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ภาคผนวก



คํานํา

เน่ืองด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.
ศ. ๒๕๔๘ ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงาน ตามหมวด ๕ ข้อ
๒๖ การจัดทําแผนการดําเนินงานให้ดําเนินการตามระเบียบน้ี โดยมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ (๑)
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดําเนินการในพื้นท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แล้วจัดทําร่างแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน (๒)
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถ่ินประกาศเป็นแผนการ
ดําเนินงาน ท้ังนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศ เพ่ือให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๒ “ข้อ ๑๗ แผนการ
ดําเนินงานให้จัดทําให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน และโครงการจากหน่วยราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดําเนินการ ในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทําและการแก้ไขแผน การดําเนินงานเป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถิ่น”

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง จึงได้ดําเนินการจัดทํา
แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา
และกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประจําปีงบประมาณนั้น และใช้
เป็นแนวทางในการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ของท้องถิ่นให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติ มากขึ้น
มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหน่วยงานและการจําแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ
ในแผนการดําเนินงานจะทําให้การติดตามประเมินผลเมื่อส้ินปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าแผนการดําเนินงานองค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ฉบับนี้ จะ
สามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง และผู้ที่เก่ียวข้องเป็นอย่างดี

โดย องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง



สารบัญ
หน้า

ส่วนที่ 1 บทนํา
1. บทนํา ก
2. วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงาน ก
3. ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน ข
4. ประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน ง

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
1. บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.1) 2
2. บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.2) 4
3. บัญชีครุภัณฑ์สําหรับท่ีไม่ได้ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น(แบบ ผด.02-1) 23
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- ประกาศใช้แผนดําเนินงาน



ส่วนที่ 1
บทนํา



ก

บทนํา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.
ศ.2548 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดทําแผนพัฒนา และแผนการ
ดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงเป็นการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ รวมทั้งวางแนวทางให้การปฏิบัติ
บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน สําหรับแผนการดําเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพื้นที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประจําปีงบประมาณนั้น ทําให้แนวทางในการดําเนินงานในปีงบประมาณน้ันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหน่วยงาน
และการจําแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน โครงการในแผนการดํา เนินงานจะทํา ให้การติดตาม
ประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 26 ข้อ 27 ได้
กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดทําแผนการดําเนินงานโดยมีข้ันตอนต่อไปนี้

ข้อ 26 การจัดทําแผนการดําเนินงานให้ดําเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนารวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดําเนินการ
ในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทําร่างแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ี
ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยท่ัวกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ระยะเวลาในการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ข้อ 27 แผนการดําเนินงานให้จัดทําให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้

งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน
และโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีต้องดําเนินการใน
พื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในปีงบประมาณนั้น

การขยายเวลาการจัดทําและการแก้ไขแผนการดําเนินงานเป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถ่ิน
แนวทางในการจัดทําแผนการดําเนินงาน

แผนการดําเนินงานเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถ่ิน เพ่ือควบคุมการ
ดําเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงาน
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนั้นแผนการดําเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทํา ดังนี้

1. เป็นแผนที่แยกรายละเอียดจากแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี และมีลักษณะเป็นการดําเนินการ
2. แสดงถึงรายละเอียดโครงการ งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการที่ชัดเจนและดําเนินงานจริง
3. เป็นการรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานท่ีจะเข้ามาดําเนินการในพื้นท่ี อบต.โจดม่วง

วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงาน
1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และบรรลุวัตถุประสงค์ของ

โครงการ/กิจกรรมท่ีตั้งไว้
2. เพื่อให้การตรวจสอบและติดตามการดําเนินงานมีความชัดเจน



ข

3. เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของกิจกรรม/โครงการ
4. เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการดําเนินงานในแต่ละไตรมาส
5. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานได้ชัดเจน
6. เพื่อเพิ่มความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ลดความซ้ําซ้อนของโครงการต่างๆ
7. เพื่อกําหนดห้วงระยะเวลาในการดําเนินงานโครงการกิจกรรมต่างๆ ของ อบต.

ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ข้ันตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่มี
การดําเนินการจริงในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง ซ่ึงจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลโจดม่วงและโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดําเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจ
ตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพ้ืนท่ีและตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อําเภอแบบบูรณาการ

ข้ันตอนที่ 2 การจัดทําร่างแผนการดําเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทําร่างแผนการดําเนินงานโดยพิจารณา

จัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถ่ินที่กําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยมีเค้าโครงแผนการดําเนินงาน 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 บทนํา องค์ประกอบ ประกอบด้วย
- บทนํา
- วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงาน
- ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
- ประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม องค์ประกอบ ประกอบด้วย
- บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ (ผด.1)
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.2)

ข้ันตอนที่ 3 การประกาศแผนการดําเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินนําร่างแผนการดําเนินงานเสนอผู้บริหาร

ท้องถิ่นเพ่ือประกาศใช้ การประกาศแผนการดําเนินงานให้องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง จัดทําประกาศ
เร่ือง การใช้แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือปิดประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วกันและสามารถตรวจสอบได้



ค

ข้ันตอนการจัดทาแผนการดําเนินงาน

คณะกรรมการส

ผู้บริหารท้องถ่ิน

แผนภูมิ : แสดงขั้นตอนการจัดทําแผนการดาเนินงานองค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6

ประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน
1. การดําเนินงานเป็นไปตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์แนวทางท่ีวางไว้
2. การดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง เป็นไปตาม

เป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน
หน่วยราชการ
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค
รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอื่นๆ

คณะกรรมการสนบัสนนุการ

จดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ิน
รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา

คณะกรรมการสนบัสนนุการ

จดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ิน
จัดทําร่างแผนการดําเนินงาน

คณะกรรมการสนบัสนนุการ

จดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ิน
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน

คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน พิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน

คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน เสนอผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศเป็นแผนการดําเนินงาน

ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันท่ีประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถ่ิน
ทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย
สามสิบวันนับแต่วันท่ีตั้งงบประมาณดาเนินการฯ



ง

3. สามารถตรวจสอบและติดตามการดําเนินงานได้ชัดเจน
4. สามารถทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการ และแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง
5. ทราบถึงผลการดําเนินงานในแต่ละไตรมาส
6. สามารถติดตาม และประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้การใช้งบประมาณ

เป็นไปอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดและประหยัด

********************************



ส่วนท่ี 2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม



บัญสีรุปจํานวนโครงการพฒันาท้องถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ

       แผนการดาํเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง

แบบ ผด.01

ยุทธศาสตร์ จํานวนโครงการ  คดิเป็นร้อยละ  จํานวน คดิเป็นร้อยละ หน่วยงาน

แผนงาน ท่ีดาํเนินการ  ของโครงการ  งบประมาณ ของงบประมาณ รับผดิชอบหลกั

 ท้ังหมด ท้ังหมด

1.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 13                     20.31          1,473,000                  5.26 กองช่าง

1.2 แผนงานการพาณิชย์ 4                       6.25          1,027,000                  3.67 

รวม 17                     26.56          2,500,000                  8.93 

2.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสังคมและสาธารณสุข

2.1 แผนงานงบกลาง 3                       4.69          4,862,000                17.36 กองสวสัดิการสงัคม

2.2 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 2                       3.13               18,900                  0.07 กองสวสัดิการสงัคม

2.3 แผนงานสาธารณสุข 6                       9.38             620,000                  2.21 สาํนกัปลดั

รวม 11                     17.19          4,880,900                17.43 

3.ยุทธศาสตร์การป้องกนับรรเทาสาธารณภัยและ

การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 4                     21.05             110,000                  0.39 สาํนกัปลดั

รวม 4                       6.25             110,000                  0.39 

4.ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกจิ

4.1 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 3                       4.69             125,000                  0.45 สาํนกัปลดั

รวม 3                       4.69             125,000                  0.45 

5.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษาศาสนา 

วฒันธรรมท้องถิน่และการท่องเท่ียว

5.1 แผนงานการศึกษา 10                     15.63          1,240,750                  4.60 กองการศึกษาฯ

5.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 9                     14.06             310,000                11.48 กองการศึกษาฯ

รวม 19                     29.69          1,550,750                16.08 

หนา้ที ่2



แบบ ผด.01

ยุทธศาสตร์ จํานวนโครงการ  คดิเป็นร้อยละ  จํานวน คดิเป็นร้อยละ หน่วยงาน

แผนงาน ท่ีดาํเนินการ  ของโครงการ  งบประมาณ ของงบประมาณ รับผดิชอบหลกั

 ท้ังหมด ท้ังหมด

6.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการให้บริการและ

การบริหารกจิการบ้านเมืองท่ีดี

6.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 10                     15.63             422,100                  1.51 สาํนกัปลดั

6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 1                       1.56             122,000                  0.44 

6.3 แผนงานการศึกษา 4                       6.25               42,000                  0.15 

6.4 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 3                       4.69               34,500                  0.12 

6.5 แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 1                       1.56                 5,000                  0.02 

6.6 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 2                       3.13               23,000                  0.08 

6.7 แผนงานการพาณิชย์ 6                       9.38             146,000                  0.52 

รวม 10                     15.63             422,100                  1.51 

รวมท้ังส้ิน 64                   100.00          9,463,750                44.78 

หนา้ที ่3



บญัชีจํานวนโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคก์ารบริหารส่วนตําบลโจดม่วง

1.ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน แบบ ผด.02
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ

รายละเอยีด  งบ สถาน หน่วย พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566
กิจกรรมที่  ประมาณ ที่ งานรบั

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.เกิดข้ึนจาก  (บาท) ดําเนนิ ผิดชอบ
โครงการ การ หลกั

1

โครงการกอ่สรา้ง
ถนนคอนกรตีเสรมิ
เหล็ก  บา้นดู่
นอ้ย ซอยบา้น
นายสงา่

กอ่สรา้วงถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก ขนาดกวา้ง 
3 เมตร ยาว 56เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่
ทางขา้งละ 0.10 เมตร

  101,000 

  บา้นดู่
นอ้ย     
หมู ่9 กองชา่ง

2

โครงการกอ่สรา้ง
ถนนคอนกรตีเสรมิ
เหลก้บา้นโจดจกิ 
หมู ่7 ซอยศรี
อํานาจ

กอ่สรา้งถนน คสล.
ขนาดกวา้ง 3  เมตร 
ยาว 60 เมตร  หนา 
0.15 เมตร ไหลท่าง
ลกูรังขา้งละ 0.10 

  108,000 

  บา้นโจด
จกิ   หมู ่

7

กองชา่ง

3

โครงการกอ่สรา้ง
รางระบายน้ําแบบ
ฝาปิด บา้นตา
ดา่ง หมู ่5

กอ่สรา้งรางระบายน้ํา
แบบฝาปิดขนาดกวา้ง 
0.60 เมตร ยาว 100
เมาตร ลกึ 0.50-

  100,000 

  บา้นตา
ดา่ง    
หมู ่5

กองชา่ง

4

โครงการกอ่สรา้ง
รางระบายน้ํา
ภายในหมูบ่า้ย 
บา้นผักผอ่ง หมู ่
1

กอ่สรา้งรางระบายน้ํา 
ขนาดกวา้ง 0.54 เมตร 
ยาว 158 เมตร ลกึ 
0.50 เมตร

  129,000 

  บา้นผัก
ผอ่ง    
หมู ่1

กองชา่ง

หนา้ที ่4



4

โครงการกอ่สรา้ง
รางระบายน้ํา
ภายในหมูบ่า้ย 
บา้นผักผอ่ง หมู ่
1

กอ่สรา้งรางระบายน้ํา 
ขนาดกวา้ง 0.54 เมตร 
ยาว 158 เมตร ลกึ 
0.50 เมตร

  129,000 

  บา้นผัก
ผอ่ง    
หมู ่1

กองชา่ง

1.ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน แบบ ผด.02
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่ โครงการ

รายละเอยีด  งบ สถาน หน่วย พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566
กิจกรรมที่  ประมาณ ที่ งานรบั

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.เกิดข้ึนจาก  (บาท) ดําเนนิ ผิดชอบ
โครงการ การ หลกั

5

โครงการกอ่สรา้ง
วางทอ่ระบายน้ํา
พรอ้มบพั่กน้ํา 
บา้นคร่ังนอ้ย หมู ่
6 คุม้ทศิตะวนัตก

จา้งเหมากอ่สรา้งวาง
ทอ่ระบายน้ําพรอ้มบอ่
พักน้ํา ทอ่คอนกรดี
ขนาดเสน้ผา่น
ศนูยก์ลาง 0.40 เมตร
จํานวน 141 ทอ่น บ่
พักคอนกรตีเสรมิเหล็ก
ขนาด 0.80x0.80 

  183,000 

 บา้นคร่ัง
นอ้ย   
หมู ่6

กองชา่ง

6

โครงการกอ่สรา้ง
วางทอ่ระบายน้ํา
พรอ้มบอ่พักบา้น
ชาดโง หมู ่8 

วางทอ่ระบายน้ําพรอ้ม
บอ่พักน้ํา ทอ่คอนกรดี
ขนาดเสน้ผา่น
ศนูยก์ลาง 0.40 เมตร
จํานวน 166 ทอ่น บ่
พักคอนกรตีเสรมิเหล็ก
ขนาด 0.80x0.80 

  216,000 

  บา้น
ชาดโง    
หมู ่8

กองชา่ง

7

โครงการกอ่สรา้ง
วางรางระบายน้ํา
สําเร็จรปู บา้นคร่ัง
นอ้ย หมู ่6 คุม้
ทศิตะวนัออก

วางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป

ขนาด dia 0.30 เมตร จํานวน 13 ท่อน 

รางระบายนํําคอนกรีตเสริมเหล็ก

สําเร็จรูปนาด 0.30x0.30x1.00 เมตร 

ปากลํินรางจํานวน 42 ท่อน
   50,000 

บา้นคร่ัง
นอ้ย  หมู ่

6

กองชา่ง

หนา้ที ่5



7

โครงการกอ่สรา้ง
วางรางระบายน้ํา
สําเร็จรปู บา้นคร่ัง
นอ้ย หมู ่6 คุม้
ทศิตะวนัออก

วางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป

ขนาด dia 0.30 เมตร จํานวน 13 ท่อน 

รางระบายนํําคอนกรีตเสริมเหล็ก

สําเร็จรูปนาด 0.30x0.30x1.00 เมตร 

ปากลํินรางจํานวน 42 ท่อน
   50,000 

บา้นคร่ัง
นอ้ย  หมู ่

6

1.ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน แบบ ผด.02
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่ โครงการ
รายละเอยีด  งบ สถาน หน่วย พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566
กิจกรรมที่  ประมาณ ที่ งานรบั

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.เกิดข้ึนจาก  (บาท) ดําเนนิ ผิดชอบ
โครงการ การ หลกั

8

โครงการกอ่สรา้ง
อาคารจดุบรกิาร
ประชาชนบรเิวณ
หา้แยกบา้นโจด
มว่ง

กอ่สรา้งอาคารจดุบรกิาร
ประชาชนขนาดกวา้ง 6 
เมตร ยาว 9 เมตร สงู 
4.50 เมตร

  150,000 
บา้นโจด
มว่ง หมู ่4

กองชา่ง

9

โครงการยกระดบั
ถนนคอนกรตีเสรมิ
เหล็กสายสาม
แยกบา้นคร่ังนอ้ย 
หมู ่6 - บา้นโจด
มว่ง หมู ่4

ยกระดบัถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก ขนาดกวา้ง 
4 เมตร ยาว 23 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

   54,000 

บา้นคร่ัง
นอ้ย หมู ่

6

กองชา่ง

10

โครงการปรับปรงุ
ซุม้ประตทูางเขา้ 
อบต.โจดมว่ง

ปรับปรงุซุม้ประตู
ทางเขา้ อบต.โจดมว่ง 
ขนาดกวา้ง 0.80 เมตร 
ยาว 11.80 เมตร สงู 
6.20 เมตร

  105,000 

ทีทํ่าการ 
อบต.โจด
มว่ง

กองชา่ง

11

โครงการปรับปรุ
งบรเวณทางเขา้
อาคารสํานักงาน 
อบต.โจดมว่ง

ปรับปรงุบรเิวณทางเขา้
อาคารสํานักงาน อบต.
โจดมว่ง ปรใิณพืน้ทีไ่ม่
นอ้ยกวา่ 99.00 ตาราง
เมตร

   52,000 

ทีทํ่าการ 
อบต.โจด
มว่ง

กองชา่ง

หนา้ที ่6



11

โครงการปรับปรุ
งบรเวณทางเขา้
อาคารสํานักงาน 
อบต.โจดมว่ง

ปรับปรงุบรเิวณทางเขา้
อาคารสํานักงาน อบต.
โจดมว่ง ปรใิณพืน้ทีไ่ม่
นอ้ยกวา่ 99.00 ตาราง
เมตร

   52,000 

ทีทํ่าการ 
อบต.โจด
มว่ง

1.ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน แบบ ผด.02
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่ โครงการ

รายละเอยีด  งบ สถาน หน่วย พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566
กิจกรรมที่  ประมาณ ที่ งานรบั

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.เกิดข้ึนจาก  (บาท) ดําเนนิ ผิดชอบ
โครงการ การ หลกั

12

โครงการปรับปรงุ
ฝาบอ่พักน้ํา
ภายในหมูบ่า้น 
บา้นดูน่อ้ย หมู ่9

ปรับปรงุฝาบอ่พัก
คอนกรตีเสรมิเหล็ก
ขนาด 0.70x0.70 
เมตร จํานวน 14 ฝา

   32,000 

  บา้นดู่
นอ้ย  หมู ่

9

กองชา่ง

13

โครงการปรับปรงุ
ไฟฟ้าแสงสวา่ง
ถนนทางเขา้ 
อบต.โจดมว่ง

มเีสารไ์ฟฟ้าสงู 6 เมตร
กิง่เดีย่ว(เสารท์รงเทเ
ปอร)์ พรอ้มโคมไฟ
ถนนแบบ LED 80 วตัต ์
แสงเดยไ์ลท ์จํานวน 
10 ชดุ ความยาวรอ้ย

  193,000 

ทีทํ่าการ 
อบต.โจด
มว่ง

กองชา่ง

รวม 13 โครงการ #########
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1.ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน แบบ ผด.02
   1.2 แผนงานการพาณิชย์

ที่ โครงการ

รายละเอยีด  งบ สถาน หน่วย พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566
กิจกรรมที่  ประมาณ ที่ งานรบั

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.เกิดข้ึนจาก  (บาท) ดําเนนิ ผิดชอบ
โครงการ การ หลกั

1

โครงการกอ่สรา้ง
โรงสบูน้ําพรอ้ม
ระบบประสานทอ่
ระบบกรอง
น้ําประปาหมูบ่า้น 
บา้นหนองบวัหลน่ 
หมู ่3

กอ่สรา้งโรงสบูน้ําพรอ้ม
ระบบประสานทอ่ระบบ
กรองน้ําประปาหมูบ่า้น 
ขนาดกวา้ง 3 เมตร 
ยาว 3 เมตร สงู 2.80 
เมตร

  120,000 

บา้นหนอง
บวัหลน่  
หมู ่3

กองชา่ง

2

โครงการวางทอ่
เมนประปาภายใน
หมูบ่า้น  บา้นโ
จดมว่ง หมู ่10

วางทอ่เมนประปา
ภายในหมูบ่า้น ความ
ยาวรวม 2,129 เมตร   300,000 

บา้นโจด
มว่ง หมู ่

10

กองชา่ง

3

โครงการวางทอ่
เมนประปาภายใน
หมูบ่า้น บา้นโจด
มว่ง หมู ่4

วางทอ่เมนประปา
ภายในหมูบ่า้น ความ
ยาวรวม 2,176 เมตร   300,000 

บา้นโจด
มว่ง หมู ่4

กองชา่ง

4

โครงการวางทอ่
เมนประปาภายใน
หมูบ่า้น บา้นดอน
ทัพควาย หมู ่2

วางทอ่เมนประปา
ภายในหมูบ่า้น ความ
ยาวรวม 1,360 เมตร   307,000 

บา้นดอน
ทัพควาย 
หมู ่2

กองชา่ง
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4

โครงการวางทอ่
เมนประปาภายใน
หมูบ่า้น บา้นดอน
ทัพควาย หมู ่2

วางทอ่เมนประปา
ภายในหมูบ่า้น ความ
ยาวรวม 1,360 เมตร   307,000 

บา้นดอน
ทัพควาย 
หมู ่2

รวม 4 โครงการ #########
รวมท ัง้สิน้ 17 โครงการ #########
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2.ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นสงัคมและสาธารณ แบบ ผด.02
   2.1 แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ

รายละเอยีด  งบ สถาน หน่วย พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566
กิจกรรมที่  ประมาณ ที่ งานรบั

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.เกิดข้ึนจาก  (บาท) ดําเนนิ ผิดชอบ
โครงการ การ หลกั

1 เบีย้ยังชพีผูส้งูอายุ จา่ยเป็นเบีย้ยังชพี
ผูส้งูอายใุหก้บัผูส้งูอายุ
ตําบลโจดมว่ง

######### อบต.โจดม่ กองสวสัดกิาร
สงัคม

2 เบีย้ยังชพีคนพกิาร จา่ยเป็นเบีย้ยังชพี
ใหก้บัคนพกิารในพืน้ที่
ตําบลโจดมว่งทีไ่ดรับ
การขึน้ทะเบยีน

######### อบต.โจดม่ กองสวสัดกิาร
สงัคม

3 เบีย้ยังชพีผูป่้วยเอดจา่ยเป็นเบีย้ยังชพีผูป่้วย
เอดสข์องตําบลโจดมว่ง
 

   54,000 อบต.โจดม่ กองสวสัดกิาร
สงัคม

รวม 3 โครงการ #########
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2.ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นสงัคมและสาธารณ แบบ ผด.02
  2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ

รายละเอยีด  งบ สถาน หน่วย พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566
กิจกรรมที่  ประมาณ ที่ งานรบั

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.เกิดข้ึนจาก  (บาท) ดําเนนิ ผิดชอบ
โครงการ การ หลกั

1 โครงการ อบต.
เคลือ่นทีพ่บ
ประชาชน

จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการ
ดําเนนิกจิกรรมตาม
โครงการ เชน่ คา่วสัด ุ 
คา่อาหารวา่งและอืน่ ๆ 

   15,000 อบต.โจดม่ สํานักปลดั

2 โครงการรณรงค์
ประชาชนรว่มใจ
แยกขยะใน
ครัวเรอืน องคก์าร
บรหิารสว่นตําบลโ
จดมว่ง

ดําเนนิการตามโครงการ
รณรงคป์ระชาชนรว่มใจ
แยกขยะในครัวเรอืน
องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลโจดมว่ง เชน่คา่
ป้าย คา่อาหารวา่งและ

    3,900 อบต.โจดม่ สํานักปลดั

รวม 2 โครงการ   18,900 
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2.ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นสงัคมและสาธารณ แบบ ผด.02
  2.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ

รายละเอยีด  งบ สถาน หน่วย พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566
กิจกรรมที่  ประมาณ ที่ งานรบั

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.เกิดข้ึนจาก  (บาท) ดําเนนิ ผิดชอบ
โครงการ การ หลกั

1 โครงการฝึก
ทบทวนทมีกูช้พี 
กูภ้ยั อบต.โจด
มว่ง

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ย
โครงการฝึกทบทวนทมี
กูช้พี กูภ้ยั อบต.
โจด มว่ง เชน่ 
คา่อาหาร คา่วทิยากร

   20,000 อบต.โจดม่ สํานักปลดั

2 โครงการสตัว์
ปลอดโรคคน
ปลอดภยัจากโรค
พษิสนัุขบา้  ตาม
พระปณธิาน
ศาสตราจารย ์ด
ร.สมเด็จพระเจา้
นอ้งนางเธอเจา้

เพือ่จา่ยเป็นคา่
ดําเนนิการตามโครงการ
สตัวป์ลอดโรคคน
ปลอดภยัจากโรคพษิ
สนัุขบา้  ตามพระ
ปณธิานศาสตราจารย ์
ดร.สมเด็จพระเจา้นอ้ง
นางเธอเจา้ฟ้าจฬุาภร

   20,000 ทกุหมูบ่า้นใสํานักปลดั
ตําบลโจดมว่ง

3 วสัดวุทิยาศาสตร์
หรอืการแพทย์

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้
น้ํายาเคมพีน่หมอกควนั
 และทรายอะเบท
กําจัดลกูน้ํายงุลาย

   50,000 อบต.โจดม่ สํานักปลดั

4โครงการฉีดพน่หมอกคเพือ่จา่ยเป็นคา่
ดําเนนิการตามโครงการ
ฉีดพน่หมอกควนัและ
หยอดทรายอะเบทเพือ่
ป้องกนัโรคไขเ้ลอืดออก

   30,000 ตําบลโจดม่ สํานักปลดั
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และหยอดทรายอเ
บทเพือ่

เพือ่จา่ยเป็นคา่
ดําเนนิการตามโครงการ
ฉีดพน่หมอกควนัและ
หยอดทรายอะเบทเพือ่
ป้องกนัโรคไขเ้ลอืดออก

ป้องกนัโรค
ไขเ้ลอืดออก

2.ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นสงัคมและสาธารณ
  2.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ

รายละเอยีด  งบ สถาน หน่วย พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566
กิจกรรมที่  ประมาณ ที่ งานรบั

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.เกิดข้ึนจาก  (บาท) ดําเนนิ ผิดชอบ
โครงการ การ หลกั

5 โครงการจา้งเหมา
บรกิารหน่วย
การแพทยฉุ์กเฉนิ

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมา
บรกิารหน่วยการแพทย์
ฉุกเฉนิ

  300,000 ตําบลโจดมว่งสํานักปลดั

6 อดุหนุน
คณะกรรมการ
กลางกองทนุ
หมูบ่า้นตาม
โครงการตาม

เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุน
กจิการ
สาธารณประโยชน์
 (โครงการตาม
แนวทางพระราชดําริ

  200,000 ทกุหมูบ่า้นใสํานักปลดั

ตําบลโจดมว่ง

รวม 6  โครงการ  620,000 

รวมท ัง้สิน้ 11  โครงการ #########
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3.ยุทธศาสตร์การป้องกนับรรเทาสาธารณภยัและการอนุรกัษส์ิง่แ แบบ ผด.02
   3.1 แผนงานรกัษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ

รายละเอยีด  งบ สถาน หน่วย พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566
กิจกรรมที่  ประมาณ ที่ งานรบั

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.เกิดข้ึนจาก  (บาท) ดําเนนิ ผิดชอบ
โครงการ การ หลกั

1 โครงการป้องกนัและลด
อบุตัเิหตชุว่งเทศกาลปี
ใหม่

จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ย
โครงการป้องกนัและ
ลดอบุตัเิหตชุว่ง
เทศกาลปีใหม ่เชน่
 คา่เครือ่งดืม่ทีไ่มม่ี
แอลกอฮอล ์คา่วสัดุ

 20,000 อบต.โจดสํานักปลดั

2 โครงการป้องกนัและลด
อบุตัเิหตชุว่งเทศกาล
สงกรานต์

 จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ย
โครงการป้องกนัและ
ลดอบุตัเิหตชุว่ง
เทศกาลสงกรานต ์
เชน่ คา่ป้าย คา่
วสัดอุปุกรณ์ คา่

 20,000 อบต.โจดสํานักปลดั

3 โครงการซกัซอ้มแผน
ป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั

จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ย
โครงการซกัซอ้มแผน
ป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั เชน่ คา่
วทิยากร คา่อาหาร
 คา่อาหารวา่ง คา่

 20,000 อบต.โจดสํานักปลดั
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3.ยุทธศาสตร์การป้องกนับรรเทาสาธารณภยัและการอนุรกัษส์ิง่แ แบบ ผด.02
   3.1 แผนงานรกัษาความสงบภายใน (ต่อ)

ที่ โครงการ

รายละเอยีด  งบ สถาน หน่วย พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566
กิจกรรมที่  ประมาณ ที่ งานรบั

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.เกิดข้ึนจาก  (บาท) ดําเนนิ ผิดชอบ
โครงการ การ หลกั

4 อดุหนุน อบต.กงุตาม
โครงการจัดตัง้ศนูย์
ปฏบิตักิารรว่มในการ
ชว่ยเหลอืประชาชนของ
องคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่  อําเภอศลิา
ลาด  ประจําปี

อดุหนุน อบต.หนอง
บวัดง อําเภอศลิา
ลาด  จังหวดัศรสีะ
เกษ  เพือ่ดําเนนิการ
ตามโครงการดงักลา่ว
ใหบ้รรลวุตัถปุระสงค์

 50,000 อบต.โจดสํานักปลดั

รวม 4  โครงการ #######
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4. ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจ
    4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ

รายละเอยีด  งบ สถาน หน่วย พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565
กิจกรรมที่  ประมาณ ที่ งานรบั

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.เกิดข้ึนจาก  (บาท) ดําเนนิ ผิดชอบ
โครงการ การ หลกั

1 โครงการอนุรักษ์
ศลิป์ผา้ถิน่ไทย
ดํารงไวใ้นแผน่ดนิ
สูค่วามม่ันคงทาง
อาชพีของชมุชน
ตําบลโจดมว่ง

จา่ยเป็นคา่จัดฝึกอบรม
ตามโครงการอนุรักษ์
ศลิป์ผา้ถิน่ไทยดํารงไว ้
ในแผน่ดนิสูค่วามม่ันคง
ทางอาชพีของชมุชน
ตําบลโจดมว่ง เชน่คา่
วทิยากร  คา่อาหาร 

   20,000 อบต.โจดม่ กองสวสัดกิาร
สงัคม

2 อดุหนุนจังหวดัศรี
สะเกษ ตาม
โครงการขอรับเงนิ
สนับสนุน
งบประมาณการ
ป้องกนัเฝ้าระวงั
และแกไ้ขปัญหา

อดุหนุนทีทํ่าการ
ปกครองจังหวดัศรสีะ
เกษเพือ่ดําเนนิกจิกรรม
ตามโครงการดงักลา่ว

    5,000 ศาลากลางจักองสวสัดกิาร
ศรสีะเกษ สงัคม

3 อดุหนุนกองทนุ
สวสัดกิารชมุชน
ตําบลโจดมว่ง

อดุหนุนกองทนุ
สวสัดกิารชมุชนตําบลโ
จดมว่ง

  100,000 สํานักงานกอกองสวสัดกิาร
สวสัดกิารชมุสงัคม
ตําบลโจดมว่ง

รวม 3  โครงการ  125,000 

หนา้ที ่15



รวมท ัง้สิน้ 3  โครงการ  125,000 
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5.ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการศกึษาศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ่ินและการทอ่งเทีย่ว แบบ ผด.02
   5.1 แผนงานการศกึษา

ที่ โครงการ

รายละเอยีด  งบ สถาน หน่วย พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566
กิจกรรมที่  ประมาณ ที่ งานรบั

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.เกิดข้ึนจาก  (บาท) ดําเนนิ ผิดชอบ
โครงการ การ หลกั

1
อดุหนุนโรงเรยีน
บา้นโจดมว่งตาม
โครงการอบรม
คณุธรรมจรยิธรรม
โรงเรยีนบา้นโจด

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตา่ง
 ๆ ตามโครงการ
อบรมคณุธรรมจรยิธรรม
โรงเรยีนบา้นโจดมว่ง 

   30,000 โรงเรยีน กองการศกึษาฯ
บา้นโจดมว่ง

2 อดุหนุนโรงเรยีน
บา้นดอนทัพควาย
คร่ังนอ้ยโนนชาด
ตามโครงการ
สนับสนุนคา่ ใช ้
จา่ยการบรหิาร

เพือ่จา่ยเป็นเงนิ
สนับสนุนอาหาร
กลางวนัสําหรับเด็ก
นักเรยีนโรงเรยีนบา้น
ดอนทัพควายคร่ังนอ้ย
โนนชาด 

  180,600 โรงเรยีนบา้นกองการศกึษาฯ
ดอนทัพควาย
ครัง้นอ้ยโนนชาด

3
อดุหนุนโรงเรยีน
บา้นดอนทัพควาย
ครัง้นอ้ยโนนชาด
ตามโครงการ
อบรมคณุธรรม
จรยิธรรมโรงเรยีน

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตา่ง
 ๆ ตามโครงการ
อบรมคณุธรรมจรยิธรรม
โรงเรยีนบา้นดอนทัพ
ควายครัง้นอ้ยโนนชาด
 

   10,000 โรงเรยีนบา้นกองการศกึษาฯ
ดอนทัพควาย
ครัง้นอ้ยโนนชาด

4 อดุหนุนโรงเรยีน
บา้นโจดมว่งตาม
โครงการสนับสนุน
คา่ ใชจ้า่ยการ
บรหิารสถาน 
ศกึษา(อาหาร

เพือ่จา่ยเป็นเงนิ
สนับสนุนอาหาร
กลางวนัสําหรับเด็ก
นักเรยีนโรงเรยีนบา้นโ
จดมว่ง

  495,600 โรงเรยีนบา้นกองการศกึษาฯ
โจดมว่ง
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อดุหนุนโรงเรยีน
บา้นโจดมว่งตาม
โครงการสนับสนุน
คา่ ใชจ้า่ยการ
บรหิารสถาน 
ศกึษา(อาหาร

เพือ่จา่ยเป็นเงนิ
สนับสนุนอาหาร
กลางวนัสําหรับเด็ก
นักเรยีนโรงเรยีนบา้นโ
จดมว่ง

5.ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการศกึษาศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ่ินและการทอ่งเทีย่ว แบบ ผด.02
   5.1 แผนงานการศกึษา

ที่ โครงการ

รายละเอยีด  งบ สถาน หน่วย พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566
กิจกรรมที่  ประมาณ ที่ งานรบั

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.เกิดข้ึนจาก  (บาท) ดําเนนิ ผิดชอบ
โครงการ การ หลกั

5 โครงการจัดงาน
วนัเด็กแหง่ชาติ

จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการ
จัดงานวนัเด็กแหง่ชาติ
 เชน่ คา่จัดสถานที่
 คา่เครือ่งดืม่ทีไ่มม่ี
แอลกอฮอล ์ คา่

   70,000 อบต.โจดม่ กองการศกึษาฯ

6 โครงการทัศน
ศกึษาแหลง่เรยีนรู ้
นอกสถานศกึษา

จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ย
โครงการทัศนศกึษา
แหลง่เรยีนรูน้อกสถานที่
 เชน่คา่อาหาร  คา่
เครือ่งดืม่ทีไ่มม่ี
แอลกอฮอล ์ คา่เชา่

   60,000 ศพด.อบต.กองการศกึษาฯ
โจดมว่ง

7 โครงการสนับสนุน
คา่ใชจ้า่ยการ
บรหิาร
สถานศกึษา
(คา่อาหาร

จา่ยเป็นคา่จัดซือ้จัดจา้ง
อาหารกลางวนัสําหรับ
นักเรยีน ศพด.อบต.
โจดมว่ง 

  246,960 ศพด.อบต.กองการศกึษาฯ
โจดมว่ง

8 โครงการสนับสนุน
คา่ใชจ้า่ยการ
บรหิาร
สถานศกึษา
คา่ใชจ้า่ยในการ
จัดการศกึษา

จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการ
จัดการศกึษาสําหรับ
ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก 
อบต.โจดมว่ง 

  107,590 ศพด.อบต.กองการศกึษาฯ
โจดมว่ง
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โครงการสนับสนุน
คา่ใชจ้า่ยการ
บรหิาร
สถานศกึษา
คา่ใชจ้า่ยในการ
จัดการศกึษา

จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการ
จัดการศกึษาสําหรับ
ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก 
อบต.โจดมว่ง 

5.ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการศกึษาศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ่ินและการทอ่งเทีย่ว แบบ ผด.02
   5.1 แผนงานการศกึษา

ที่ โครงการ

รายละเอยีด  งบ สถาน หน่วย พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566
กิจกรรมที่  ประมาณ ที่ งานรบั

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.เกิดข้ึนจาก  (บาท) ดําเนนิ ผิดชอบ
โครงการ การ หลกั

9 โครงการแขง่ขนั
กฬีาสศีนูยพั์ฒนา
เด็กเล็ก อบต. 
โจดมว่ง

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ย
โครงการแขง่ขนักฬีาสี
ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก
 อบต. โจดมว่ง 
เชน่ คา่ป้าย คา่
รางวลั คา่อาหารวา่ง

   30,000 ศพด.อบต.กองการศกึษาฯ
โจดมว่ง

10 โครงการสาน
สมัพันธค์รู 
ผูป้กครอง และ
เด็กนักเรยีน

จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ย
โครงการสานสมัพันธ์
ชมรมครู ผูป้กครอง 
และเด็กนักเรยีน เชน่
 คา่วทิยากร 
คา่อาหาร คา่อาหาร

   10,000 ศพด.อบต.กองการศกึษาฯ
โจดมว่ง

รวม 10  โครงการ #########
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5.ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการศกึษาศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ่ิ  แบบ ผด.02
   5.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

ที่ โครงการ

รายละเอยีด  งบ สถาน หน่วย พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566
กิจกรรมที่  ประมาณ ที่ งานรบั

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.เกิดข้ึนจาก  (บาท) ดําเนนิ ผิดชอบ
โครงการ การ หลกั

1
อดุหนุนทีทํ่าการ
ปกครองอําเภอ
ศลิาลาดตาม
โครงการจัดงาน
วนัเฉลมิพระ
ชนมพรรษาพระ
บาท-สมเด็จพระ

เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุน
ใหแ้กท่ีทํ่าการปกครอง
อําเภอศลิาลาดตาม
โครงการจัดงานวนัเฉลมิ
พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วั 28 

   15,000 อําเภอศลิาลกองการศกึษาฯ

2
อดุหนุนทีทํ่าการ
ปกครองอําเภอ
ศลิาลาดตาม
โครงการจัดงาน
เฉลมิพระ
ชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจา้
สริกิติ ์พระบรม

เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุน
ทีทํ่าการปกครองอําเภอ
ศลิาลาดตามโครง-การ
จัดงานเฉลมิพระชนม-
พรรษาสมเด็จพระนาง
เจา้สริกิติ ์พระบรม
ราชนินีารถ พระบรมราช
ชนนพัีนปีหลวง 12 

   15,000 อําเภอศลิาลกองการศกึษาฯ

3 อดุหนุนทีทํ่าการ
ปกครองอําเภอ
ศลิาลาดตาม
โครงการจัดงาน
วนัปิยะมหาราช

เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุน
ใหแ้กท่ีทํ่าการปกครอง
อําเภอศลิาลาดตาม
โครงการจัดงานวนัปิยะ
มหาราช 

    5,000 อําเภอศลิาลกองการศกึษาฯ
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อดุหนุนทีทํ่าการ
ปกครองอําเภอ
ศลิาลาดตาม
โครงการจัดงาน
วนัปิยะมหาราช

เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุน
ใหแ้กท่ีทํ่าการปกครอง
อําเภอศลิาลาดตาม
โครงการจัดงานวนัปิยะ
มหาราช 

5.ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการศกึษาศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ่ิ  แบบ ผด.02
   5.3 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ(ต่อ)

ที่ โครงการ

รายละเอยีด  งบ สถาน หน่วย พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566
กิจกรรมที่  ประมาณ ที่ งานรบั

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.เกิดข้ึนจาก  (บาท) ดําเนนิ ผิดชอบ
โครงการ การ หลกั

4 โครงการสง่เสรมิ
นักกฬีาเขา้รว่ม
การแขง่ขนักฬีา
ประเภทตา่งๆ

จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ย
โครงการสง่เสรมิ
นักกฬีาเขา้รว่มการ
แขง่ขนักฬีาประเภท
ตา่งๆ เชน่ คา่ป้าย 

   20,000 อําเภอศลิาลกองการศกึษาฯ

5 โครงการแขง่ขนั
กฬีาตา้นยาเสพ
ตดิ อบต. โจด
มว่ง

จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ย
โครงการแขง่ขนักฬีา
ตา้นยาเสพตดิ 
อบต. โจดมว่ง เชน่
 คา่ป้าย  

คา่อาหารวา่ง คา่

  130,000 อบต.โจดม่ กองการศกึษาฯ

6 อดุหนุนทีทํ่าการ
ปกครองอําเภอ
ศลิาลาดตาม
โครงการจัดงาน
วนัเฉลมิพระ
ชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจา้

จา่ยเป็นเงนิอดุหนุน
ใหแ้กท่ีทํ่าการปกครอง
อําเภอศลิาลาดตาม
โครงการจัดงานวนัเฉลมิ
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจา้ฯ พระบรม
ราชนิี 3 มถินุายน 

   15,000 อําเภอศลิาลกองการศกึษาฯ
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อดุหนุนทีทํ่าการ
ปกครองอําเภอ
ศลิาลาดตาม
โครงการจัดงาน
วนัเฉลมิพระ
ชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจา้

จา่ยเป็นเงนิอดุหนุน
ใหแ้กท่ีทํ่าการปกครอง
อําเภอศลิาลาดตาม
โครงการจัดงานวนัเฉลมิ
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจา้ฯ พระบรม
ราชนิี 3 มถินุายน 7 โครงการจัดงาน

ประเพณีสงกรานต์
และวนัผูส้งูอายุ

จา่ยเป็นคา่เครือ่งดืม่ที่
ไมม่แีอลกอฮอล ์ 

อาหารและคา่ใชจ้า่ยอืน่
 ๆ ตามโครงการจัด
งานประเพณีสงกรานต์

   80,000 วดัโพธารามกองการศกึษาฯ
ตําบลโจดมว่ง

5.ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการศกึษาศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ่ิ  แบบ ผด.02
   5.3 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ(ต่อ)

ที่ โครงการ

รายละเอยีด  งบ สถาน หน่วย พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566
กิจกรรมที่  ประมาณ ที่ งานรบั

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.เกิดข้ึนจาก  (บาท) ดําเนนิ ผิดชอบ
โครงการ การ หลกั

8 อดุหนุนทีทํ่าการ
ปกครองอําเภอ
ศลิาลาดตาม
โครงการจัดงาน
วนัคลา้ยวนั
สวรรคตของพระ
บาท-สมเด็จพระ
บรมชนกาธเิบศร
มหาภมูพิลอดลุย

จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตาม
โครงการจัดงานวนั
คลา้ยวนัสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธเิบศรมหาภมูิ
พลอดลุยเดช

   15,000 อําเภอศลิาลกองการศกึษาฯ

9 อดุหนุนทีทํ่าการ
อําเภอศลิาลาดตาม
โครงการจัดงานวัน
คลา้ยวันพระราช
สมภพของพระบรม
ชนกาธเิบศรมหา
ภมูพิลอดลุยเดช
มหาราช บรมนาถ

อดุหนุนทีทํ่าการอําเภอ
ศลิาลาดเพือ่ดําเนนิ
กจิกรรมตามโครงการ
จัดงานวนัคลา้ยวนัพระ
ราชสมภพของพระบรม
ชนกาธเิบศรมหาภมูิ
พลอดลุยเดชมหาราช 
บรมนาถบพติร 5 

   15,000 อําเภอศลิาลกองการศกึษาฯ
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อดุหนุนทีทํ่าการ
อําเภอศลิาลาดตาม
โครงการจัดงานวัน
คลา้ยวันพระราช
สมภพของพระบรม
ชนกาธเิบศรมหา
ภมูพิลอดลุยเดช
มหาราช บรมนาถ

อดุหนุนทีทํ่าการอําเภอ
ศลิาลาดเพือ่ดําเนนิ
กจิกรรมตามโครงการ
จัดงานวนัคลา้ยวนัพระ
ราชสมภพของพระบรม
ชนกาธเิบศรมหาภมูิ
พลอดลุยเดชมหาราช 
บรมนาถบพติร 5 รวม 9 โครงการ  310,000 

รวมท ัง้สิน้ 19  โครงการ #########
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6.ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการใหบ้ริการและการบริหารกิจกา แบบ ผด.02
  6.1 แผนงานบริหารงานท ัว่ไป

ที่ โครงการ

รายละเอยีด  งบ สถาน หน่วย พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566
กิจกรรมที่  ประมาณ ที่ งานรบั

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.เกิดข้ึนจาก  (บาท) ดําเนนิ ผิดชอบ
โครงการ การ หลกั

1 โครงการฝึกอบรม
เพิม่ประสทิธฺภาพ
การปฏบิตังิาน
ของคณะผูบ้รหิาร
สมาชกิสภา
ทอ้งถิน่ พนักงาน
สว่นตําบลและ
พนักงานจา้ง

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยใน
การดําเนนิการตาม
โครงการฝึกอบรมเพิม่
ประสทิธภิาพการ
ปฏบิตังิานของคณะ
ผูบ้รหิารพนักงานสว่น
ตําบลและพนักงานจา้ง 
เชน่ คา่อาหาร คา่อาหาร
วา่งและเครือ่งดืม่ทีไ่มม่ี
แอลกอฮอล ์คา่จา้งเหมา

#######อบต.โจดมว่งสํานักปลดั

2 คา่จา้งองคก์รหรอื
สถาบนัทีเ่ป็น
กลางเพือ่การ
ดําเนนิการสํารวจ
ความพงึพอใจ

คา่ใชจ้า่ยในการจา้งองคก์ร
หรอืสถาบนัทีเ่ป็นกลางเพือ่
การดําเนนิการสํารวจความ
พงึพอใจของผูรั้บบรกิาร

 28,000 อบต.โจดม่ สํานักปลดั

3 โครงการจัดเก็บ
คา่น้ํา ประปาดว้ย
ชดุโปรแกรม
สําเร็จรปู ประจําปี
งบประมาณ 

พ.ศ. 2566

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยใน
การดําเนนิการตาม
โครงการจัดเก็บคา่น้ํา 
ประปาดว้ยชดุโปรแกรม
สําเร็จรปู ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

 70,000 อบต.โจดม่ กองคลงั
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6.ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการใหบ้ริการและการบริหารกิจกา
  6.1 แผนงานบริหารงานท ัว่ไป

ที่ โครงการ

รายละเอยีด  งบ สถาน หน่วย พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566
กิจกรรมที่  ประมาณ ที่ งานรบั

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.เกิดข้ึนจาก  (บาท) ดําเนนิ ผิดชอบ
โครงการ การ หลกั

4 โครงการจัดหน่วย
บรกิารเคลือ่นที่
เพือ่จัดเก็บภาษี
ทอ้งถิน่ของ
องคก์ารบรหิาร
สว่นตําบลโจด
มว่ง ประจําปี

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยใน
การดําเนนิการตาม
โครงการจัดหน่วยบรกิาร
เคลือ่นทีป่ระชาสมัพันธ์
ภาษีทอ้งถิน่ขององคก์าร
บรหิารสว่นตําบลโจดมว่ง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

####### พืน้ทีตํ่าบล กองคลงั
โจดมว่ง

รวม 4  โครงการ #######
รวมท ัง้สิน้ 4  โครงการ #######
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บญัชีครุภณัฑสํ์าหรบัทีไ่ม่ไดดํ้าเนนิการตามโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคก์ารบริหารส่วนตําบลโจดม่วง

6.ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการใหบ้ริการและการบริหารกิจการบา้นเมอืงทีด่ี แบบ ผด.02-1
  6.1 แผนงานบริหารงานท ัว่ไป

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของครุภณัฑ์
 งบ สถานที่

ดําเนนิก
าร

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ
หลกั

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566
 ประมาณ ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.
 (บาท) 

1 ครุภณัฑ์
สํานกังาน

เพือ่จัดซือ้โตะ๊ทํางานแบบเขา้มมุ  
จํานวน 1 ชดุ ราคา 5,000 บาท

 5,000 อบต.โจดกองคลงั
1.1 โตะ๊ทํางาน
แบบ
เขา้มมุ

2 ครุภณัฑค์อมพิวเตเพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้เครือ่งคอมพวิเตอร#์###### อบต.โจดสํานักปลดั
หรืออเิล็กทรอนกิสง์านประมวลผล จํานวน 1 เครือ่ง (รายละเอยีดปรากฏตาม
2.1 เครือ่งคอมพวิขอ้บญัญัตอิงคก์ารบรหิารสว่นตําบลโจดมว่ง เรือ่ง งบประ-
โนต้บุก๊ สําหรับงามาณรายจา่ยประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หนา้ 113)
ประมวลผล
2.2 เครือ่งพมิพ ์
Multifunction 
แบบฉีดหมกึ
พรอ้มตดิตัง้ถงั
หมกึพมิพ(์Ink 
Tink Printer)

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้เครือ่งพมิพ ์
Multifunction แบบฉีดหมกึพรอ้ม
ตดิตัง้ถงัหมกึพมิพ(์Ink Tink 
Printer) จํานวน 1 เครือ่ง 
(รายละเอยีดปรากฏตามขอ้บญัญัติ
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลโจดมว่ง 

 7,500 อบต.โจดสํานักปลดั
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2.2 เครือ่งพมิพ ์
Multifunction 
แบบฉีดหมกึ
พรอ้มตดิตัง้ถงั
หมกึพมิพ(์Ink 
Tink Printer)

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้เครือ่งพมิพ ์
Multifunction แบบฉีดหมกึพรอ้ม
ตดิตัง้ถงัหมกึพมิพ(์Ink Tink 
Printer) จํานวน 1 เครือ่ง 
(รายละเอยีดปรากฏตามขอ้บญัญัติ
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลโจดมว่ง 

6.ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการใหบ้ริการและการบริหารกิจการบา้นเมอืงทีด่ี แบบ ผด.02-1
  6.1 แผนงานบริหารงานท ัว่ไป

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของครุภณัฑ์
 งบ สถานที่

ดําเนนิก
าร

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ
หลกั

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566
 ประมาณ ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.
 (บาท) 

2.3 เครือ่ง
คอมพวิเตอร ์
All In One 
สําหรับงาน
ประมวลผล

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้เครือ่ง
คอมพวิเตอร ์All In One สําหรับ
งานประมวลผล จํานวน 1 เครือ่ง 
(รายละเอยีดปรากฏตามขอ้บญัญัติ
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลโจดมว่ง 
เรือ่ง งบประมาณรายจา่ยประจําปี

####### อบต.โจดกองคลงั

2.4 เครือ่งพมิพ์
แบบฉีดหมกึ
พรอ้มตดิตัง้ถงั
หมกึพมิพ(์Imk 
Tank Printer)

จัดซือ้เครือ่งพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้ม
ตดิตัง้ถงัหมกึพมิพ(์Imk Tank 
Printer) จํานวน 1 เครือ่ง ราคา
เครือ่งละ 4,000 บาท(รายระเอยีด
ระบไุวต้ามขอ้บญัญัตอิงคก์ารบรหิาร
สว่นตําบลโจดมว่งเรือ่งงบ ประมาณ

 4,000 อบต.โจดกองคลงั

2.5 เครือ่งพมิพ์
เลเซอรห์รอื LED 
ขาวดํา

จัดซือ้เครือ่งพมิพเ์ลเซอรห์รอื LED 
ขาวดํา จํานวน 1 เครือ่ง ราคาเครือ่ง
ละ 4,000 บาท(รายระเอยีดระบไุว ้
ตามขอ้บญัญัตอิงคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลโจดมว่งเรือ่งงบ ประมาณ
รายจา่ยประจําปีงบ ประมาณ พ.ศ. 

 2,600 อบต.โจดกองคลงั

รวม 6  รายการ #######
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6.ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการใหบ้ริการและการบริหารกิจการบา้นเมอืงทีด่ี แบบ ผด.02-1
  6.2 แผนงานรกัษาความสงบภายใน

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของครุภณัฑ์
 งบ สถานที่

ดําเนนิก
าร

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ
หลกั

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566
 ประมาณ ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.
 (บาท) 

1 ครุภณัฑค์อมพิวเตจัดซือ้กลอ้งวงจรปิดชนดิเครอืขา่ยแบบ
ปรับมมุมองสําหรับใชใ้นงานรักษา
ความปลอดภยัท่ัวไปและงานอืน่ ๆ 
จํานวน 2 ชดุ ราคาชดุละ 61,000 
บาท (รายระเอยีดระบไุวต้าม
ขอ้บญัญัตอิงคก์ารบรหิารสว่นตําบลโ
จดมว่งเรือ่งงบ ประมาณรายจา่ย

####### พืน้ทีตํ่าบสํานักปลดั
หรืออเิล็กทรอนกิส์ โจดมว่ง
1.1 กลอ้งโทร
ทัศวงจรปิดชนดิ
เครอืขา่ยแบบ
ปรับมมุมอง

รวม 1  รายการ #######

6.ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการใหบ้ริการและการบริหารกิจการบา้นเมอืงทีด่ี แบบ ผด.02-1
  6.3 แผนงานการศกึษา

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของครุภณัฑ์
 งบ สถานที่

ดําเนนิก
าร

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ
หลกั

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566
 ประมาณ ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.
 (บาท) 

1 ครุภณัฑ์
สํานกังาน

จัดซือ้ตูเ้ก็บเอกสาร 4 ชัน้โลง่ จํานวน 
2 ใบ ราคาใบละ 6,000 บาท 

####### อบต.โจด
กอง

การศกึษา
1.1 ตูเ้ก็บ
เอกสาร 4  ชัน้
โลง่1.2 โตะ๊ทํางานพจัดซือ้โตะ๊ทํางานพรอ้มเกา้อี ้จํานวน 1 ชุ  ร 5,000 อบต.โจดกองการศกึษาฯ
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เกา้อี้  5,000 บาท (งานระดบักอ่นวยัเรยีนและประถมศกึษา)

6.ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการใหบ้ริการและการบริหารกิจการบา้นเมอืงทีด่ี แบบ ผด.02-1
  6.3 แผนงานการศกึษา

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของครุภณัฑ์
 งบ สถานที่

ดําเนนิก
าร

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ
หลกั

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566
 ประมาณ ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.
 (บาท) 

2 ครุภณัฑค์อมพิวเตจัดซือ้เครือ่งพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้ม
ตดิตัง้ถงัหมกึพมิพ(์Imk Tank 
Printer) จํานวน 2 เครือ่ง ราคา
เครือ่งละ 4,000 บาท(รายระเอยีด
ระบไุวต้ามขอ้บญัญัตอิงคก์ารบรหิาร
สว่นตําบลโจดมว่งเรือ่งงบ ประมาณ

 8,000 อบต.โจดกองการศกึษาฯ
หรืออเิล็กทรอนกิส์
2.1 เครือ่งพมิพ์
แบบฉีดหมกึ
พรอ้มตดิตัง้ถงั
หมกึพมิพ(์Imk 2.2 เครือ่ง
คอมพวิเตอร์
สําหรับงาน
สํานักงาน

จัดซือ้เครือ่งคอมพวิเตอรสํ์าหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 1 เครือ่ง ราคา
เครือ่งละ 17,000 บาท(รายระเอยีด
ระบไุวต้ามขอ้บญัญัตอิงคก์ารบรหิาร
สว่นตําบลโจดมว่งเรือ่งงบ ประมาณ
รายจา่ยประจําปีงบ ประมาณ พ.ศ. 

####### อบต.โจดกองการศกึษาฯ

รวม 4  รายการ  42,000 
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6.ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการใหบ้ริการและการบริหารกิจการบา้นเมอืงทีด่ี แบบ ผด.02-1
  6.4 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของครุภณัฑ์
 งบ สถานที่

ดําเนนิก
าร

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ
หลกั

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566
 ประมาณ ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.
 (บาท) 

1 ครุภณัฑสํ์านกังาน
1.1 โตะ๊ทํางานพจัดซือ้โตะ๊ทํางานพรอ้มเกา้อี ้จํานวน 1 ชุ  ร 5,000 อบต.โจดกองการศกึษาฯ
เกา้อี้ ชดุละ 5,000 บาท (งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่)

2 ครุภณัฑค์อมพิวเตจัดซือ้เครือ่งคอมพวิเตอรสํ์าหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 1 เครือ่ง ราคา
เครือ่งละ 17,000 บาท (รายระเอยีด
ระบไุวต้ามขอ้บญัญัตอิงคก์ารบรหิาร
สว่นตําบลโจดมว่งเรือ่งงบ ประมาณ
รายจา่ยประจําปีงบ ประมาณ พ.ศ. 

####### อบต.โจดกองการศกึษาฯ
หรืออเิล็กทรอนกิส์
2.1 เครือ่ง
คอมพวิเตอร์
สําหรับงาน
สํานักงาน3 ครุภณัฑโ์ฆษณา
และ

จัดซือ้กลอ้งถา่ยภาพนิง่ระบบดจิติลิ 
จํานวน 1 ตวั (รายระเอยีดระบไุวต้าม
ขอ้บญัญัตอิงคก์ารบรหิารสว่นตําบลโ
จดมว่งเรือ่งงบ ประมาณรายจา่ย
ประจําปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2566  

####### อบต.โจด
กอง

การศกึษา
เผยแพร่
3.1 กลอ้ง
ถา่ยภาพนิง่ระบบดจิติอล

รวม 3  รายการ #######
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6.ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการใหบ้ริการและการบริหารกิจการบา้นเมอืงทีด่ี แบบ ผด.02-1
  6.5 แผนงานสงัคมสงเคราะห์

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของครุภณัฑ์
 งบ สถานที่

ดําเนนิก
าร

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ
หลกั

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566
 ประมาณ ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.
 (บาท) 

1 ครุภณัฑ์
สํานกังาน

เพือ่จัดซือ้โตะ๊ทํางานแบบเขา้มมุ  
จํานวน 1 ชดุ ราคา 5,000 บาท 
(แผนงานสงัคมสงเคราะห)์

 5,000 อบต.โจด
กอง

สวสัดกิาร
1.1 โตะ๊ทํางาน
แบบ สงัคม
เขา้มมุ

รวม 1  รายการ  5,000 

6.ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการใหบ้ริการและการบริหารกิจการบา้นเมอืงทีด่ี
  6.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของครุภณัฑ์
 งบ สถานที่

ดําเนนิก
าร

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ
หลกั

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566
 ประมาณ ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.
 (บาท) 

1 ครุภณัฑ์
สํานกังาน

เพือ่จัดซือ้โตะ๊ทํางานแบบเขา้มมุ  
จํานวน 1 ชดุ ราคา 5,000 บาท 
(แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของ
ชมุชน)

 5,000 อบต.โจด
กอง

สวสัดกิาร
1.2 โตะ๊ทํางาน
แบบ สงัคม
เขา้มมุ
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2 ครุภณัฑโ์รงงาน จัดซือ้จักรเย็บอตุสาหกรรมจํานวน 1 
เครือ่ง (รายระเอยีดระบไุวต้าม
ขอ้บญัญัตอิงคก์ารบรหิารสว่นตําบลโ
จดมว่งเรือ่งงบ ประมาณรายจา่ย
ประจําปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2566  
หนา้ 164)

####### อบต.โจด
กอง

สวสัดกิาร
2.1จักรเย็บ
อตุสาหกรรม สงัคม

รวม 2  รายการ #######

6.ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการใหบ้ริการและการบริหารกิจการบา้นเมอืงทีด่ี
  6.7 แผนงานการพาณิชย์

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของครุภณัฑ์
 งบ สถานที่

ดําเนนิก
าร

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ
หลกั

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566
 ประมาณ ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.
 (บาท) 

1 ครุภณัฑค์อมพิวเตจัดซือ้เครือ่งคอมพวิเตอรสํ์าหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 1 เครือ่ง ราคา
เครือ่งละ 17,000 บาท(รายระเอยีด
ระบไุวต้ามขอ้บญัญัตอิงคก์ารบรหิาร
สว่นตําบลโจดมว่งเรือ่งงบ ประมาณ
รายจา่ยประจําปีงบ ประมาณ พ.ศ. 

####### อบต.โจดกองชา่ง
หรืออเิล็กทรอนกิส์
1.1 เครือ่ง
คอมพวิเตอร์
สําหรับงาน
สํานักงาน2 ครุภณัฑก์ารเกษตจัดซือ้เครือ่งสบูน้ําบาดาล(ซมัเมอรส์ซิ

เบิล้)ขนาด 2 แรงมา้ 11 ใบพัด 
จํานวน 1 เครือ่ง(รายระเอยีดระบไุว ้
ตามขอ้บญัญัตอิงคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลโจดมว่งเรือ่งงบ ประมาณ
รายจา่ยประจําปีงบ ประมาณ พ.ศ. 

####### อบต.โจด กองชา่ง
2.1 เครือ่งสบูน้ํา
บาดาล
(ซมัเมอรส์ซเิบิ้
ล)ขนาด 2 
แรงมา้ 11 2.2 เครือ่งสบูน้ํา
ไฟฟ้าหอยโขง่ 
ขนาด 3 แรงมา้ 
แบบหนา้แปลน

จัดซือ้เครือ่งสบูน้ําไฟฟ้าหอยโขง่ 
ขนาด 3 แรงมา้ แบบหนา้แปลน 
จํานวน 3 เครือ่ง ราคาเครือ่งละ 
17,000 บาท (รายระเอยีดระบไุวต้าม
ขอ้บญัญัตอิงคก์ารบรหิารสว่นตําบลโ
จดมว่งเรือ่งงบ ประมาณรายจา่ย

####### อบต.โจด กองชา่ง
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2.2 เครือ่งสบูน้ํา
ไฟฟ้าหอยโขง่ 
ขนาด 3 แรงมา้ 
แบบหนา้แปลน

จัดซือ้เครือ่งสบูน้ําไฟฟ้าหอยโขง่ 
ขนาด 3 แรงมา้ แบบหนา้แปลน 
จํานวน 3 เครือ่ง ราคาเครือ่งละ 
17,000 บาท (รายระเอยีดระบไุวต้าม
ขอ้บญัญัตอิงคก์ารบรหิารสว่นตําบลโ
จดมว่งเรือ่งงบ ประมาณรายจา่ย2.3 เครือ่งสบูน้ํา

ไฟฟ้าหอยโขง่ 
ขนาด 3 แรงมา้ 
แบบหนา้แปลน

จัดซือ้เครือ่งสบูน้ําไฟฟ้าหอยโขง่ 
ขนาด 3 แรงมา้ แบบหนา้แปลน 
จํานวน 1 เครือ่ง(รายระเอยีดระบไุว ้
ตามขอ้บญัญัตอิงคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลโจดมว่งเรือ่งงบ ประมาณ

####### อบต.โจด กองชา่ง

6.ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการใหบ้ริการและการบริหารกิจการบา้นเมอืงทีด่ี
  6.7 แผนงานการพาณิชย์

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของครุภณัฑ์
 งบ สถานที่

ดําเนนิก
าร

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ
หลกั

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566
 ประมาณ ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.
 (บาท) 

3 ครุภณัฑก่์อสร้าง จัดซือ้เครือ่งเจยีรไ์รส้าย จํานวน 1 ตวั
(รายระเอยีดระบไุวต้ามขอ้บญัญัติ
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลโจดมว่งเรือ่ง
งบ ประมาณรายจา่ยประจําปีงบ 
ประมาณ พ.ศ. 2566  หนา้ 194)

 5,000 อบต.โจด กองชา่ง
3.1 เครือ่งเจยีร์
ไรส้าย 4
นิว้

3.2 สวา่นโรตารี่
ไรส้าย

จัดซือ้สวา่นโรตารีไ่รส้าย จํานวน 1 
ตวั(รายระเอยีดระบไุวต้ามขอ้บญัญัติ
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลโจดมว่งเรือ่ง
งบ ประมาณรายจา่ยประจําปีงบ 
ประมาณ พ.ศ. 2566  หนา้ 194)

 5,000 อบต.โจด กองชา่ง

รวม 6  รายการ #######
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รวมท ัง้สิน้ 25  รายการ #######
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บญัชีครุภณัฑสํ์าหรบัทีไ่ม่ไดดํ้าเนนิการตามโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคก์ารบริหารส่วนตําบลโจดม่วง

แบบ ผด.02-1

พ.ศ. 2566

ก.ย.
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แบบ ผด.02-1

พ.ศ. 2566

ก.ย.
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แบบ ผด.02-1

พ.ศ. 2566

ก.ย.

แบบ ผด.02-1

พ.ศ. 2566

ก.ย.

หนา้ที ่34



แบบ ผด.02-1

พ.ศ. 2566

ก.ย.
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แบบ ผด.02-1

พ.ศ. 2566

ก.ย.
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แบบ ผด.02-1

พ.ศ. 2566

ก.ย.

พ.ศ. 2566

ก.ย.
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พ.ศ. 2566

ก.ย.
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พ.ศ. 2566

ก.ย.
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง
เรื่อง การใช้แผนดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

-------------------------
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.

ศ.๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนการ
ดําเนินงาน ซ่ึงเป็นเอกสารที่รวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ในแต่ละปีงบประมาณเพื่อให้ทราบกิจกรรมพัฒนาในพื้นที่ท่ีดําเนินการ และให้การดําเนินงาน
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66–๒๕70) ขององค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง

อาศัยอํานาจตามความนัยข้อ ๒๖ (๒) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 นายก
องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง จึงประกาศให้ใช้แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินงานและปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ดังมีรายละเอียดแนบ
ท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕65

จักรพันธ์ เลาะหะนะ
(นายจักรพันธ์ เลาะหะนะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโจดม่วง


	แผนการดำเนินงาน

