
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลปาโมง

อําเภอเดชอุดม   จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 30,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 8,019,808 บาท
งบกลาง รวม 8,019,808 บาท

งบกลาง รวม 8,019,808 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ อบต. ดวนที่สุด ที่
มท 0809.5/ว9  ลงวันที่  22 มกราคม  2557
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.2533 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน  ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว81  ลงวันที่  10 กรกฎาคม  2557 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
 (สํานักปลัด) 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนให้กับพนักงานจ้างของ
องคการบริหารสวนตําบลปาโมง  โดยถือปฎิบัติตามพระราช
บัญญัติเงินทดแทน  พ.ศ.2537  และแก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่ 2 พ.ศ.
2561 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 หรือเป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง   
 (สํานักปลัด) 
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 5,853,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคการบริหารสวนตําบล
ปาโมง  อําเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี   โดยวิธีการ
คํานวณตั้งงบประมาณประเภทนี้จากฐานข้อมูลผู้สูงอายุ  ดังนี้
 1)ผู้สูงอายุ ชวงอายุ  60-69  ปี   จํานวน  426  คนๆละ  600
   บาทตอเดือน  จํานวน  12  เดือน   รวม  3,067,200   บาท
 2)ผู้สูงอายุ ชวงอายุ  70-79  ปี   จํานวน  216  คนๆละ  700
   บาทตอเดือน  จํานวน  12  เดือน   รวม  1,814,400   บาท
 3)ผู้สูงอายุ ชวงอายุ  80-89  ปี   จํานวน   90  คนๆละ  800
   บาทตอเดือน  จํานวน  12  เดือน   รวม   864,000   บาท
 4)ผู้สูงอายุ ชวงอายุ  90  ปีขึ้นไป   จํานวน   6  คนๆละ  1,000
   บาทตอเดือน  จํานวน  12  เดือน   รวม   72,000   บาท
 5)และตั้งจายเพิ่มเติมอีก  จํานวน  5  คนๆละ  600   บาทตอ
เดือน  จํานวน  12  เดือน  รวมเป็นเงิน   36,000   บาท
รวมข้อ 1) – 5) เป็นเงิน  5,853,600  บาท
ในการเบิกจายจริงในแตละเดือนผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยอาจจะลดลง
หรือเพิ่มขึ้น  ดังนั้น  จํานวนเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อ  1) – 5
) สามารถถั่วเฉลี่ยจายกันได้และหากมีการโอนเพิ่มหรือโอนลดงบ
ประมาณไมจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง   ให้จายได้ตาม
จํานวนผู้มีสิทธิตามระเบียบกฎหมายกําหนด   เพราะจํานวนผู้สูง
อายุอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกวันหรือทุกเดือน อันเกิดมาจาก
หลายสาเหตุ  เชน การขึ้นทะเบียนใหมหรือเพิ่มเติม  การเสีย
ชีวิต  มติคณะรัฐมนตรีให้เพิ่มหรือลดอัตราการจายเงิน ฯลฯ เป็น
ต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจาย
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2552
 และแก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่   113
   ลําดับที่  1  (สํานักปลัด)  
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,389,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององคการบริหารสวนตําบล
ปาโมง  อําเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี   โดยวิธีการ
คํานวณตั้งงบประมาณประเภทนี้จากฐานข้อมูลคนพิการ  ดังนี้
 1)เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพคนพิการที่มีอายุ  18  ปีขึ้น
ไป  จํานวน  136   คนๆละ  800   บาทตอเดือน  จํานวน  12
  เดือน   รวมเป็นเงิน  1,305,600   บาท
 2)เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพคนพิการที่มีอายุต่ํากวา  18
  ปี    จํานวน  3   คนๆละ  1,000   บาทตอเดือน  จํานวน  12
  เดือน   รวมเป็นเงิน  36,000   บาท
 3)และตั้งจายเพิ่มเติมอีก  จํานวน  5  คนๆละ  800   บาทตอ
เดือน  จํานวน  12  เดือน  รวมเป็นเงิน   48,000   บาท
รวมข้อ 1) – 3) เป็นเงิน  1,389,600  บาท
ทั้งนี้  เพื่อความยืดหยุนและเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การบริหารงานการจายเบี้ยยังชีพผู้พิการ เนื่องจากระเบียบการ
จายคนพิการฉบับใหม กําหนดให้สามารถขึ้นทะเบียนผู้พิการได้
ทุกเดือนและให้จายเบี้ยในเดือนถัดไป  ดังนั้นจํานวนที่ตั้งงบ
ประมาณรายจายประเภทนี้จึงเป็นเพียงการประมาณการจํานวนผู้
พิการที่มีสิทธิรับเบี้ย ซึ่งในเดือนที่จายจริง จํานวนผู้มีสิทธิอาจลด
ลงหรือเพิ่มขึ้น จํานวนเงินในข้อ  1) – 3) จึงสามารถถั่วเฉลี่ยจาย
กันได้และหากมีการโอนเพิ่มหรือโอนลดไมจําเป็นต้องเปลี่ยน
แปลงคําชี้แจง  ให้จายตามจํานวนผู้มีสิทธิตามที่ระเบียบกฎหมาย
กําหนด  เพราะจํานวนผู้พิการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกวันและ
ทุกเดือน อันเกิดมาจากหลายสาเหตุ  เชน                   การเสีย
ชีวิต   การเปิดรับลงทะเบียนทุกเดือนและจายในเดือนถัดไปตาม
ระเบียบกฎหมายกําหนด ฯลฯ เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจาย
เงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ.2553 และแก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่   113
    ลําดับที่  2    
 (สํานักปลัด)  
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เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดสขององคการบริหารสวน
ตําบลปาโมง  อําเภอเดชอุดม    จังหวัดอุบลราชธานี   ตั้งงบ
ประมาณครั้งแรกโดยการคํานวณจากฐานข้อมูลผู้มีสิทธิรับเบี้ย  ณ
 วันตั้งงบประมาณ  จํานวน   15  คนๆละ   500  บาทตอ
เดือน  จํานวน  12  เดือน  จํานวนที่ระบุใน             คําชี้แจงนี้
เป็นเพียงคําชี้แจงหลักการในการคํานวณตั้งงบประมาณ  โดยหาก
มีการโอนเพิ่มหรือโอนลดงบประมาณไมจําต้องเปลี่ยนแปลงคําชี้
แจงจํานวนผู้มีสิทธิ    ให้ดําเนินการเบิกจายตามจํานวนผู้มีสิทธิที่
ระเบียบกฎหมายกําหนด เพราะจํานวนผู้มีสิทธิอาจมีการเปลี่ยน
แปลงได้ทุกวัน อันเกิดมาจากหลายสาเหตุ เชน การเสียชีวิต การ
ลงทะเบียนเพิ่มเติม ฯลฯ เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่   113
    ลําดับที่ 3     
 (สํานักปลัด)  

เงินสํารองจาย จํานวน 150,608 บาท

เพี่อจายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลปา
โมง  ที่ไมสามารถคาดการณได้ลวง
หน้า  เชน  อุทกภัย  วาตภัย  อัคคีภัยฯลฯ เป็นต้น    
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น  พ.ศ.2560 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่   133
   ลําดับที่  3    
 (สํานักปลัด) 
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รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 314,000 บาท

ตั้งเพื่อเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญเพื่อชวยเหลือแกข้า
ราชการสวนท้องถิ่น   2 %  ของประมาณการรายรับ   
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
(สํานักปลัด) 

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 74,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหาร
สวนตําบลปาโมง   โดยถือปฎิบัติตามระเบียบระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการตั้งงบประมาณขององคปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อสมทบ
กองทุน พ.ศ.2561(และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2  พ.ศ.2563)
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)แก้ไข ครั้งที่ 1
 หน้าที่  5  ลําดับที่   1  (สํานักปลัด)  
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,375,680 บาท

งบบุคลากร รวม 5,999,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,707,120 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนให้แก  นายกองคการบริหาร
สวนตําบล   ในอัตราเดือน
ละ 20,400   บาท  จํานวน  12  เดือน    เป็น
เงิน  244,800  บาท  และรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  ในอัตราเดือน
ละ  11,220  บาท จํานวน 2  อัตรา จํานวน  12  เดือน เป็น
เงิน  269,280 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงิน
คาตอบแทน นายก อบต.  รองนายก อบต.ประธานสภา อบต.รอง
ประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบต
. และเลขานุการสภา อบต. พ.ศ.2557 หรือเป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  (สํานักปลัด) 

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงให้แก  นายกองคการ
บริหารสวนตําบล  ในอัตราเดือน
ละ 1,750   บาท จํานวน  12  เดือน  เป็น
เงิน  21,000  บาท และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล  ใน
อัตราเดือน
ละ  880 บาท จํานวน  12  เดือน  จํานวน 2  อัตรา  เป็น
เงิน   21,120  บาท              ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเงินคาตอบแทน นายก อบต.  รองนายก อบต.  ประธาน
สภา อบต. รองประธานสภา อบต.  สมาชิกสภา อบต. เลขานุการ
นายก อบต. และเลขานุการสภา อบต. พ.ศ.2557 หรือเป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (สํานักปลัด)
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษให้แก  นายกองคการบริหารสวน
ตําบล ในอัตราเดือนละ 1,750   บาท จํานวน  12  เดือน  เป็น
เงิน  21,000  บาท  และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ใน
อัตราเดือน
ละ  880  บาท  จํานวน  12  เดือน  จํานวน 2  อัตรา  เป็น
เงิน   21,120  บาท  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงิน
คาตอบแทน นายก อบต.  รองนายก อบต. ประธานสภา อบต
. รองประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต.เลขานุการนายก อบต
. และเลขานุการสภา อบต. พ.ศ.2557 หรือเป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (สํานักปลัด) 

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนให้แก  เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล  ในอัตราเดือน
ละ 7,200   บาท  จํานวน  12  เดือน  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน นายก อบต.รองนายก อบต
.  ประธานสภา อบต. รองประธานสภา อบต.สมาชิกสภา อบต
. เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการสภา อบต. พ.ศ
.2557 หรือเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง  (สํานักปลัด) 
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,022,400 บาท

-  คาตอบแทนประธานสภา อบต.  11,220
  บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 134,640  บาท  
-  คาตอบแทนรองประธานสภา อบต. 9,180
  บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 110,160 บาท
-  คาตอบแทนสมาชิกสภา  อบต.  คนละ  7,200
  บาท/เดือน  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  691,200  บาท
-  คาตอบแทนเลขานุการสภา  อบต.  7,200
  บาท/เดือน  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  86,400  บาท ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน นายก อบต
.รองนายก อบต.  ประธานสภา อบต. รองประธานสภา อบต
.  สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการ
สภา อบต. พ.ศ.2557 หรือเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง (สํานักปลัด)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,292,160 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,927,880 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบลในตําแหนงตาง ๆ
   ได้แก  ปลัด  อบต.              รองปลัด อบต. , หัวหน้าสํานัก
ปลัด  , นักวิเคราะหนโยบายและแผน , นักพัฒนาชุมชน ,นัก
ทรัพยากรบุคคล ,นักวิชาการตรวจสอบภายใน, เจ้าพนักงาน
ธุรการ   จํานวน   8   อัตรา  และตามกรอบแผนอัตรากําลัง  3
 ปี ขององคการบริหารสวนตําบลปาโมง  
-ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542  หรือเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง  (สํานักปลัด) 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานสวนตําบล  ได้แก คาตอบ
แทนรายเดือนของ ปลัด อบต. และ เงินเพิ่มตางๆ เป็นไปตาม
ระเบียบที่กําหนด  
-ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542  หรือเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง  (สํานักปลัด)  

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล
ได้แก  ปลัด อบต. รองปลัด อบต. และหัวหน้าสํานักปลัด อบต
.   ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
อุบลราชธานี  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
การจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่  6) พ.ศ
.2559  ลงวันที่  28  เมษายน 2559  หรือตามระเบียบที่กําหนด  
-ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542  หรือเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง  (สํานักปลัด)  

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,052,760 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของพนักงานจ้างในตําแหนงตาง ๆ   ของ
สํานักปลัด  และตามกรอบแผนอัตรากําลัง  3 ปี  ขององคการ
บริหารสวนตําบลปาโมง    
-ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542  หรือเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง  (สํานักปลัด) 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 59,520 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานจ้างในตําแหนงตาง ๆ
   เชน  เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆ  ให้
แก  พนักงานจ้างในองคการบริหารสวนตําบลปาโมง  ตาม
ระเบียบที่กําหนด  
-ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542  หรือเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง  (สํานักปลัด)  
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งบดําเนินงาน รวม 2,293,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 725,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 540,000 บาท

- เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  ตั้งไว้      340,000
     บาท 
เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี)  ให้แกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ของสํานัก
ปลัด  โดยถือปฏิบัติตามประกาศ กจ.,กท. และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ  เงื่อนไข และ
วิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่น  ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น   หรือตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2557  หรือเป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
 (สํานักปลัด) 
 
-คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง  ตั้งไว้      200,000     
บาท
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้งสําหรับการเลือก
ตั้งขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นหรือคาตอบแทนตางๆ และคา
ใช้จายอื่นๆ ในการเลือกตั้ง ตามที่กฎหมายกําหนด 
-เป็นไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5013 ลงวันที่ 26
 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณ เพื่อ
เป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้อง
ถิ่น
หรือเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง(สํานักปลัด) 
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจําพนักงานจ้างใน อบต.ที่ได้รับคํา
สั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการขององคปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 หรือเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง (สํานักปลัด) 

คาเชาบ้าน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลให้แก  ผู้มีสิทธิ์ได้
รับคาเชาบ้านตามระเบียบฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่  4)พ.ศ.2562 หรือเป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
 (สํานักปลัด) 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล  และผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กําหนด 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หรือ
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
 (สํานักปลัด) 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้อง
ถิ่น  และผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กําหนด 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หรือ
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
 (สํานักปลัด) 
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ค่าใช้สอย รวม 943,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาจ้างเหมาทําความสะอาดสํานักงาน   คาจ้าง
เหมาผู้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คาจ้าง
เหมาบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส คาจ้างเหมาที่มี
ลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสร้าง และจัดทํา
ป้ายโฆษณาและเผยแพรตางๆ คาจ้างเหมาบริการบุคคลภาย
นอก คาจ้างที่ปรึกษา       คาสํารวจความพึงพอใจ  คาจ้างปรับ
ปรุงโดเมน website  คาธรรมเนียมตางๆ  คาจ้างเหมาแรงงาน
หรือชางฝีมือให้ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งที่จําเป็นหรือคาจ้าง
เหมาบริการอื่น ๆ  ที่อยูในความดูแลขององคการบริหารสวน
ตําบล  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 หรือ
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง   (สํานัก
ปลัด) 

คาประกันภัยรถราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาประกันภัยรถราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นหรือคาใช้จายบริการอื่นๆ  ที่อยูในความดูแลขององคการ
บริหารสวนตําบล  (สํานักปลัด) 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดทําประกันภัยทรัพยสินขององคปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563 หรือเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง (สํานักปลัด) 
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คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาถายเอกสาร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  คาถาย
เอกสาร เชน  แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนยุทธศาสตร  ข้อบัญญัติงบ
ประมาณรายจาย  แบบประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น(LPA)  แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานราชการ  ฯลฯ เป็นต้น  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 หรือ
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง          (สํานักปลัด) 

คาหนังสือพิมพ วารสารและสื่อสิ่งพิมพ จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาหนังสือพิมพ  วารสารหรือสิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ
หรือจ้างพิมพ  หนังสือพิมพ  คาจ้างจัดทําวารสาร  เอกสารทาง
วิชาการอื่น ๆและสื่อพิมพตางๆ ฯลฯ เป็นต้น     
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 หรือ
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  (สํานัก
ปลัด) 
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคารับรองขององคการบริหารสวนตําบล  ในโอกาส
ตาง ๆ  เชน การต้อนรับสวน
ราชการตาง ๆ  ที่มาดูงานและตรวจติดตามงานขององคการ
บริหารสวนตําบลหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
-เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตําบลหรือคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตาม
กฎหมายหรือการประชุมระหวาง  อปท.กับ อปท.  หรือ  อปท
.กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนผู้เข้ารวมประชุมอื่นๆ  และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องซึ่งเข้ารวมประชุม  เชน  คาอาหาร  เครื่องดื่ม  ในการ
เลี้ยงรับรองและคาบริการอื่นๆ  
-เพื่อจายเป็นคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 หรือ
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  (สํานัก
ปลัด) 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

-  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ   คาเบี้ยเลี้ยง  คา
พาหนะ  คาเชาที่พักและคาใช้จายอื่นๆ  ในการเดินทางไป
ราชการ  หรืออบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล  พนักงาน
จ้าง  คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  ตลอดจนผู้ที่ได้รับคําสั่งแตงตั้งให้เดินทางไปราชการ ตาม
ระเบียบฯ  ที่กําหนด
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่4) พ.ศ. 2561
  หรือกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
 (สํานักปลัด)  
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-  คาใช้จายสําหรับการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆสําหรับการเลือกตั้งขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกําหนด  การให้ความรวมมือ
ในการประชาสัมพันธ  การอบรม การรณรงค  หรือการให้ข้อมูล
ขาวสารแกประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีสวนรวม
ทางการเมืองในการเลือกตั้งตามความเหมาะสม และคาใช้จาย
อื่นๆ ในการเลือกตั้ง เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5013 ลงวันที่ 26
 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณ เพื่อ
เป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้อง
ถิ่นหรือเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 2/63 หน้าที่  43 ลําดับที่ 1    
 (สํานักปลัด) 

-  โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน   เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การมีสวนรวมของชุมชนกับการพัฒนาท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตาง ๆ  ในการดําเนินการโครงการฝึกอบรม
และทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการมีสวนรวมของ
ชุมชนกับการพัฒนาท้องถิ่น  เชน  คาวิทยากร  คาอาหาร  คา
อาหารวาง  คาที่พัก คาวัสดุอุปกรณ   คาป้ายโครงการ  ฯลฯ
  และคาใช้จายอื่นๆ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
.2557 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่ 134
 ลําดับที่ 3   
 (สํานักปลัด)
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-คาลงทะเบียน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม  คาลงทะเบียนตาง ๆ ของพนักงาน
สวนตําบล  ลูกจ้างประจํา            พนักงานจ้าง  ผู้
บริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหรือผู้ที่นายก
องคการบริหารสวนตําบลปาโมง มีคําสั่งแตงตั้งให้ไปฝึกอบรม
สัมมนาฯลฯ   เป็นต้น 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  หรือกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง
 (สํานักปลัด)  

โครงการอบรมให้ความรู้  ด้านกฎหมาย  ประชาธิปไตย  คุณธรรม 
จริยธรรม และกฎระเบียบตางๆให้แก             คณะผู้บริหารท้อง
ถิ่น   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  
ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตาง ๆ ในการดําเนินการโครงการอบรมให้
ความรู้  ด้านกฎหมาย  ประชาธิปไตย  คุณธรรม จริยธรรม และ
กฎระเบียบตางๆให้แกคณะผู้บริหารท้องถิ่น   สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้าง เชน  คาวิทยากร  คาอาหาร คาอาหารวางและ
น้ําดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาป้ายโครงการ ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
.2557  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่   134
    ลําดับที่    1  
 (สํานักปลัด)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ  เชน  คาซอมแซมทรัพยสิน  คาบํารุงรักษา
ทรัพยสินอื่นๆ   เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 หรือ
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  (สํานัก
ปลัด) 

ค่าวัสดุ รวม 290,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานตางๆ โดยมีสภาพเป็นวัสดุคงทน
และวัสดุสิ้นเปลือง เชน  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  ยางลบ  ตรา
ยาง  สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ   ฯลฯ  เป็นต้น  จําแนกตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท  0808.2/ว1095  ลงวัน
ที่  28   พฤษภาคม  2564 (สํานักปลัด) 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสงตางๆ   โดยมีสภาพเป็น
วัสดุคงทน   วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณประกอบ
อะไหล   เชน  ยางรถยนต  แบตเตอรรี่  สายพาน    แม
แรง   ฯลฯ     เป็นต้น  จําแนกตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  ที่ มท  0808.2/ว1095  ลงวัน
ที่  28   พฤษภาคม  2564       (สํานักปลัด)  

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นตางๆ  โดยมีสภาพเป็น
วัสดุสิ้นเปลือง  เชน              น้ํามันเชื้อเพลิง   น้ํามันหลอ
ลื่น ฯลฯ  สําหรับเครื่องจักรกลตางๆ   รถจักรยานยนต   รถ
ยนต   เครื่องพนน้ํายาเคมี   เครื่องตัดหญ้า  เครื่องมือ
ตางๆ   ฯลฯ  เป็นต้น จําแนกตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  ที่ มท  0808.2/ว1095  ลงวัน
ที่  28   พฤษภาคม  2564 (สํานักปลัด) 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรตาง ๆ  โดยมีสภาพเป็น
วัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง    เชน  วารสาร  แผนป้าย
ประกาศ  กระดาษเขียนโปสเตอร  สี  พูกัน  ตลอดจนคาล้าง
รูป  ฯลฯ  ฟิลมถายรูป  ฯลฯ  เป็นต้น จําแนกตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท  0808.2/ว1095  ลงวัน
ที่  28   พฤษภาคม  2564        (สํานักปลัด)  

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ   โดยมีสภาพเป็นวัสดุคง
ทน   วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณประกอบอะไหล  เชน  แผน
หรือจานบันทึกข้อมูล   ตลับผงหมึก  แผนดิสกเก็ต  ฯลฯ   เป็น
ต้น จําแนกตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท
  0808.2/ว1095  ลงวันที่  28   พฤษภาคม  2564      (สํานัก
ปลัด)  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 335,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลปา
โมง , ตลาดนัดชุมชนและสถานที่ในความรับผิดชอบของ องคการ
บริหารสวนตําบลปาโมง  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 หรือ
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  (สํานัก
ปลัด) 

คาบริการโทรศัพท จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทสํานักงานและคาบริการตางๆที่เกี่ยวกับ
โทรศัพทขององคการบริหารสวนตําบลปาโมง  
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 หรือ
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  (สํานัก
ปลัด) 
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตาง ๆ  เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร
เน็ต  การปรับปรุงระบบอินเทอรเน็ต   คาสื่อสารผานดาว
เทียม  โทรสาร  คาสื่อสารอื่นๆ รวมถึงคาใช้จายที่เกี่ยวกับการ
บริการระบบอินเตอรเน็ต เป็นต้น 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 หรือ
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  (สํานัก
ปลัด) 

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตาง ๆ ในการเชาพื้นที่เว็บไซตและคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง และคาบริการอื่นๆ ให้แกองคการบริหาร
สวนตําบลปาโมง    
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 หรือ
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  (สํานัก
ปลัด) 

งบลงทุน รวม 63,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 63,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้อเนกประสงค จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้อเนกประสงค จํานวน  1  ตัว ๆ
 ละ  2,500   บาท   เป็นครุภัณฑที่ไมอยูในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ  ตั้งตามราคาท้องตลาด
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท
  0808.2/ว1095  ลงวันที่  28   พฤษภาคม  2564  หรือเป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (สํานักปลัด)
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คาจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกสูง จํานวน 9,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกสูง  จํานวน   2   ตู้ ๆ
  ละ      4,900          บาท
เป็นครุภัณฑที่ไมอยูในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  ตั้งตามราคา
ท้องตลาด
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท
  0808.2/ว1095  ลงวันที่  28   พฤษภาคม  2564  หรือเป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (สํานักปลัด) 

คาจัดซื้อตู้ล็อกเกอร 18 ชอง จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้ล็อกเกอร 18 ชอง จํานวน  1  ตู้ ๆ
 ละ  8,000   บาท เป็นตู้ล็อกเกอร แบบ 18 ชอง มีรายละเอียด
ดังนี้ 
1) มีมือจับชนิดฝัง   
2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2563 หน้า 26 ลําดับที่ 10.15) 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท
  0808.2/ว1095  ลงวันที่  28   พฤษภาคม  2564  หรือเป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (สํานัก
ปลัด)      

คาจัดซื้อตู้เหล็กอเนกประสงค 2 บาน จํานวน 15,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กอเนกประสงค 2 บาน แบบเลื่อน
กระจก  ยาว 118  เซนติเมตร  สูง 87  เซนติเมตร  จํานวน   4
   ตู้ ๆ  ละ     3,900    บาท  เป็นครุภัณฑที่ไมอยูในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ  ตั้งตามราคาท้องตลาด
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท
  0808.2/ว1095  ลงวันที่  28   พฤษภาคม  2564  หรือเป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (สํานักปลัด)     
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คาจัดซื้อโตะทํางานพร้อมเก้าอี้สําหรับผู้บริหาร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางานพร้อมเก้าอี้สําหรับผู้
บริหาร จํานวน  2  ชุด ๆ ละ  10,000   บาท   เป็นครุภัณฑที่ไม
อยูในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  ตั้งตามราคาท้องตลาด
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท
  0808.2/ว1095  ลงวันที่  28   พฤษภาคม  2564  หรือเป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (สํานักปลัด)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
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คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ (Ink Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction  แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ(Ink Tank Printer)  จํานวน  1
  เครื่อง ๆ ละ 7,500 บาท   รายละเอียดดังนี้
คุณลักษณะพื้นฐาน
-เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier,Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
-เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ(Ink Tank Printer)จากโรงงานผู้ผลิต
-มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา   1,200 x 1,200   dpi
-มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4   ไมน้อย
กวา   27  หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)
-มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ  A4   ไมน้อยกวา   15
  หน้าตอนาที(ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที(ipm)
-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมน้อยกวา   1,200 x  600
  หรือ 600 x 1,200   dpi  
-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ
-สามารถถายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
-สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา  99  สําเนา
-สามารถยอและขยายได้  25  ถึง  400  เปอรเซ็นต
-มีชองเชื่อมตอ (Interface)  แบบ  USB  2.0  หรือดี
กวา  จํานวนไมน้อยกวา  1  ชอง
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย(Network  Interface) 
แบบ  10/100 Base-T หรือดีกวา  จํานวน  ไมน้อยกวา  1  ชอง
หรือสามารถใช้งานผาน เครือขายไร้สาย Wi-Fi
(IEEE 802.11b,g,n)ได้
-มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 100 แผน
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
-เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําปี พ.ศ.2563 หน้า 18 ลําดับที่ 50)
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
  0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 หรือเป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง(สํานักปลัด)
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการอุดหนุนศูนยปฎิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  อําเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้ตางๆในการดําเนินการตามโครงการอุดหนุน
ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น  อําเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 (และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม ฉบับที่ 2  พ.ศ.2563)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น  พ.ศ.2560 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
- เป็นไปตามประกาศกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลัก
เกณฑวิธีการปฏิบัติงานศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) เปลี่ยน
แปลง  ครั้งที่ 2/63 หน้าที่ 43 ลําดับที่  2  
 (สํานักปลัด)              
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,804,560 บาท
งบบุคลากร รวม 2,012,760 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,012,760 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,371,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบลในตําแหนงตาง ๆ
   ได้แก  ผู้อํานวยการกองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี   นัก
วิชาการพัสดุ   และเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จํานวน   4
   อัตรา  และตามกรอบแผนอัตรากําลัง  3  ปี ขององคการ
บริหารสวนตําบลปาโมง    
-ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542  หรือเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง (กองคลัง) 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนของ พนักงาน
สวนตําบลได้แก  ผู้อํานวยการกองคลัง  ตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดอุบลราชธานี  เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่  6) พ.ศ.2559  ลงวันที่  28
  เมษายน 2559  หรือตามระเบียบที่กําหนด  
-ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542  หรือเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง (กองคลัง)

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 275,760 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างของลูกจ้างประจํา (เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี) และตามกรอบแผนอัตรากําลัง  3 ปี  ขององคการบริหาร
สวนตําบลปาโมง    
 -ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542  หรือเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง (กองคลัง)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 323,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของพนักงานจ้างในตําแหนงตาง ๆ   ของ
กองคลัง และตามกรอบแผนอัตรากําลัง  3 ปี ขององคการบริหาร
สวนตําบลปาโมง    
-ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542  หรือเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง (กองคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 780,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 417,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 167,000 บาท

- เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ    ตั้ง
ไว้              167,000      บาท 
เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) ให้แกพนักงานสวนตําบล  ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้างของกองคลัง  โดยถือปฎิบัติตามประกาศ กจ.,กท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ  เงื่อนไข และ
วิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่น  ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น หรือตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2557  หรือเป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
(กองคลัง) 
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจําพนักงานจ้างใน อบต.ที่ได้รับคํา
สั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการขององคปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 หรือเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง (กองคลัง) 

คาเชาบ้าน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลให้แก  ผู้มีสิทธิ์ได้
รับคาเชาบ้านตามระเบียบฯที่กําหนด  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่  4)พ.ศ.2562 หรือเป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
 (กองคลัง) 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล   ลูกจ้างประจํา องคการบริหารสวนตําบล  และผู้ซึ่งมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบที่กําหนด 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หรือ
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
 (กองคลัง) 
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ค่าใช้สอย รวม 223,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 111,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาจ้างเหมาผู้ปฎิบัติงานจัดเก็บรายได้   งานแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน   คาจ้างเหมาโฆษณาและเผย
แพร   คาจัดทําป้ายโฆษณาและเผยแพรตางๆ   คาธรรมเนียม
ตางๆคาจ้างเหมาแรงงานหรือชางฝีมือให้ปฏิบัติงานอยางใดอยาง
หนึ่งที่จําเป็นหรือ    คาจ้างเหมาบริการอื่น ๆ  ที่อยูในความดูแล
ขององคการบริหารสวนตําบล 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 หรือ
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง    (กอง
คลัง) 

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรองขององคการบริหารสวนตําบล  ในโอกาส
ตาง ๆ  เชน การต้อนรับสวนราชการตาง ๆ  ที่มาดูงานและตรวจ
ติดตามงานขององคการบริหารสวนตําบลหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยว
ข้อง 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 หรือ
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง     (กอง
คลัง) 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

-  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ   คาเบี้ยเลี้ยง  คา
พาหนะ  คาเชาที่พักและคาใช้จายอื่นๆ  ในการเดินทางไป
ราชการ  หรืออบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล  ลูกจ้าง
ประจํา  และพนักงานจ้าง  ตลอดจนผู้ที่ได้รับคําสั่งแตงตั้งให้เดิน
ทางไปราชการ ตามระเบียบฯ  ที่กําหนด
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ. 2559
  หรือเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
 (กองคลัง) 

-  คาลงทะเบียน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม  คาลงทะเบียนตาง ๆ ของพนักงาน
สวนตําบล  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  ผู้บริหาร  สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลหรือผู้ที่นายกองคการบริหารสวนตําบล
ปาโมง มีคําสั่งแตงตั้งให้ไปฝึกอบรมสัมมนาฯลฯ   เป็นต้น 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  หรือกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง
 (กองคลัง)  

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ  เชน  คาซอมแซมทรัพยสิน  คาบํารุงรักษา
ทรัพยสินอื่นๆ  เป็นต้น 
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 หรือ
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง    (กอง
คลัง) 

วันที่พิมพ : 16/8/2564  13:41:02 หน้า : 29/85



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

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานตางๆ  โดยมีสภาพเป็นวัสดุคงทน
และวัสดุสิ้นเปลือง เชน  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  ยางลบ  ตรา
ยาง ฯลฯ  เป็นต้น จําแนกตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  ที่ มท  0808.2/ว1095  ลงวัน
ที่  28   พฤษภาคม  2564   (กองคลัง)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัวตางๆ  โดยมีสภาพเป็นวัสดุคง
ทนและวัสดุสิ้นเปลือง  เชน  แปรง  ไม้กวาด  สบู  ผงซัก
ฟอก  น้ํายาล้างห้องน้ํา  ฯลฯ  เป็นต้น    จําแนกตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท  0808.2/ว1095  ลงวัน
ที่  28   พฤษภาคม  2564    (กองคลัง) 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ   โดยมีสภาพเป็นวัสดุคง
ทน  วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณประกอบอะไหล  เชน  แผน
หรือจานบันทึกข้อมูล   ตลับผงหมึก  แผนดิสกเก็ต  ฯลฯ  เป็น
ต้น จําแนกตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท
  0808.2/ว1095  ลงวันที่  28   พฤษภาคม  2564     (กอง
คลัง)  

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

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย  คาโทรเลข  คาธนาณัติ  ฯลฯ  เป็นต้น  
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 หรือ
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง   (กอง
คลัง) 
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งบลงทุน รวม 11,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 11,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อตู้เหล็กแบบ  2    บาน จํานวน 11,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กแบบ  2   บาน  จํานวน   2  ตู้ ๆ
  ละ 5,900  บาท  รายละเอียดดังนี้
คุณลักษณะพื้นฐาน
 1)มีมือจับชนิดบิด
 2)มีแผนชั้นปรับระดับ  3   ชิ้น
 3)คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม(มอก.)
-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบ
ประมาณ  ธันวาคม 2563  
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท
  0808.2/ว1095  ลงวันที่  28   พฤษภาคม  2564   หรือเป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง(กองคลัง)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 145,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 145,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น   ตามโครงการป้องกันภัยและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลตางๆ หรือตามโครงการที่
กําหนด   โดยใช้จายเป็นคาปวยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสีย
ไปเพื่อสนับสนุนการปฎิบัติหน้าที่ไมวาจะเป็น  อาสาสมัครของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นของพื้นที่ที่ได้รับคําสั่งให้ชวยสนับสนุน
การปฎิบัติหน้าที่จากผู้บริหารท้องถิ่น      อาสาสมัครขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นของพื้นที่อื่นที่ไปสนับสนุนการปฎิบัติหน้าที่
ตามคําร้องขอจากผู้บริหารท้องถิ่นนั้น และคาใช้จายให้เป็นไป
ตามอัตราคาใช้จายที่ระเบียบกําหนด   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2560  หรือเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่  112
   ลําดับที่  1    (สํานักปลัด) 

วันที่พิมพ : 16/8/2564  13:41:02 หน้า : 32/85



ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

- โครงการสงเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตาง ๆ   ในการดําเนินการโครงการสงเสริม
ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพงาน ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  เชน   คาวัสดุอุปกรณ   คาวิทยากร   คา
อาหาร   คาอาหารวาง  คาป้ายโครงการ  ฯลฯ และคาใช้จาย
อื่นๆ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
.2557 หรือกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันภัยฝายพลเรือน  พ.ศ.2550
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)เปลี่ยน
แปลง  ครั้งที่ 2/63 หน้าที่ 29 ลําดับที่ 1   
 (สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 16/8/2564  13:41:02 หน้า : 33/85



- โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยตางๆ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตาง ๆ   ในการดําเนินการโครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยตางๆ เชน   คาวัสดุอุปกรณ   คา
วิทยากร   คาอาหาร   คาอาหารวาง  คาป้ายโครงการ  ฯลฯ และ
คาใช้จายอื่นๆ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
.2557 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่   112
    ลําดับที่  2
 (สํานักปลัด)

-โครงการชวยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยตางๆ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตาง ๆในการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ให้แกผู้ประสบภัยตางๆ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น  พ.ศ.2560 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561)   -เป็น
ไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) แก้ไข  ครั้ง
ที่ 1 หน้าที่  11   ลําดับที่ 1     
(สํานักปลัด) 

ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิงตางๆ  โดยมีสภาพเป็นวัสดุคง
ทนและวัสดุสิ้นเปลือง      เชน  สายสงน้ําดับเพลิง  ถังดับ
เพลิง    ผงเคมีแห้งสําหรับถังดับเพลิง  ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ
  จําแนกตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท
  0808.2/ว1095  ลงวันที่  28   พฤษภาคม  2564   (สํานัก
ปลัด) 
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วัสดุจราจร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุจราจรตางๆที่ใช้เกี่ยวข้องสนับสนุน
การ       ปฎิบัติภารกิจ โดยมีสภาพเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง  เชน   แผงกั้นจราจร  กรวยจราจร   สัญญาณไฟฉุก
เฉิน   เสื้อกั๊กสะท้อนแสง   กระบองไฟกระพริบ   ไฟฉาย ฯลฯ
 เป็นต้น   จําแนกตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น  ที่ มท  0808.2/ว1095  ลงวัน
ที่  28   พฤษภาคม  2564     (สํานักปลัด)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,264,780 บาท

งบบุคลากร รวม 821,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 821,880 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 618,240 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบลในตําแหนงตาง ๆ
   ได้แก  ผู้อํานวยการกองศึกษานักวิชาการศึกษา   จํานวน   2
   อัตรา   และตามกรอบแผนอัตรากําลัง  3 ปี   ขององคการ
บริหารสวนตําบลปาโมง 
 -ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542  หรือเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง (กองการศึกษา)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนของ  พนักงาน
สวนตําบลได้แก  ผู้อํานวยการกองศึกษา   ตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดอุบลราชธานี  เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่  6) พ.ศ.2559  ลงวันที่  28
  เมษายน 2559  หรือตามระเบียบที่กําหนด  
-ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542  หรือเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง (กองการศึกษา)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 161,640 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของพนักงานจ้างในตําแหนงตาง ๆ  ให้
แกพนักงานจ้างในกองการศึกษาตามกรอบแผนอัตรากําลัง  3
 ปี   ขององคการบริหารสวนตําบลปาโมง    
-ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542  หรือเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง (กองการศึกษา)

งบดําเนินงาน รวม 413,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 160,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

- เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  ตั้งไว้     150,000
         บาท
- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี)  ให้แกพนักงานสวนตําบล  ข้าราชการครูและ
พนักงานจ้าง ของกองการศึกษา โดยถือปฎิบัติตามประกาศ กจ
.,กท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ  เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนท้องถิ่น  ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น หรือตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2557  หรือเป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
 (กองการศึกษา) 
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก
พนักงานสวนตําบล ข้าราชการครู  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง
ใน อบต.ที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการขององคปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 หรือเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง (กองการศึกษา) 

ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติหน้าที่ในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กขององคการบริหารสวนตําบลปาโมง   คาจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร     คาจัดทําป้ายโฆษณาและเผยแพรตางๆ    คา
ธรรมเนียมตางๆ  คาจ้างเหมาแรงงานหรือชางฝีมือให้ปฏิบัติ
งานอยางใดอยางหนึ่งที่จําเป็นหรือคาจ้างเหมาบริการอื่นๆ  ที่อยู
ในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบล 
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 หรือ
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง     (กอง
การศึกษา)  

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานพิธีและรัฐพิธีตางๆ  ซึ่งเป็นวัน
สําคัญของทางราชการ  เชน   วันเฉลิมพระชนมพรรษา  ฯลฯ
  เป็นต้น 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 
หรือเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (กอง
การศึกษา)  
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

-  คาลงทะเบียน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม  คาลงทะเบียนตาง ๆของพนักงานสวน
ตําบล  ข้าราชการครู  ลูกจ้างประจํา   พนักงานจ้าง  ผู้
บริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหรือผู้ที่นายก
องคการบริหารสวนตําบลปาโมง มีคําสั่งแตงตั้งให้ไปฝึกอบรม
สัมมนาฯลฯ   เป็นต้น 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  หรือกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง
 (กองการศึกษา)  

- คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ   คาเบี้ยเลี้ยง  คา
พาหนะ คาเชาที่พักและคาใช้จายอื่นๆในการเดินทางไปราชการ
หรืออบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล ข้าราชการครูและ
พนักงานจ้าง  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ. 2559
  หรือเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง(กองการศึกษา) 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ  เชน   คาซอมแซมทรัพยสิน   คาบํารุงรักษา
ทรัพยสินอื่นๆ  เป็นต้น 
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 หรือ
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง    (กอง
การศึกษา)  
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ค่าวัสดุ รวม 73,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานตางๆ โดยมีสภาพเป็นวัสดุคงทน
และวัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ  ปากกา  ดินสอ   ยางลบ  ตรา
ยาง  ฯลฯ   เป็นต้น  จําแนกตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  ที่ มท  0808.2/ว1095  ลงวัน
ที่  28   พฤษภาคม  2564 (กองการศึกษา ฯ)

วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้างตางๆ    โดยมีสภาพเป็นวัสดุคง
ทน   วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณประกอบ
อะไหล  เชน  อิฐ  หิน  ปูน  ทราย  สายยาง  ทอพีวีซี   ทอ
คอนกรีต ฯลฯ  จําแนกตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น  ที่ มท  0808.2/ว1095  ลงวัน
ที่  28   พฤษภาคม  2564     (กองการศึกษา)  

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 33,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ  โดยมีสภาพเป็นวัสดุคง
ทน  วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณประกอบอะไหล  เชน  แผน
หรือจานบันทึกข้อมูล   ตลับผงหมึก  แผนดิสกเก็ต  ฯลฯ  เป็น
ต้น  จําแนกตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท
  0808.2/ว1095  ลงวันที่  28   พฤษภาคม  2564     (กองการ
ศึกษา)  
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งบลงทุน รวม 29,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 29,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อตู้เหล็กแบบ  2   บาน จํานวน 17,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กแบบ  2   บาน  
- กองการศึกษา ฯ                           จํานวน  1  ตู้
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านปาโมงใหญ     จํานวน  1  ตู้
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผอุง       จํานวน  1  ตู้
รวมจํานวน   3  ตู้ ๆ   ละ 5,900  บาท      รายละเอียดดังนี้
คุณลักษณะพื้นฐาน
 1)มีมือจับชนิดบิด
 2)มีแผนชั้นปรับระดับ  3   ชิ้น
 3)คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม(มอก.)
-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบ
ประมาณ  ธันวาคม 2563  
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท
  0808.2/ว1095  ลงวันที่  28   พฤษภาคม  2564  หรือเป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง   (กองการ
ศึกษา)  

คาจัดซื้อโตะทํางานพร้อมเก้าอี้ จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางานพร้อมเก้าอี้  จํานวน  1 ชุด ๆ
 ละ 7,000 บาท  ให้แกศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลปาโมง  เป็นครุภัณฑที่ไมอยูในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ  ตั้งตามราคาท้องตลาด 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท
  0808.2/ว1095  ลงวันที่  28   พฤษภาคม  2564  หรือเป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง   (กองการ
ศึกษา)  
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

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

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED  ขาวดํา (18
  หน้า/นาที)  จํานวน  2  เครื่อง ๆ ละ 2,600 บาท   รายละเอียด
ดังนี้
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา   600 x 600   dpi  
-มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ  A4   ไมน้อยกวา   18
   หน้าตอนาที(ppm) 
-มีหนวยความจํา(Memory) ขนาดไมน้อยกวา  8  MB
-มีชองเชื่อมตอ (Interface)  แบบ  USB  2.0  หรือดี
กวา  จํานวนไมน้อยกวา  1  ชอง
-มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา  150  แผน
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter , Legal และ  Custom 
-เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร   ประจําปี  พ.ศ.2563) 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท
  0808.2/ว1095  ลงวันที่  28   พฤษภาคม  2564  หรือเป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง   (กองการ
ศึกษา)  

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,095,712 บาท
งบบุคลากร รวม 894,880 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 894,880 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนสําหรับข้าราชการครู/พนักงาน
ครู   ตําแหนงครูผู้ดูแลเด็ก   จํานวน   2  อัตรา   และตามกรอบ
แผนอัตรากําลัง  3 ปี   ขององคการบริหารสวนตําบลปาโมง 
-ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542  หรือเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง (กองการศึกษา)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 698,880 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของพนักงานจ้างในตําแหนงตาง ๆ  ใน
กองการศึกษา  จํานวน   5  อัตรา  และตามกรอบแผนอัตรา
กําลัง  3 ปี   ขององคการบริหารสวนตําบลปาโมง    
-ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542  หรือเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง (กองการศึกษา)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้างในตําแหนงตาง ๆ
   เชน  เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก
พนักงานจ้างในกองการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบลปา
โมง ตามระเบียบที่กําหนด  
-ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542  หรือเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง (กองการศึกษา)
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งบดําเนินงาน รวม 1,659,432 บาท
ค่าใช้สอย รวม 730,975 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆ ในการดําเนินการจัดทําโครงการจัด
งานวันเด็กแหงชาติ  เชน  คาอาหาร   คาอาหารวาง   คาเงิน
รางวัล  คาวัสดุอุปกรณ  คาป้ายโครงการ  ฯลฯ และคาใช้จาย
อื่นๆ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 2/63 หน้าที่ 39 ลําดับที่  1     (กองการศึกษา) 
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โครงการจัดนิทรรศการสื่อการเรียนการสอนและแสดงผลงานเด็ก
ปฐมวัย                    ประจําปีการศึกษา   2565

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตาง ๆ ในการดําเนินการจัดโครงการจัด
นิทรรศการสื่อการเรียนการสอนและแสดงผลงานเด็ก
ปฐมวัย   ประจําปีการศึกษา  2565 เชน  คาอาหาร  คาอาหาร
วาง     คาวิทยากร  คาวัสดุอุปกรณ   คาที่พัก   คาป้าย
โครงการ  ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม  ครั้ง
ที่ 3 หน้าที่ 11   ลําดับที่ 1    
 (กองการศึกษา) 

โครงการจัดฝึกอบรมกิจกรรมสร้างสรรคสําหรับเด็ก เยาวชน แกนนํา 
และประชาชนทั่วไปให้เข้มแข็ง

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตาง ๆ ในการดําเนินการจัดโครงการจัดฝึก
อบรมกิจกรรมสร้างสรรคสําหรับเด็ก เยาวชน แกนนํา และ
ประชาชนทั่วไปให้เข้มแข็ง   เชน  คาอาหาร   คาอาหาร
วาง    คาวิทยากร   คาวัสดุอุปกรณ   คาที่พัก   คาป้าย
โครงการ  ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
.2557 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่   125
  ลําดับที่  6    
 (กองการศึกษา) 
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (1.1 คาอาหาร
กลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

จํานวน 416,745 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการอาหารกลาง
วันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
ปาโมง    แยกเป็นดังนี้
(1)ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านปาโมงใหญ    จํานวน  32   คน x  21
  บาท x 245  วัน เป็นเงิน 164,640   บาท
(2)ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผอุง    จํานวน  49   คน x  21
  บาท x 245  วัน เป็นเงิน 252,105   บาท
รวมข้อ (1) – (2) เป็นเงิน   416,745  บาท
คําชี้แจงเพิ่มเติม รายการ (1)ถึง(2) เป็นเพียงรายการแสดงให้เห็น
ถึงที่มาของยอดตั้งงบประมาณ  สามารถถัวเฉลี่ยจายระหวางกัน
ได้  เนื่องจากจํานวนเด็กนักเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงระหวาง
ปี  เนื่องจาก การรับเข้าเรียนใหม  การลาออก  การจบการ
ศึกษา ฯลฯ  ให้เบิกจายคาอาหารกลางวันตามจํานวนเด็ก
จริง  หากเด็กมีจํานวนเปลี่ยนแปลงมีการโอนเพิ่มหรือโอนลด ไม
จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และการจาย
เงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
 หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่   124
    ลําดับที่   2   
 (กองการศึกษา)  
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา(1.2 คาใช้จายใน
การจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) )

จํานวน 229,230 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆ ในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  2
   แหง  (คาจัดการเรียนการสอน สําหรับเด็ก อายุ  2 – 5
 ปี)    (คาหนังสือเรียน ,คาอุปกรณการเรียน,คาเครื่องแบบนัก
เรียน, คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     สําหรับเด็กอายุ  3 – 5 ปี) ใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวนเด็กนักเรียน  81  คน  แยกได้ดังนี้
(1)คาจัดการเรียนการสอน  อัตราคนละ  1,700
  บาท/ปี  จํานวน  81  คน   เป็นเงิน    137,700  บาท
(2)คาหนังสือเรียน   อัตราคนละ    200  บาท/ปี  จํานวน  81
  คน      เป็นเงิน                            16,200  บาท
 (3)คาอุปกรณการเรียน  อัตราคนละ   200
  บาท/ปี  จํานวน  81  คน   เป็นเงิน  จํานวน  16,200  บาท 
 (4)คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ   300
  บาท/ปี  จํานวน  81  คน   เป็นเงิน  จํานวน 24,300   บาท 
(5)คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อัตราคนละ   430
  บาท/ปี  จํานวน  81  คน  เป็นเงินจํานวน 34,830   บาท
คําชี้แจงเพิ่มเติม รายการ (1)ถึง(5) สามารถถัวเฉลี่ยจายระหวาง
กันได้  เนื่องจากจํานวนเด็กนักเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ระหวางปี  เนื่องจาก การรับเข้าเรียนใหม  การลาออก  การจบ
การศึกษา ฯลฯ  ให้เบิกจายตามจํานวนเด็กจริง  หากเด็กมีจํานวน
เปลี่ยนแปลงมีการโอนเพิ่มหรือโอนลด           ไมจําเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจง 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และการจาย
เงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
 หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่ 124
 ลําดับที่ 3,และหน้าที่ 126 ลําดับที่ 14    
 (กองการศึกษา)  
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โครงการเสริมสร้างการพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยสําหรับผู้ปกครองและผู้
ดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตาง ๆ ในการดําเนินการจัดโครงการเสริม
สร้างการพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยสําหรับผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  เชน  คาอาหาร   คาอาหารวาง     คา
วิทยากร   คาวัสดุอุปกรณ   คาที่พัก   คาป้ายโครงการ  ฯลฯ
 และคาใช้จายอื่นๆ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
.2557 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่   125
    ลําดับที่  8    
 (กองการศึกษา) 

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมตําบลปาโมง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตาง ๆ ในการดําเนินการจัดโครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมตําบลปาโมง เชน  คาอาหาร   คาอาหาร
วาง    คาวิทยากร   คาวัสดุอุปกรณ   คาที่พัก   คาป้าย
โครงการ  ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
.2557 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่  127
   ลําดับที่  17    
 (กองการศึกษา) 
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ค่าวัสดุ รวม 898,457 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตางๆ ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  โดยมีสภาพเป็นวัสดุคงทน   วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณ
ประกอบอะไหล    เชน  ไมโครโฟน    ขาตั้งไมโครโฟน  สาย
ไฟฟ้า  บัลลาสก  สตาสเตอร  ฯลฯ  เป็นต้น  จําแนกตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท  0808.2/ว1095  ลงวัน
ที่  28   พฤษภาคม  2564     (กองการศึกษา)  

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 888,457 บาท

คาวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   ตั้งไว้   30,000
   บาท
เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัวตางๆของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก    โดยมีสภาพเป็นวัสดุคงทนและวัสดุสิ้น
เปลือง   เชน  แปรง  ไม้กวาด  สบู  ผงซักฟอก  น้ํายาล้างห้อง
น้ํา  ฯลฯ  เป็นต้น  จําแนกตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  ที่ มท  0808.2/ว1095  ลงวันที่  28
   พฤษภาคม  2564    (กองการศึกษา) 

คาอาหารเสริม(นม) ตั้งไว้   858,457   บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม  (นม)โรงเรียน ให้กับสถาน
ศึกษาในเขต  อบต.ปาโมง      (สังกัด สพฐ.)  จํานวน  3
  แหง  และศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
ปาโมง   จํานวน  2  แหง   ได้แก
(1)โรงเรียนบ้านปาโมง  จํานวน  145  คน 
(2)โรงเรียนบ้านโนนค้อ  จํานวน  180  คน 
(3)โรงเรียนบ้านปาหวาย  จํานวน  37  คน
(4)ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านปาโมงใหญ    จํานวน  32   คน
(5)ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผอุง     จํานวน  49    คน
(6)และตั้งจายเพิ่มเติมอีก  จํานวน  5  คน
รวมข้อ (1) – (6) รวมทั้งหมด  448  คน  x  7.37  บาท  x 260
  วัน  เป็นเงิน   858,457   บาท
คําชี้แจงเพิ่มเติม รายจาย (1) ถึง (6) เป็นเพียงรายการแสดงให้
เห็นถึงที่มาของยอดตั้งงบประมาณ  หากมีการเพิ่มลดของจํานวน
เด็กนักเรียนแตละสถานศึกษาให้สามารถปรับเกลี่ยถั่วเฉลี่ยจายงบ
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ประมาณกันได้ระหวาง(1) ถึง (6) โดยไมจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจงงบประมาณแตอยางใด
เนื่องจากจํานวนเด็กนักเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงระหวาง
ปี  เนื่องจาก การรับเข้าเรียนใหม            การลาออก  ฯลฯ
  หากเด็กมีจํานวนเปลี่ยนแปลงมีการโอนเพิ่มหรือโอนลด ไมจํา
เป็นต้องเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท  0808.2
/ว1095  ลงวันที่  28   พฤษภาคม  2564    
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่   124
 ลําดับที่ 1  และหน้าที่  125     ลําดับที่  11 
(กองการศึกษา)  

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

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดและสถาน
ที่ในความรับผิดชอบของ องคการบริหารสวนตําบลปาโมง  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 หรือ
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง           (กองการศึกษา) 

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดและที่
อยูในความรับผิดชอบของ องคการบริหารสวนตําบลปาโมง  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 หรือ
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง             (กองการศึกษา) 

งบเงินอุดหนุน รวม 1,541,400 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,541,400 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน จํานวน 1,541,400 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันสําหรับสถานศึกษาใน
เขต  อบต.ปาโมง  (สังกัด สพฐ.) 
จํานวน  3  แหง   ตั้งงบประมาณตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3924  ลงวันที่  8
  กรกฎาคม  2564    รายละเอียดดังนี้
(1)โรงเรียนบ้านปาโมง  จํานวน  145  คน 
(2)โรงเรียนบ้านโนนค้อ  จํานวน  180  คน 
(3)โรงเรียนบ้านปาหวาย  จํานวน  37  คน
(4)และตั้งจายเพิ่มเติมอีก  จํานวน  5  คน 
รวมข้อ (1) – (4) รวมทั้งหมด  367  คน  x  21  บาท  x 200
  วัน  เป็นเงิน  1,541,400 บาท
คําชี้แจงเพิ่มเติม รายจาย (1) ถึง (4) เป็นเพียงรายการแสดงให้
เห็นถึงที่มาของยอดตั้งงบประมาณ  หากมีการเพิ่มลดของจํานวน
เด็กนักเรียนแตละสถานศึกษาให้สามารถปรับเกลี่ยถั่วเฉลี่ยจายงบ
ประมาณกันได้ระหวาง(1) ถึง (4) โดยไมจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจงงบประมาณแตอยางใด  เนื่องจากจํานวนเด็กนักเรียนอาจ
มีการเปลี่ยนแปลงระหวางปี  เนื่องจาก การรับเข้าเรียน
ใหม            การลาออก  ฯลฯ   หากเด็กมีจํานวนเปลี่ยนแปลงมี
การโอนเพิ่มหรือโอนลด ไมจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 (และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม ฉบับที่ 2  พ.ศ.2563) หรือกฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่  126
  ลําดับที่  13     (กองการศึกษา) 
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 305,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 105,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการสัตว
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ขององคการบริหารสวน
ตําบลปาโมง

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตาง  ๆ  ในการดําเนินการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ  เพื่อเป็นการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดสวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่  107
   ลําดับที่  10    
 (สํานักปลัด) 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า  ตามพระปณิธานศาสตราจารย  ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ  อัครราชกุมารีขององคการบริหารสวน
ตําบลปาโมง

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆ ในการดําเนินการโครงการขับเคลื่อน
โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ของ
องคการบริหารสวนตําบลปาโมง   เชน  คาใช้จายในการจัดหา
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  คาวัสดุ
อุปกรณ   เวชภัณฑ  ยา  วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทยที่เกี่ยว
ข้องกับโครงการป้ายโครงการและคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นในการ
ดําเนินตามโครงการ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดสวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่   107
   ลําดับที่  9    (สํานักปลัด) 
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โครงการป้องกันและแก้ไขโรคติดตอ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตาง ๆ  ในการดําเนินการโครงการป้องกัน
และแก้ไขโรคติดตอตางๆ  เชน     คาวิทยากร  คาอาหาร  คา
อาหารวาง  คาที่พัก    คาวัสดุอุปกรณ   คาป้ายโครงการ  ฯลฯ
  และคาใช้จายอื่นๆ  ที่จําเป็นในการดําเนินตามโครงการ เป็นต้น
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
.2557 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)เปลี่ยน
แปลง  ครั้งที่ 2/63 หน้าที่ 31  ลําดับที่  1    
 (สํานักปลัด) 

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทยตางๆ   โดยมี
สภาพเป็นวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง  เชน  แอลกอฮอล  เวชภัณฑ  เคมีภัณฑ  หน้ากาก
อนามัย   น้ํายาตางๆ และวัสดุวิทยาศาสตรอื่นๆ รวมไปถึงคาจัด
ซื้อทรายอะเบท   คาจัดซื้อน้ํายาเคมีปราบยุงลาย  ชุดป้องกันเชื้อ
โรค  ฯลฯ  เป็นต้น  จําแนกตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  ที่ มท  0808.2/ว1095  ลงวันที่  28
   พฤษภาคม  2564
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่  106
   ลําดับที่  3    (สํานักปลัด)  

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
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เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข  ในเขตองคการบริหารสวน
ตําบล  หมูบ้านละ  20,000    บาท   เพื่อให้ คณะกรรมการหมู
บ้าน/คณะกรรมการชุมชน จัดทําโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข  เชน  โครงการอบรมหมอหมูบ้านในพระราช
ประสงค,โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา  ต้านภัย
มะเร็งเต้านม,การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี,การปรับปรุงภาวะโภชนาการ
และสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี,การสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี,การควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี,การควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี,การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี,โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี,โครงการชวยลดการติด
เอดสจากแมสูลูกสภากาดชาดไทย พระเจ้าวรวงศเธอ พระองคเจ้า
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ,โครงการรณรงคและแกไข
ปัญหายาเสพติด  To  be number one(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนใน
ชุมชน/หมูบ้าน)ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดีหรือโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุขอื่นๆ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2559(และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 2  พ.ศ.2563)
-เป็นไปตาม หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว1745  ลงวัน
ที่  31  สิงหาคม 2560  
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่   108
    ลําดับที่  12     (สํานักปลัด)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 60,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตําบลปาโมง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตาง ๆ ในการดําเนินการจัดทําโครงการสง
เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตําบลปาโมง   เชน  คา
อาหาร  คาอาหารวาง  คาวิทยากร  คาวัสดุอุปกรณ  คาป้าย
โครงการ  ฯลฯ  และคาใช้จายอื่นๆ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
.2557 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)เปลี่ยน
แปลง  ครั้งที่ 2/63 หน้าที่ 33 ลําดับที่  2    
 (สํานักปลัด)
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โครงการสงเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาสและ
กลุมสตรี

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตาง ๆ ในการดําเนินการจัดทําโครงการสง
เสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ , ผู้พิการ , ผู้ด้อยโอกาสและกลุม
สตรี    เชน  คาอาหาร  คาอาหารวาง   คาวิทยากร   คาวัสดุ
อุปกรณ  คาป้ายโครงการ  ฯลฯ  และคาใช้จายอื่นๆ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
.2557 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)เปลี่ยน
แปลง  ครั้งที่ 2/63 หน้าที่ 33  ลําดับที่  1    
 (สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการป้องกันภัยแก้ภัยหนาวของ อบต
.  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจัดหา  ผ้าหมหรือเครื่องกันหนาวหรือ
เครื่องอุปโภคอื่นๆที่จําเป็น  สําหรับแจกจายให้ราษฎรใน
ตําบล  เชน  ผู้สูงอายุ   ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ยากไร้ใน
การบรรเทาความเดือดร้อน  และคาใช้จายอื่นๆ  เป็นต้น  จําแนก
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท  0808.2
/ว1095  ลงวันที่  28   พฤษภาคม  2564
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เป็นไปตามประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เรื่อง  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกําหนดราคากลาง
สิ่งของสํารองจาย  พ.ศ.2559 หรือกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่   111
    ลําดับที่  1    
 (สํานักปลัด) 
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมการสร้างจิตสํานึกการจัดการขยะมูลฝอย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตาง ๆ  ในการดําเนินการโครงการฝึกอบรม
การสร้างจิตสํานึกการจัดการขยะมูลฝอย     เชน  คา
อาหาร   อาหารวาง   คาวิทยากร   คาวัสดุอุปกรณ  คาป้าย
โครงการ  ฯลฯ    และคาใช้จายอื่นๆ  เป็นต้น  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
.2557 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)แก้ไข  ครั้งที่ 1
  หน้าที่   15   ลําดับที่  1    
 (สํานักปลัด)  
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งานบําบัดน้ําเสีย รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

-โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ําอุปโภคบริโภค จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตาง ๆ  ตามโครงการตรวจสอบคุณภาพน้ํา
อุปโภคบริโภค องคการบริหารสวนตําบลปาโมง  วัตถุประสงค
เพื่อให้ได้น้ําที่ใช้ในการอุปโภคและบริโภค ที่มีคุณภาพตามกฎ
กระทรวงสาธารณสุข
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่  137
  ลําดับที่  5    
 (กองชาง)   
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 117,500 บาท

งบดําเนินงาน รวม 87,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 87,500 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการ  อบต.สัญจร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตาง ๆ ในการดําเนินการโครงการ อบต
.สัญจร  เชน  คาวัสดุอุปกรณ  คาตอบแทน  คาอาหาร   คา
อาหารวาง  คาป้ายโครงการ ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)แก้ไข  ครั้งที่ 1
  หน้าที่    9    ลําดับที่   1             
 (สํานักปลัด)
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตาง ๆ  ในการดําเนินการโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด  เชน   คาวิทยากร  คาอาหาร  คา
อาหารวาง  คาที่พัก    คาวัสดุอุปกรณ   คาป้ายโครงการ  ฯลฯ
  และคาใช้จายอื่นๆ  โดยถือปฎิบัติตามนโยบายของรัฐบาล และ
กระทรวงมหาดไทย   เป็นต้น  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
.2557 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)แก้ไข  ครั้งที่ 1
  หน้าที่   7   ลําดับที่  1  
 (สํานักปลัด) 

โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานกลุมสตรี จํานวน 32,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตาง ๆ ในการดําเนินการจัดทําโครงการ
พัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน           กลุมสตรี อบต.ปา
โมง  เชน  คาอาหาร   อาหารวาง   คาวิทยากร   คาวัสดุ
อุปกรณ  คาป้ายโครงการ  ฯลฯ  และคาใช้จายอื่นๆ  เป็นต้น  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
.2557 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่   118
    ลําดับที่  4        
 (สํานักปลัด) 
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โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆ ในการดําเนินการโครงการสงเสริม
การมีสวนรวมของประชาชน  ในการจัดทําแผนชุมชน   แผน
พัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลปาโมง  เชน คา
อาหาร    อาหารวาง  คาวัสดุอุปกรณ   คาป้ายโครงการ  ฯลฯ
  และคาใช้จายอื่นๆ  ที่เข้าประเภทรายจายนี้ ในการจัดทําแผน
ขององคการบริหารสวนตําบลปาโมง 
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดทําแผนและประสาน
แผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอําเภอและตําบล พ.ศ.2562 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
.2557 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่   131
    ลําดับที่   2   
(สํานักปลัด)

โครงการสร้างความปรองดองและสมานฉันทของคนในชาติ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตาง ๆ ในโครงการสร้างความปรองดองและ
สมานฉันทของคนในชาติ  เชน   คาวัสดุอุปกรณ   คา
วิทยากร   คาอาหาร   คาอาหารวาง  คาป้ายโครงการ  ฯลฯ และ
คาใช้จายอื่นๆ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
.2557 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)แก้ไข  ครั้งที่ 1
  หน้าที่  13  ลําดับที่  1  
 (สํานักปลัด)
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โครงการอุบลเมืองสะอาด (Big Cleaning Day) จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตาง ๆ ในการดําเนินการโครงการอุบลเมือง
สะอาด(Big Cleaning Day)ขององคการบริหารสวนตําบลปา
โมง  เชน  คาวัสดุอุปกรณ   คาตอบแทน   คาอาหาร   คาอาหาร
วาง  คาป้ายโครงการ ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่    131
   ลําดับที่  1    
 (สํานักปลัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จากองคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ 2565

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจากองคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น หรือตามโครงการ  
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 (และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม ฉบับที่ 2  พ.ศ.2563) 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565)  หน้าที่ 114
  ลําดับที่ 3    (สํานักปลัด) 
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โครงการบูรณาการป้องกัน  แก้ไขปัญหายาเสพติด   ประจําปีงบ
ประมาณ  2565

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการบูรณาการป้องกัน  แก้ไข
ปัญหายาเสพติด อําเภอเดชอุดม   จังหวัดอุบลราชธานีหรือ ตาม
โครงการ  
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 (และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม ฉบับที่ 2  พ.ศ.2563)
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)  หน้าที่ 114
  ลําดับที่ 2    (สํานักปลัด) 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 80,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด  เชน  คา
อาหาร   อาหารวาง   คากรรมการตัดสินกีฬา  คาเงินรางวัล  คา
ถ้วยรางวัล  คาจัดเตรียมสถานที่และคาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ    และ
คาใช้จายอื่นๆ  ในการแขงขัน  เพื่อเป็นการสงเสริมด้าน
สุขภาพ การใช้เวลาวางให้เป็นประโยชน และเกิดความรักความ
สามัคคีในชุมชน  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่   110
  ลําดับที่  1    (กองการศึกษา)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 105,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 55,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

-คาใช้จายในพิธีการวันสําคัญทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่น  ตั้ง
ไว้    10,000  บาท  
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในพิธีทางศาสนาและประเพณีตางๆ  ใน
ท้องถิ่น  เชน  ปีใหม  สงกรานต   เข้าพรรษา  ออกพรรษา  ถวาย
สงฆ  ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่   128
    ลําดับที่  2         
 (กองการศึกษา)  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาพวงมาลัย  ชอดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  พวงมาลา หรือพาน
ประดับพุมดอกไม้

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆ  ได้แก คาพวงมาลัย  ชอ
ดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  พวงมาลา    หรือพานประดับพุม
ดอกไม้ และอื่นๆ  เพื่อมอบให้แกบุคคลตางๆ หรือกิจกรรม
ตางๆ เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่   128
   ลําดับที่  6    
 (กองการศึกษา)  
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โครงการอนุรักษประเพณีสงกรานตสืบสานวัฒนธรรมไทยใสใจผู้สูง
อายุ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตาง ๆ ในโครงการอนุรักษประเพณี
สงกรานตสืบสานวัฒนธรรมไทยใสใจผู้สูงอายุ  เชน  คา
อาหาร   อาหารวาง   คาวิทยากร   คาวัสดุอุปกรณ  คาป้าย
โครงการ  ฯลฯ               และคาใช้จายอื่นๆ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2559
 หรือกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
.2557 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)เปลี่ยน
แปลง  ครั้งที่ 2/63 หน้าที่ 41 ลําดับที่ 1   
 (กองการศึกษา)  

วันที่พิมพ : 16/8/2564  13:41:02 หน้า : 66/85



โครงการอนุรักษวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตาง ๆ ในโครงการอนุรักษวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เชน  คาอาหาร   อาหารวาง   คา
วิทยากร   คาวัสดุอุปกรณ  คาป้ายโครงการ  ฯลฯ       และคาใช้
จายอื่นๆ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2559
 หรือกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
.2557 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)เปลี่ยน
แปลง  ครั้งที่ 2/63 หน้าที่ 41  ลําดับที่   2         
 (กองการศึกษา)  

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดทําต้นเทียนพรรษาองคการบริหาร
สวนตําบลเมืองเดช

จํานวน 50,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนการจัดทําต้นเทียนพรรษาขององคการ
บริหารสวนตําบลเมืองเดช  หรือตามโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2559(และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 2  พ.ศ.2563)
 -เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่   129
    ลําดับที่  10    (กองการศึกษา)  
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,478,960 บาท

งบบุคลากร รวม 1,016,460 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,016,460 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 640,440 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบลในตําแหนงตาง ๆ
   ได้แก  ผู้อํานวยการกองชางและนายชางโยธา  จํานวน   2
  อัตรา   และตามกรอบแผนอัตรากําลัง  3 ปี  ขององคการ
บริหารสวนตําบลปาโมง   
-ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542  หรือเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง (กองชาง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 9,720 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ  ให้แกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิได้
รับเงินเพิ่มตาง ๆ   เชน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่ม
อื่นๆ  ตามระเบียบที่กําหนด  
-ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542  หรือเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง (กองชาง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนพิเศษ
ของ พนักงานสวนตําบลได้แก  ผู้อํานวยการกองชาง  ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
อุบลราชธานี  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
การจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่  6) พ.ศ
.2559  ลงวันที่  28  เมษายน 2559  หรือตามระเบียบที่กําหนด  
-ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542  หรือเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง (กองชาง)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 308,760 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของพนักงานจ้างในตําแหนงตาง ๆ   ของ
กองชาง และตามกรอบแผนอัตรากําลัง  3 ปี  ขององคการบริหาร
สวนตําบลปาโมง  
-ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542  หรือเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง (กองชาง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 15,540 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานจ้างในตําแหนงตาง ๆ
   เชน  เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆ      ให้
แก  พนักงานจ้างในองคการบริหารสวนตําบลปาโมง  ตาม
ระเบียบที่กําหนด  
 -ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542  หรือเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง (กองชาง)

งบดําเนินงาน รวม 445,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 180,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 160,000 บาท

- เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว้    80,000    
บาท  
เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี)  ให้แกพนักงานสวนตําบล  และพนักงานจ้าง ของกอง
ชาง โดยถือปฎิบัติตามประกาศ กจ.,กท. และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ  เงื่อนไข และ
วิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่น  ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น หรือตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
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ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2557  หรือเป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
 (กองชาง)

- คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ    ตั้งไว้     80,000   บาท
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิด
ชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาค
รัฐ   ได้แก บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง   บุคคลหรือ
คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษา     บุคคลหรือคณะ
กรรมการดําเนินงานงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานกอ
สร้าง    คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย ฯลฯ  เป็นต้น 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  พ.ศ.2560  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง  ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5
 /ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคา
ตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
-เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคล
หรือกรรมการ ขององคการบริหารสวนตําบลปาโมง
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
 (กองชาง)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจําพนักงานจ้างใน อบต.ที่ได้รับคํา
สั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการขององคปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 หรือเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง (กองชาง) 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล และผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กําหนด 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หรือ
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
(กองชาง) 

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาจ้างเหมาบริการตางๆ   เชน  คาจ้างงาน
สํารวจ  ออกแบบและควบคุมการกอสร้าง  ฯลฯ คาจ้างเหมาแรง
งานหรือชางฝีมือให้ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งที่จําเป็น
หรือ            คาจ้างเหมาบริการอื่น ๆ  ที่อยูในความดูแลของ
องคการบริหารสวนตําบล 
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 หรือ
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  (กอง
ชาง) 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ   คาเบี้ยเลี้ยง  คา
พาหนะ  คาเชาที่พักและคาใช้จายอื่นๆ  ในการเดินทางไป
ราชการ  หรืออบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล และพนักงาน
จ้าง  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่4) พ.ศ. 2561
  หรือกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (กองชาง)  
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คาลงทะเบียน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม  คาลงทะเบียนตาง ๆ ของพนักงาน
สวนตําบล  ลูกจ้างประจํา    พนักงานจ้าง  ผู้บริหาร  สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลหรือผู้ที่นายกองคการบริหารสวนตําบล
ปาโมง มีคําสั่งแตงตั้งให้ไปฝึกอบรมสัมมนาฯลฯ   เป็นต้น 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  หรือกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง
 (กองชาง)  

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เชน     คาซอมแซมทรัพยสิน  คา
บํารุงรักษาทรัพยสินอื่นๆ  เป็นต้น 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 หรือ
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง    (กอง
ชาง) 

ค่าวัสดุ รวม 175,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานตางๆ  โดยมีสภาพเป็นวัสดุคงทน
และวัสดุสิ้นเปลือง   เชน  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  ตรา
ยาง  ยางลบ  ฯลฯ     เป็นต้น    จําแนกตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น  ที่ มท  0808.2/ว1095  ลงวัน
ที่  28   พฤษภาคม  2564   (กองชาง)  
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตางๆ  โดยมีสภาพเป็นวัสดุคง
ทน   วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณประกอบอะไหล   เชน  สาย
ไฟฟ้า  บัลลาสก  สตาสเตอร  ฯลฯ  เป็นต้น    จําแนกตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท  0808.2/ว1095
  ลงวันที่  28   พฤษภาคม  2564                
 (กองชาง) 

วัสดุกอสร้าง จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้างตางๆ   โดยมีสภาพเป็นวัสดุคง
ทน   วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณประกอบ
อะไหล    เชน  อิฐ  หิน  ปูน  ทราย  สายยาง  ทอพีวีซี   ทอ
คอนกรีต  เทปวัดระยะฯลฯ  ฯลฯ    จําแนกตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท  0808.2/ว1095  ลงวัน
ที่  28   พฤษภาคม  2564    (กองชาง)  

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ  โดยมีสภาพเป็นวัสดุคง
ทน   วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณประกอบอะไหล  เชน  แผน
หรือจานบันทึกข้อมูล  ตลับผงหมึก  แผนดิสกเก็ต  ฯลฯ  เป็น
ต้น  จําแนกตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท
  0808.2/ว1095  ลงวันที่  28   พฤษภาคม  2564   (กองชาง)  

วัสดุสํารวจ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํารวจตางๆ  โดยมีสภาพเป็นวัสดุคง
ทน   วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณประกอบอะไหล   เชน  บัน
ไดอลูมิเนียม  เครื่องมือดึงสายโทรศัพท   ฯลฯ  จําแนกตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท  0808.2/ว
1095  ลงวันที่  28   พฤษภาคม  2564  (กองชาง)     
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งบลงทุน รวม 17,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้อเนกประสงค จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้อเนกประสงค    จํานวน  3 ตัว ๆ
ละ 2,500  บาท 
เป็นครุภัณฑที่ไมอยูในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  ตั้งตามราคา
ท้องตลาด
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท
  0808.2/ว1095  ลงวันที่  28   พฤษภาคม  2564 หรือเป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (กองชาง)

คาจัดซื้อโตะทํางานพร้อมเก้าอี้สําหรับผู้บริหาร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางานพร้อมเก้าอี้สําหรับผู้
บริหาร   จํานวน  1 ชุด ๆละ 10,000  บาท เป็นครุภัณฑที่ไมอยู
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  ตั้งตามราคาท้องตลาด
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท
  0808.2/ว1095  ลงวันที่  28   พฤษภาคม  2564 หรือเป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (กองชาง)
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งานก่อสร้าง รวม 3,058,000 บาท
งบลงทุน รวม 3,058,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,058,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมูบ้านบ้านหนองผอุง หมูที่ 9 
ตําบลปาโมง

จํานวน 127,000 บาท

เพื่อจายเป็นกอสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมูบ้าน บ้านหนองผอุง  หมู
ที่ 9 ตําบลปาโมง  ขนาดกว้าง  7.50  เมตร สูง 5.50 เมตร ราย
ละเอียดตามแบบ อบต.ปาโมง (พร้อมป้ายโครงการตามแบบ
กําหนด  จํานวน  1  ป้าย)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3  หน้าที่ 9 ลําดับที่  12   
 (กองชาง) 

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปาโมงใหญ  หมูที่ 1 
ตําบลปาโมง (จากบ้านนายบุญมี  สาวันดี – ร้านค้าชุมชน)

จํานวน 246,500 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปาโมง
ใหญ  หมูที่ 1  ตําบลปาโมง (จากบ้านนายบุญมี  สาวันดี – ร้าน
ค้าชุมชน)   ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 83.00
 เมตร หนา 0.15  เมตรหรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา  415 ตร.ม  โดย
ใช้คอนกรีตผสมเสร็จกําลังอัดประลัย 240 กก. / ตร.ซม. ตาม มอ
ก.213 – 2560.ไหลทางลูกรังกว้างข้างละ   0.50  เมตรหรือตาม
สภาพถนน รายละเอียดตามแบบ อบต.ปาโมง(พร้อมป้ายโครงการ
ตามแบบกําหนด  จํานวน  1  ป้าย)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3  หน้าที่ 4 ลําดับที่  1   
 (กองชาง) 
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคํากลาง  หมูที่ 5  
ตําบลปาโมง (จากเส้นซอยเบิกบานหมูที่ 5  –หมูที่ 3)

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคํากลาง  หมู
ที่ 5  ตําบลปาโมง (จากเส้นซอยเบิกบานหมูที่ 5  –หมูที่ 3
)      ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 105 เมตร หนา 0.15
  เมตรหรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา  525 ตร.ม  โดยใช้คอนกรีตผสม
เสร็จกําลังอัดประลัย 240 กก. / ตร.ซม. ตาม มอก.213 – 2560
  ไหลทางลูกรังกว้างข้างละ   0.50  เมตรหรือตามสภาพถนน ราย
ละเอียดตามแบบ อบต.ปาโมง (พร้อมป้ายโครงการตามแบบ
กําหนด  จํานวน  1  ป้าย)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3   หน้าที่ 7 ลําดับที่  6   
 (กองชาง) 
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนพยอม  หมูที่ 8  
ตําบลปาโมง

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอน
พยอม  หมูที่ 8  ตําบลปาโมง จํานวน  2  สายดังนี้ 

สายที่ 1 กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนพยอม  หมูที่ 8
  ตําบลปาโมง จากบ้านดอนพยอม – บ้านคํากลาง    ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 39.40 เมตร หนา 0.15  เมตรหรือ
มีพื้นที่ไมน้อยกวา  157.60 ตร.ม  โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จกําลัง
อัดประลัย 240 กก. / ตร.ซม. ตาม มอก.213 – 2560.ไหลทาง
ลูกรังกว้างข้างละ   0.50  เมตรหรือตามสภาพถนน รายละเอียด
ตามแบบ อบต.ปาโมง 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3  หน้าที่ 8 ลําดับที่  9 
(กองชาง)
 
สายที่ 2  กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนพยอม  หมู
ที่ 8  ตําบลปาโมง   จากบ้านดอนพยอม – บ้านโนนค้อ    ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 92 เมตร หนา 0.15  เมตรหรือมี
พื้นที่ไมน้อยกวา  368  ตร.ม  โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จกําลังอัด
ประลัย 240 กก. / ตร.ซม. ตาม มอก.213 – 2560.ไหลทางลูกรัง
กว้างข้างละ   0.50  เมตรหรือตามสภาพถนน รายละเอียดตาม
แบบ อบต.ปาโมง (พร้อมป้ายโครงการตามแบบ
กําหนด  จํานวน  1  ป้าย)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3/64  หน้าที่ 8 ลําดับที่  10   
 (กองชาง) 
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนค้อ  หมูที่ 6  
ตําบลปาโมง (จากบ้านโนนค้อ – ศพด.หนองผอุง)

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนค้อ  หมู
ที่ 6  ตําบลปาโมง (จากบ้านโนนค้อ – ศพด.หนองผอุง)     ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 131 เมตร หนา 0.15  เมตรหรือ
มีพื้นที่ไมน้อยกวา  524 ตร.ม  โดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จกําลังอัด
ประลัย 240 กก. / ตร.ซม. ตาม มอก.213 – 2560 ไหลทางลูกรัง
กว้างข้างละ   0.50  เมตรหรือตามสภาพถนน รายละเอียดตาม
แบบ อบต.ปาโมง (พร้อมป้ายโครงการตามแบบ
กําหนด  จํานวน  1  ป้าย)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3  หน้าที่ 7 ลําดับที่  7
 (กองชาง) 

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยูพร้อมฝาปิดบ้านปาหวาย หมูที่ 
4 ตําบลปาโมง (จากบ้านนายหนูพร  นิ่มนึก ถึง บ้านนายวีระวัตร  
เทพพงษ)

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยูพร้อมฝาปิด  บ้านปา
หวาย    หมูที่  4 ตําบลปาโมง (จากบ้านนายหนูพร  นิ่ม
นึก ถึง บ้านนายวีระวัตร  เทพพงษ)  ขนาดภายใน 0.30 X 0.30
  เมตร  ยาว  110   เมตร และวางทอระบายน้ํา คสล
. ขนาด ศก. 0.30 x 1.00 เมตร  จํานวน 5 ทอน (รายละเอียด
ตามแบบ อบต.ปาโมง) พร้อมป้ายโครงการตามแบบ
กําหนด  จํานวน  1  ป้าย
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3   หน้าที่ 6 ลําดับที่  5   
 (กองชาง) 
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โครงการกอสร้างศาลาอเนกประสงคบ้านปาโมง  หมูที่ 10 ตําบลปา
โมง

จํานวน 338,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างศาลาอเนกประสงคบ้านปาโมง  หมูที่ 10
 ตําบลปาโมง  ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 16.00
 เมตร จํานวน  1   หลัง รายละเอียดตามแบบ อบต.ปาโมง 
(พร้อมป้ายโครงการตามแบบกําหนด  จํานวน  1  ป้าย)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3  หน้าที่ 10 ลําดับที่  13   
 (กองชาง) 

โครงการล้อมรั้วลวดหนามสระน้ําสาธารณประโยชนบ้านหนองผอุง  
หมูที่ 9 ตําบลปาโมง

จํานวน 173,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาล้อมรั้วลวดหนามสระน้ําสาธารณประโยชน บ้าน
หนองผอุง  หมูที่ 9 ตําบลปาโมง  และวางทอระบายน้ํา
คอนกรีต ขนาด ศก. 0.40 x 1.00 เมตร จํานวน  10  ทอน ราย
ละเอียดตามแบบ อบต.ปาโมง(พร้อมป้ายโครงการตามแบบ
กําหนด  จํานวน  1  ป้าย)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3  หน้าที่ 9 ลําดับที่  11   
 (กองชาง) 
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คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างประปาหมูบ้าน ขนาด  4  ลบ.ม. บ้านปาโมงน้อย   
หมูที่ 3  ตําบลปาโมง

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างประปาหมูบ้านขนาด  4  ลบ.ม. บ้านปา
โมงน้อย   หมูที่ 3 ตําบลปาโมง  รายละเอียดตามแบบแปลน อบ
ต.ปาโมง (พร้อมป้ายโครงการตามแบบกําหนด  จํานวน  1  ป้าย)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3   หน้าที่ 6 ลําดับที่  4   
 (กองชาง) 

โครงการกอสร้างประปาหมูบ้าน ขนาด  4  ลบ.ม. บ้านหนองย่ําเตา  
 หมูที่ 7  ตําบลปาโมง

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างประปาหมูบ้าน ขนาด  4  ลบ.ม. บ้าน
หนองย่ําเตา   หมูที่ 7  ตําบลปาโมง  รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.ปาโมง (พร้อมป้ายโครงการตามแบบ
กําหนด  จํานวน  1  ป้าย)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3  หน้าที่ 8 ลําดับที่  8   
 (กองชาง) 

วันที่พิมพ : 16/8/2564  13:41:02 หน้า : 80/85



คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัลทติกคอนกรีต 
(เสริมผิวจราจร) บ้านปาโมงใหญ  หมูที่ 2  (จากถนน 24 – หน้า รพ
.สต.ปาโมง)ตําบลปาโมง

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัลทติก
คอนกรีต (เสริมผิวจราจร) บ้านปาโมงใหญ          หมูที่ 2  (จาก
ถนน 24 – หน้า รพ.สต.ปาโมง) ตําบลปาโมง   ขนาดผิว
จราจร กว้าง  4.00 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 4 ซม.หรือมีพื้นที่
ไมน้อยกวา 960  ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ มาตรฐาน
งานทางสําหรับองคกรปกครองสวนท้องถิ่น(งานเสริมผิวแอสฟัลต
คอนกรีต) แบบเลขที่ ทถ-7-201  (พร้อมป้ายโครงการตามแบบ
กําหนด  จํานวน  1  ป้าย)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3   หน้าที่ 5 ลําดับที่  3   
 (กองชาง) 

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังบ้านปาโมงใหญ  หมูที่ 1  
ตําบลปาโมง (เส้นหนองใหญ – ห้วยนางตุ้ม)

จํานวน 53,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังบ้านปาโมงใหญ  หมู
ที่ 1  ตําบลปาโมง (เส้นหนองใหญ – ห้วยนางตุ้ม) โดยลงลูกรังผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 600  เมตร หนาเฉลี่ย  0.10
  เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 2,400 ตร.ม.และปริมาตร
ลูกรังไมน้อยกวา 336  ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแตงตลอดสาย
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3  หน้าที่ 5 ลําดับที่  2   
 (กองชาง) 
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คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(คา K)(คากอสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ)

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(คา K)(คากอสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ)
-เป็นไปตามหนังสือ  กค(กจว) 0405.2/ว110 ลงวันที่  5
  มีนาคม  2561    เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางปฎิบัติในการกําหนด
เงื่อนไขและหลักเกณฑสัญญาแบบปรับราคาได้(คา K)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่    95
   ลําดับที่  115     (กองชาง) 
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริม  พัฒนาและสนับสนุนเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง

จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใช้ตางๆ  ในการดําเนินการโครงการสง
เสริม พัฒนาและสนับสนุนเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอ
เพียง  เชน  คาอาหาร    อาหารวาง   คาวิทยากร   คาวัสดุ
อุปกรณ     คาป้ายโครงการ  ฯลฯ    และคาใช้จายอื่นๆ  เป็น
ต้น  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
.2557 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)เปลี่ยน
แปลง  ครั้งที่ 2/63 หน้าที่  37 ลําดับที่   1   
 (สํานักปลัด) 

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

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตรตางๆ  โดยมีสภาพเป็นวัสดุคง
ทน   วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณประกอบ
อะไหล    เชน  ปุย , วัสดุเพาะชํา ,  อุปกรณในการขยายพันธุ
พืช  พันธุพืช   ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว  ฯลฯ
  จําแนกตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท
  0808.2/ว1095  ลงวันที่  28   พฤษภาคม  2564  (กอง
ชาง)     
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

-  โครงการปลูกจิตสํานึกอนุรักษสิ่งแวดล้อม(รักน้ํา รักปา รักษาแผน
ดิน)

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตาง ๆ   ในการจัดทําโครงการปลูกจิตสํานึก
อนุรักษสิ่งแวดล้อม(รักน้ํา  รักปา  รักษาแผนดิน) เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคล และสนองพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระ
บรมราชินีนาถ  ในการอนุรักษน้ําและปา  รวมทั้งสร้างจิตสํานึก
ของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม  และอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติ             โดยถือปฎิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นดวนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว1060  ลงวันที่  31
  พฤษภาคม  2559
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2559
 หรือกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
.2557 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่   116
   ลําดับที่  1   
 (กองชาง)  
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ

จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใช้ตางๆ  ในการดําเนินการโครงการอนุรักษพันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ   เชน คาอาหาร    อาหารวาง   คาวิทยากร   คาวัสดุ
อุปกรณ  คาป้ายโครงการ  ฯลฯ    และคาใช้จายอื่นๆ  เป็นต้น  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
.2557 
-เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)หน้าที่   117
 ลําดับที่  5    (สํานักปลัด) 
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