (สํานักปลัด) 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนใหกับพนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตําบลปาโมง  โดยถือปฎิบัติตามพระราช
บัญญัติเงินทดแทน  พ.ศ.2537  และแกไขเพิ่มเติม  ฉบับที่ 2 พ.ศ.
2561 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 หรือ
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ   
 (สํานักปลัด) 
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 5,754,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคการบริหารสวนตําบล
ปาโมง  อําเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี   โดยวิธีการ
คํานวณตั้งงบประมาณประเภทนี้จากฐานขอมูลผูสูงอายุ  ดังนี้
 1)ผูสูงอายุ ชวงอายุ  60-69  ปี   จํานวน  423  คนๆละ  600
   บาทตอเดือน  จํานวน  12  เดือน   รวม  3,045,600   บาท
 2)ผูสูงอายุ ชวงอายุ  70-79  ปี   จํานวน  205  คนๆละ  700
   บาทตอเดือน  จํานวน  12  เดือน   รวม  1,722,000   บาท
 3)ผูสูงอายุ ชวงอายุ  80-89  ปี   จํานวน   84  คนๆละ  800
   บาทตอเดือน  จํานวน  12  เดือน   รวม   806,400   บาท
 4)ผูสูงอายุ ชวงอายุ  90  ปีขึ้นไป   จํานวน   9  คนๆละ  1,000
   บาทตอเดือน  จํานวน  12  เดือน   รวม   108,000   บาท
 5)และตั้งจายเพิ่มเติมอีก  จํานวน  10  คนๆละ  600   บาทตอ
เดือน  จํานวน  12  เดือน  รวมเปนเงิน   72,000   บาท
รวมขอ 1) – 5) เปนเงิน  5,754,000  บาท
ในการเบิกจายจริงในแตละเดือนผูมีสิทธิไดรับเบี้ยอาจจะลดลง
หรือเพิ่มขึ้น  ดังนั้น  จํานวนเงินงบประมาณที่ตั้งไวในขอ  1) – 5
) สามารถถั่วเฉลี่ยจายกันไดและหากมีการโอนเพิ่มหรือโอนลดงบ
ประมาณไมจําเปนตองเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง   ใหจายไดตาม
จํานวนผูมีสิทธิตามระเบียบกฎหมายกําหนด   เพราะจํานวนผูสูง
อายุอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดทุกวันหรือทุกเดือน อันเกิดมาจาก
หลายสาเหตุ  เชน การขึ้นทะเบียนใหมหรือเพิ่มเติม  การเสีย
ชีวิต  มติคณะรัฐมนตรีใหเพิ่มหรือลดอัตราการจายเงิน ฯลฯ เปน
ตน
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หนาที่   113
   ลําดับที่  1    
 (สํานักปลัด)  
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,389,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององคการบริหารสวนตําบล
ปาโมง  อําเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี   โดยวิธีการ
คํานวณตั้งงบประมาณประเภทนี้จากฐานขอมูลคนพิการ  ดังนี้
 1)เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพคนพิการที่มีอายุ  18  ปีขึ้น
ไป  จํานวน  136   คนๆละ  800   บาทตอเดือน  จํานวน  12
  เดือน   รวมเปนเงิน  1,305,600   บาท
 2)เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพคนพิการที่มีอายุต่ํากวา  18
  ปี    จํานวน  3   คนๆละ  1,000   บาทตอเดือน  จํานวน  12
  เดือน   รวมเปนเงิน  36,000   บาท
 3)และตั้งจายเพิ่มเติมอีก  จํานวน  5  คนๆละ  800   บาทตอ
เดือน  จํานวน  12  เดือน  รวมเปนเงิน   48,000   บาท
รวมขอ 1) – 3) เปนเงิน  1,389,600  บาท
ทั้งนี้  เพื่อความยืดหยุนและเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การบริหารงานการจายเบี้ยยังชีพผูพิการ เนื่องจากระเบียบการ
จายคนพิการฉบับใหม กําหนดใหสามารถขึ้นทะเบียนผูพิการได
ทุกเดือนและใหจายเบี้ยในเดือนถัดไป  ดังนั้นจํานวนที่ตั้งงบ
ประมาณรายจายประเภทนี้จึงเปนเพียงการประมาณการจํานวนผู
พิการที่มีสิทธิรับเบี้ย ซึ่งในเดือนที่จายจริง จํานวนผูมีสิทธิอาจลด
ลงหรือเพิ่มขึ้น จํานวนเงินในขอ  1) – 3) จึงสามารถถั่วเฉลี่ยจาย
กันไดและหากมีการโอนเพิ่มหรือโอนลดไมจําเปนตองเปลี่ยน
แปลงคําชี้แจง  ใหจายตามจํานวนผูมีสิทธิตามที่ระเบียบกฎหมาย
กําหนด  เพราะจํานวนผูพิการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดทุกวันและ
ทุกเดือน อันเกิดมาจากหลายสาเหตุ  เชน                   การเสีย
ชีวิต   การเปิดรับลงทะเบียนทุกเดือนและจายในเดือนถัดไปตาม
ระเบียบกฎหมายกําหนด ฯลฯ เปนตน
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หนาที่   113
    ลําดับที่  2    
 (สํานักปลัด)  
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เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสขององคการบริหารสวน
ตําบลปาโมง  อําเภอเดชอุดม      จังหวัดอุบลราชธานี   ตั้งงบ
ประมาณครั้งแรกโดยการคํานวณจากฐานขอมูลผูมีสิทธิรับเบี้ย  ณ
 วันตั้งงบประมาณ  จํานวน   15  คนๆละ   500  บาทตอ
เดือน  จํานวน  12  เดือน  จํานวนที่ระบุในคําชี้แจงนี้เปนเพียงคํา
ชี้แจงหลักการในการคํานวณตั้งงบประมาณ  โดยหากมีการโอน
เพิ่มหรือโอนลดงบประมาณไมจําตองเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงจํานวน
ผูมีสิทธิ    ใหดําเนินการเบิกจายตามจํานวนผูมีสิทธิที่ระเบียบ
กฎหมายกําหนด เพราะจํานวนผูมีสิทธิอาจมีการเปลี่ยนแปลงได
ทุกวัน อันเกิดมาจากหลายสาเหตุ เชน การเสียชีวิต การลง
ทะเบียนเพิ่มเติม ฯลฯ เปนตน
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หนาที่   113
    ลําดับที่ 3     
 (สํานักปลัด)  

สํารองจาย จํานวน 150,816 บาท

เพี่อจายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาความ
เดือดรอนของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลปา
โมง  ที่ไมสามารถคาดการณไดลวง
หนา  เชน  อุทกภัย  วาตภัย  อัคคีภัยฯลฯ เปนตน    
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  พ.ศ.2560 (และที่แกไขเพิ่มเติม)  หรือ
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หนาที่   133
   ลําดับที่  3    
 (สํานักปลัด) 
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รายจายตามขอผูกพัน

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 74,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหาร
สวนตําบลปาโมง   โดยถือปฎิบัติตามระเบียบระทรวงมหาดไทย
วาดวยการตั้งงบประมาณขององคปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสมทบ
กองทุน พ.ศ.2561(และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2  พ.ศ.2563)
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หนาที่  107
   ลําดับที่  8    
 (สํานักปลัด)  

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 167,000 บาท

ตั้งเพื่อเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญเพื่อชวยเหลือแกขา
ราชการสวนทองถิ่น   1 %  ของประมาณการรายรับ   โดยถือปฎิ
บัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.5
/ว3466 ลงวันที่  29  ตุลาคม  2561 และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว2305 ลงวันที่ 26
  กรกฎาคม 2561  หรือกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ของ
 (สํานักปลัด) 
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