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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลโจดม่วง
อําเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโจดมวง

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลโจดมวง จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลโจดมวงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทอง
ถิ่นองคการบริหารสวนตําบลโจดมวง จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 12,866,980.40 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 52,049,115.72 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 7,856,605.07 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 4 โครงการ รวม 16,158.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 24,791,976.80 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 19,143.66 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 45,002.00 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 127,298.98 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 503,415.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 84,050.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 13,932,583.31 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 10,080,483.85 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 6,224,456.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 22,010,913.43 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 5,557,041.38 บาท

งบบุคลากร จํานวน 9,219,263.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 4,767,109.05 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,329,500.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,138,000.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 6,224,456.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 75,765.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลโจดมวง
อําเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 19,143.66 13,479.00 19,143.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

45,002.00 17,159.00 53,011.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 127,298.98 126,123.00 127,298.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย

503,415.00 375,375.00 454,975.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 84,050.00 109,410.00 86,050.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 1,000.00 1,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 778,909.64 642,546.00 741,477.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 13,932,583.31 13,189,079.00 13,932,833.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

13,932,583.31 13,189,079.00 13,932,833.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 10,080,483.85 13,168,375.00 13,325,690.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

10,080,483.85 13,168,375.00 13,325,690.00

รวม 24,791,976.80 27,000,000.00 28,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลโจดมวง
อําเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 5,557,041.38 5,388,609.00 5,710,570.00

งบบุคลากร 9,219,263.00 10,676,560.00 10,956,880.00

งบดําเนินงาน 4,767,109.05 7,039,931.00 7,216,750.00

งบลงทุน 1,329,500.00 2,427,900.00 2,936,600.00

งบเงินอุดหนุน 1,138,000.00 1,439,000.00 1,151,200.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 28,000.00 28,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 22,010,913.43 27,000,000.00 28,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลโจดม่วง
อําเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคการบริหารส่วนตําบลโจดม่วง
อําเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 8,596,780

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 826,680

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 4,208,950

แผนงานสาธารณสุข 620,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 746,960

แผนงานเคหะและชุมชน 186,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 701,660

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 844,840

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,786,760

แผนงานการเกษตร 300,160

แผนงานการพาณิชย 2,470,640

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 5,710,570

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 28,000,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลโจดมวง
อําเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 5,710,570 5,710,570
    งบกลาง 5,710,570 5,710,570

หน้า : 1/11



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 3,440,600 429,240 1,766,040 5,635,880
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,548,720 0 0 1,548,720

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,891,880 429,240 1,766,040 4,087,160

งบดําเนินงาน 2,056,000 96,000 716,800 2,868,800
    คาตอบแทน 328,000 78,000 400,800 806,800

    คาใช้สอย 960,000 18,000 276,000 1,254,000

    คาวัสดุ 300,000 0 40,000 340,000

    คาสาธารณูปโภค 468,000 0 0 468,000

งบลงทุน 29,500 0 34,600 64,100
    คาครุภัณฑ 29,500 0 34,600 64,100

งบรายจ่ายอื่น 28,000 0 0 28,000
    รายจายอื่น 28,000 0 0 28,000

รวม 5,554,100 525,240 2,517,440 8,596,780

หน้า : 2/11



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

งานจราจร รวม

งบบุคลากร 364,680 0 364,680
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 364,680 0 364,680

งบดําเนินงาน 220,000 70,000 290,000
    คาตอบแทน 96,000 0 96,000

    คาใช้สอย 124,000 40,000 164,000

    คาวัสดุ 0 30,000 30,000

งบลงทุน 122,000 0 122,000
    คาครุภัณฑ 122,000 0 122,000

งบเงินอุดหนุน 50,000 0 50,000
    เงินอุดหนุน 50,000 0 50,000

รวม 756,680 70,000 826,680

หน้า : 3/11



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 733,920 1,070,280 1,804,200
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 733,920 1,070,280 1,804,200

งบดําเนินงาน 276,000 1,358,050 1,634,050
    คาตอบแทน 161,000 65,000 226,000

    คาใช้สอย 60,000 872,550 932,550

    คาวัสดุ 55,000 420,500 475,500

งบลงทุน 32,500 22,000 54,500
    คาครุภัณฑ 32,500 22,000 54,500

งบเงินอุดหนุน 0 716,200 716,200
    เงินอุดหนุน 0 716,200 716,200

รวม 1,042,420 3,166,530 4,208,950

หน้า : 4/11



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 420,000 420,000
    คาใช้สอย 370,000 370,000

    คาวัสดุ 50,000 50,000

งบเงินอุดหนุน 200,000 200,000
    เงินอุดหนุน 200,000 200,000

รวม 620,000 620,000

หน้า : 5/11



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 606,960 606,960
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 606,960 606,960

งบดําเนินงาน 135,000 135,000
    คาตอบแทน 105,000 105,000

    คาใช้สอย 30,000 30,000

งบลงทุน 5,000 5,000
    คาครุภัณฑ 5,000 5,000

รวม 746,960 746,960
แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานไฟฟ้าและประปา รวม

งบบุคลากร 162,000 162,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 162,000 162,000

งบดําเนินงาน 24,000 24,000
    คาตอบแทน 11,000 11,000

    คาใช้สอย 13,000 13,000

รวม 186,000 186,000

หน้า : 6/11



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบบุคลากร 386,760 386,760
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 386,760 386,760

งบดําเนินงาน 186,900 186,900
    คาตอบแทน 78,000 78,000

    คาใช้สอย 78,900 78,900

    คาวัสดุ 30,000 30,000

งบลงทุน 23,000 23,000
    คาครุภัณฑ 23,000 23,000

งบเงินอุดหนุน 105,000 105,000
    เงินอุดหนุน 105,000 105,000

รวม 701,660 701,660

หน้า : 7/11



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับศาสนา วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบบุคลากร 0 240,600 198,240 438,840
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 240,600 198,240 438,840

งบดําเนินงาน 0 179,000 125,000 304,000
    คาตอบแทน 0 19,000 15,000 34,000

    คาใช้สอย 0 160,000 110,000 270,000

งบลงทุน 0 0 22,000 22,000
    คาครุภัณฑ 0 0 22,000 22,000

งบเงินอุดหนุน 80,000 0 0 80,000
    เงินอุดหนุน 80,000 0 0 80,000

รวม 80,000 419,600 345,240 844,840

หน้า : 8/11



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 429,880 557,880 987,760
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 429,880 557,880 987,760

งบดําเนินงาน 121,000 205,000 326,000
    คาตอบแทน 86,000 95,000 181,000

    คาใช้สอย 35,000 20,000 55,000

    คาวัสดุ 0 90,000 90,000

งบลงทุน 0 1,473,000 1,473,000
    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 1,473,000 1,473,000

รวม 550,880 2,235,880 2,786,760

หน้า : 9/11



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร รวม

งบบุคลากร 164,160 164,160
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 164,160 164,160

งบดําเนินงาน 136,000 136,000
    คาตอบแทน 12,000 12,000

    คาใช้สอย 109,000 109,000

    คาวัสดุ 15,000 15,000

รวม 300,160 300,160

หน้า : 10/11



แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบบุคลากร 405,640 405,640
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 405,640 405,640

งบดําเนินงาน 892,000 892,000
    คาตอบแทน 30,000 30,000

    คาใช้สอย 312,000 312,000

    คาวัสดุ 300,000 300,000

    คาสาธารณูปโภค 250,000 250,000

งบลงทุน 1,173,000 1,173,000
    คาครุภัณฑ 146,000 146,000

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 1,027,000 1,027,000

รวม 2,470,640 2,470,640

หน้า : 11/11



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 8,596,780

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 826,680

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 4,208,950

แผนงานสาธารณสุข 620,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 746,960

แผนงานเคหะและชุมชน 186,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 701,660

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 844,840

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,786,760

แผนงานการเกษตร 300,160

แผนงานการพาณิชย์ 2,470,640

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 5,710,570

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 28,000,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 
2562  มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตําบลโจดมวง และ
โดยอนุมัติของนายอําเภอศิลาลาด

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เปนต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 28,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน 
เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 28,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารส่วนตําบลโจดม่วง
อําเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ



ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลโจดมวงปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลโจดมวงมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(นายจักรพันธ์  เลาะหะนะ)

ตําแหนง นายกองค์การบริหารสวนตําบลโจดมวง

อนุมัติ

(ลงนาม)..................................................

(นายกองโทไตรรัตน์  เครือบุดดีมหาโชค)

ตําแหนง นายอําเภอศิลาลาด



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลโจดมวง
อําเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2,919.66 8,505.66 2,919.00 191.37 % 8,505.00
     ภาษีป้าย 10,560.00 10,638.00 10,560.00 0.74 % 10,638.00

รวมหมวดภาษีอากร 13,479.66 19,143.66 13,479.00 19,143.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 523.80 582.00 523.00 12.81 % 590.00
     คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อ
การโฆษณา

60.00 50.00 60.00 -16.67 % 50.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 164.00 0.00 100.00 % 165.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 530.00 400.00 530.00 -24.53 % 400.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 4,700.00 3,100.00 4,700.00 -34.04 % 3,100.00
     คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 4,000.00 3,900.00 4,000.00 0.00 % 4,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 446.00 31,266.00 446.00 6,910.31 % 31,266.00
     คาใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

6,900.00 0.00 6,900.00 0.00 % 6,900.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 40.00 0.00 100.00 % 40.00
     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 100.00 % 5,500.00

วันที่พิมพ : 12/9/2565  15:42:32 หน้า : 1/3



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     รายได้คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน 0.00 5,500.00 0.00 0.00 % 0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 17,159.80 45,002.00 17,159.00 53,011.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     คาเชาหรือบริการ 51,300.00 100,000.00 51,300.00 94.93 % 100,000.00
     ดอกเบี้ย 74,823.47 27,298.98 74,823.00 -63.52 % 27,298.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 126,123.47 127,298.98 126,123.00 127,298.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     รายได้จากประปา 0.00 48,440.00 0.00 0.00 % 0.00
     รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชยหรือกิจการอื่น ๆ 375,375.00 454,975.00 375,375.00 21.21 % 454,975.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 375,375.00 503,415.00 375,375.00 454,975.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาจําหนายเศษของ 200.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 83,500.00 78,000.00 83,500.00 -4.19 % 80,000.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 25,910.00 6,050.00 25,910.00 -76.65 % 6,050.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 109,610.00 84,050.00 109,410.00 86,050.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 231,592.45 248,030.91 231,592.00 7.10 % 248,030.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 9,524,952.51 9,992,562.00 9,524,952.00 4.91 % 9,992,562.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 1,041,148.37 1,149,117.04 1,041,148.00 10.38 % 1,149,200.00

วันที่พิมพ : 12/9/2565  15:42:32 หน้า : 2/3



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 14,998.55 13,009.68 14,998.00 -13.32 % 13,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 2,185,388.99 2,284,821.49 2,185,388.00 4.56 % 2,285,000.00
     คาภาคหลวงแร 19,094.48 20,245.35 19,094.00 6.03 % 20,245.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 19,393.42 12,618.84 19,393.00 -34.94 % 12,618.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

152,514.00 212,168.00 152,514.00 39.11 % 212,168.00

     คาธรรมเนียมและคาใช้น้ําบาดาล 0.00 10.00 0.00 100.00 % 10.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 13,189,082.77 13,932,583.31 13,189,079.00 13,932,833.00

หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 9,786,139.00 10,080,483.85 13,168,375.00 1.19 % 13,325,690.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 9,786,139.00 10,080,483.85 13,168,375.00 13,325,690.00
รวมทุกหมวด 23,616,969.70 24,791,976.80 27,000,000.00 28,000,000.00

วันที่พิมพ : 12/9/2565  15:42:32 หน้า : 3/3



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลโจดมวง

อําเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 28,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 19,143 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 8,505 บาท

ตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา

ภาษีป้าย จํานวน 10,638 บาท

ตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 53,011 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 590 บาท

ตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา

คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 50 บาท

ตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 165 บาท

ตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 400 บาท

ตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 3,100 บาท

ตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 4,000 บาท

ตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 31,266 บาท

ตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา

คาใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 1,000 บาท

ตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา
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คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 6,900 บาท

ตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 40 บาท

ตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา

คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 5,500 บาท

ตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 127,298 บาท
คาเชาหรือบริการ จํานวน 100,000 บาท

ตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา

ดอกเบี้ย จํานวน 27,298 บาท

ตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 454,975 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชยหรือกิจการอื่น ๆ จํานวน 454,975 บาท

ตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 86,050 บาท
คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 80,000 บาท

ตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 6,050 บาท

ตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา

หมวดรายได้จากทุน รวม 1,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 1,000 บาท

ตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 13,932,833 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 248,030 บาท

ตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,992,562 บาท

ตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา
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ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 1,149,200 บาท

ตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 13,000 บาท

ตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,285,000 บาท

ตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 20,245 บาท

ตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 12,618 บาท

ตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 212,168 บาท

ตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา

คาธรรมเนียมและคาใช้น้ําบาดาล จํานวน 10 บาท

ตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 13,325,690 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 13,325,690 บาท

ตั้งรับไว้สูงกวารายรับจริงในปที่ผานมา  เนืืืองจากคาดวาจะได้รับ
เงินอุดหนุนเพิ่มขึ้นตามภารกิจถายโอน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 89,766 68,939 120,000 -8.33 % 110,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 4,400 4,400 5,000 0 % 5,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,450,100 3,541,600 3,655,000 -4.24 % 3,500,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,376,000 1,328,200 1,400,000 -6.57 % 1,308,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 54,000 54,000 60,000 -10 % 54,000

เงินสํารองจาย 47,877 202,117 121,376 229.62 % 400,083

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 276,633 6.09 % 293,487

เงินทุนการศึกษา 27,000 18,000 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล
โจดมวง

39,528 39,420 40,000 0 % 40,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารสวนตําบลโจดมวง
อําเภอศิลาลาด    จังหวัดศรีสะเกษ
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

135,484 300,365.38 0 0 % 0

รวมงบกลาง 5,224,155 5,557,041.38 5,678,009 5,710,570
รวมงบกลาง 5,224,155 5,557,041.38 5,678,009 5,710,570
รวมงบกลาง 5,224,155 5,557,041.38 5,678,009 5,710,570

รวมแผนงานงบกลาง 5,224,155 5,557,041.38 5,678,009 5,710,570
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

514,080 514,080 434,080 -100 % 0

คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

86,400 86,400 141,900 -39.11 % 86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,627,200 1,561,703 835,300 3.44 % 864,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,311,920 2,246,423 1,495,520 1,548,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,101,600 1,184,160 693,440 50.49 % 1,043,560

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 2,000 4,100 % 84,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 52,000 142.31 % 126,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 825,460 940,040 720,040 -21.35 % 566,320

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 96,665 106,620 67,800 6.19 % 72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,065,725 2,272,820 1,535,280 1,891,880
รวมงบบุคลากร 4,377,645 4,519,243 3,030,800 3,440,600

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

251,650 214,720 612,000 -59.15 % 250,000

คาเชาบ้าน 94,900 114,000 50,000 56 % 78,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 1,800 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 348,350 328,720 662,000 328,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ 200,520 311,250 272,000 65.44 % 450,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ 0 11,700 110,000 -100 % 0

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ 37,500 0 0 0 % 0

คาประกันภัยรถยนต์ พรบ. ภาษี และอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง

3,111.67 3,264.25 5,000 0 % 5,000

คาเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ตางๆ 945 2,289 5,000 0 % 5,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 10,470 8,040 30,000 -33.33 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจ้าง

271,900 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 23,872 10,520 74,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการตาง
ประเทศชั่วคราว

0 0 0 100 % 100,000

คาใช้จายในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
อินเตอร์เน็ตภายในสํานักงาน(ICT 
solution)

0 46,545 0 0 % 0

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา

4,100 2,000 0 0 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 80,000

โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น 0 0 350,000 -100 % 0

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต
.โจดมวง

0 0 70,000 -100 % 0

โครงการจ้างเหมารถรับ-สงผู้เข้ารวม
กิจกรรมเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัด
ศรีสะเกษ

0 12,000 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิ
บัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้อง
ถิ่น พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง

0 0 0 100 % 250,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 71,636.3 42,014.16 70,000 -28.57 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 624,054.97 449,622.41 1,036,000 960,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 43,853 68,419 55,000 -9.09 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,697 5,429 20,000 150 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 25,474 32,000 -6.25 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 54,050 59,640 95,000 5.26 % 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 9,350 6,450 20,000 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 18,010 10,730 40,000 -50 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 146,960 176,142 292,000 300,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 224,676.86 226,109.09 300,000 0 % 300,000

คาบริการโทรศัพท์ 3,451.82 2,585.12 5,000 0 % 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 2,077.9 2,740.54 5,000 -40 % 3,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 85,214.8 82,886.35 120,000 25 % 150,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 3,000 233.33 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 315,421.38 314,321.1 433,000 468,000
รวมงบดําเนินงาน 1,434,786.35 1,268,805.51 2,423,000 2,056,000

วันที่พิมพ์ : 12/9/2565  15:44 หน้า : 6/65



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 0 0 5,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเก้าอี้นั่งทํางานสําหรับผู้บริหาร 0 0 5,000 -100 % 0

คาจัดซื้อโซฟาสํานักปลัด 0 10,000 0 0 % 0

เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล(ขาว-ดํา) 0 120,000 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนังขนาด 
24,000 บีทียู

0 0 75,900 -100 % 0

ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร  20 ชอง 0 0 6,000 -100 % 0

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ 0 5,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

คาจ้างเหมาประกอบและตอเติมพวงข้างรถ
จักรยานยนต์

4,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อชุดไมโครโฟน ไมค์ประชุมคลื่อ
นความถี่ UHF ปรับความถี่ได้ไมค์ลอยไร้
สาย 4 ตัว แทงรับ 1 เครื่อง มีหน้าจอแสดง
ผลแบบดิจิตอล จํานวน 1  ชุด

6,500 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อไมค์ลอยคูปรับความถี่ได้ จํานวน 5 
ชุด 

0 0 30,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

คาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 
2 เครื่อง

0 0 19,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 0 34,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 0 100 % 22,000

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 0 0 100 % 7,500

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 4,300 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา (18 
หน้า/นาที)

0 5,200 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

คาเครื่องพนหมอกควัน 0 112,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 10,500 290,500 140,900 29,500
รวมงบลงทุน 10,500 290,500 140,900 29,500

วันที่พิมพ์ : 12/9/2565  15:44 หน้า : 8/65



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุน อบต.กุง โครงการจัดตั้งโรง
พยาบาลสนาม อําเภอศิลาลาด จังหวัด
ศรีสะเกษ

0 160,000 0 0 % 0

อุดหนุน อบต.คลีกลิ้ง ตามโครงการจัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
อําเภอศิลาลาด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564

0 40,000 0 0 % 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ
ตามโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบ
ประมาณการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไข
ปญหายาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

5,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 5,000 200,000 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 5,000 200,000 0 0

วันที่พิมพ์ : 12/9/2565  15:44 หน้า : 9/65



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาใช้จายในการจ้างองค์กรหรือสถาบันที่
เป็นกลางเพื่อการดําเนินการสํารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการ

0 0 28,000 0 % 28,000

รวมรายจ่ายอื่น 0 0 28,000 28,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 28,000 28,000

รวมงานบริหารทั่วไป 5,827,931.35 6,278,548.51 5,622,700 5,554,100
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 409,320 4.87 % 429,240

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 409,320 429,240
รวมงบบุคลากร 0 0 409,320 429,240

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 30,000 6.67 % 32,000

คาเชาบ้าน 0 0 36,000 0 % 36,000

วันที่พิมพ์ : 12/9/2565  15:44 หน้า : 10/65



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 3,500 185.71 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 69,500 78,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ 0 0 18,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 16,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการตาง
ประเทศชั่วคราว

0 0 0 100 % 8,000

คาลงทะเบียนฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 34,000 18,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 103,500 96,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 512,820 525,240

วันที่พิมพ์ : 12/9/2565  15:44 หน้า : 11/65



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,093,487.33 1,286,220 1,287,160 9.17 % 1,405,200

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 285,120 290,880 305,760 -9.73 % 276,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 33,720 27,960 21,600 98.33 % 42,840

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,454,327.33 1,647,060 1,656,520 1,766,040
รวมงบบุคลากร 1,454,327.33 1,647,060 1,656,520 1,766,040

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 130,000 0 % 130,000

คาเชาบ้าน 156,000 198,000 204,000 17.65 % 240,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 31,800 -3.14 % 30,800

รวมค่าตอบแทน 204,250 256,150 365,800 400,800

วันที่พิมพ์ : 12/9/2565  15:44 หน้า : 12/65



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ 96,000 89,500 186,000 -48.39 % 96,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ 32,700 62,300 115,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 40,588 39,846 90,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรหรือการเดินทางไปราชการตาง
ประเทศชั่วคราว

0 0 0 100 % 40,000

คาลงทะเบียนฝึกอบรม 0 0 0 100 % 40,000

โครงการจัดเก็บคาน้ําประปาด้วยชุด
โปรแกรมสําเร็จรูป ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2566

0 0 0 100 % 70,000

โครงการจัดทําภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 100,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดหนวยบริการเคลื่อนที่เพื่อจัด
เก็บและประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่นของ
องค์การบริหารสวนตําบลโจดมวง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566

0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 23,200 5,000 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 292,488 196,646 411,000 276,000

วันที่พิมพ์ : 12/9/2565  15:44 หน้า : 13/65



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 26,848 24,538.12 40,000 -50 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 16,640 10,710 25,000 -20 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 43,488 35,248.12 65,000 40,000
รวมงบดําเนินงาน 540,226 488,044.12 841,800 716,800

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้   จํานวน 1  ตัว 5,900 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อโซฟา จํานวน 1 ตัว 4,500 0 0 0 % 0

ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร 4 ชั้นโลง 0 6,000 0 0 % 0

โต๊ะทํางานแบบเข้ามุม 0 0 0 100 % 5,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 0 100 % 23,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 0 0 100 % 4,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา 0 0 0 100 % 2,600

รวมค่าครุภัณฑ์ 10,400 6,000 0 34,600
รวมงบลงทุน 10,400 6,000 0 34,600

วันที่พิมพ์ : 12/9/2565  15:44 หน้า : 14/65



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมงานบริหารงานคลัง 2,004,953.33 2,141,104.12 2,498,320 2,517,440
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 7,832,884.68 8,419,652.63 8,633,840 8,596,780

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 192,100 15.69 % 222,240

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 117,600 0.71 % 118,440

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 333,700 364,680
รวมงบบุคลากร 0 0 333,700 364,680

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

22,500 28,320 80,000 -25 % 60,000

คาเชาบ้าน 0 0 36,000 0 % 36,000

รวมค่าตอบแทน 22,500 28,320 116,000 96,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 96,000 0 % 96,000

วันที่พิมพ์ : 12/9/2565  15:44 หน้า : 15/65



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ 0 0 20,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 5,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตาง
ประเทศชั่วคราว

0 0 0 100 % 20,000

คาลงทะเบียนฝึกอบรม 0 0 0 100 % 8,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุชวง
เทศกาลปีใหม

11,500 11,500 20,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุชวง
เทศกาลสงกรานต์

0 11,500 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 11,500 23,000 161,000 124,000
รวมงบดําเนินงาน 34,000 51,320 277,000 220,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือขาย แบบ
ปรับมุมมอง

0 0 0 100 % 122,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 122,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 122,000

วันที่พิมพ์ : 12/9/2565  15:44 หน้า : 16/65



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุน อบต.กุง ตามโครงการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอศิลา
ลาด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

0 0 0 100 % 50,000

อุดหนุน อบต.หนองบัวดง ตามโครงการจัด
ตั้งศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
อําเภอศิลาลาด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565

0 0 50,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 50,000 50,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 50,000 50,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 34,000 51,320 660,700 756,680

วันที่พิมพ์ : 12/9/2565  15:44 หน้า : 17/65



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานจราจร
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุชวง
เทศกาลปีใหม

0 0 0 100 % 20,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุชวง
เทศกาลสงกรานต์

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 40,000
ค่าวัสดุ

วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 30,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 70,000

รวมงานจราจร 0 0 0 70,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 34,000 51,320 660,700 826,680

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 603,080 938,340 643,100 7.59 % 691,920

วันที่พิมพ์ : 12/9/2565  15:44 หน้า : 18/65



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินประจําตําแหนง 7,000 42,000 42,000 0 % 42,000

เงินวิทยฐานะ 42,000 42,000 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 488,680 524,880 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 24,000 24,000 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,164,760 1,571,220 685,100 733,920
รวมงบบุคลากร 1,164,760 1,571,220 685,100 733,920

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

3,100 0 50,000 10 % 55,000

คาเชาบ้าน 47,000 84,000 96,000 0 % 96,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 50,100 84,000 146,000 161,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาติดตั้งเครื่องเลนสนามศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอบต.โจดมวง

15,000 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาติดตั้งรางน้ําฝนศูนย์พัฒนาเด็ก 
อบต.โจดมวง

45,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาจ้างเหมาบริการ 299,300 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ
0 284,000 0 0 % 0

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ 5,700 12,400 80,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 11,196 3,760 55,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตาง
ประเทศชั่วคราว

0 0 0 100 % 20,000

คาลงทะเบียนฝึกอบรม 0 0 0 100 % 20,000

โครงการเข้ารวมงานมหกรรมการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น และการจัดงานแขงขันทักษะ
ทางวิชาการระดับประเทศ/ระดับภาค  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

0 0 16,360 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 20,000 11,090 35,000 -42.86 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 396,196 311,250 186,360 60,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 8,215 18,051 25,000 0 % 25,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 3,942 16,740 0 0 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 10,000 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,850 11,480 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 28,007 46,271 55,000 55,000
รวมงบดําเนินงาน 474,303 441,521 387,360 276,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เก็บเอกสาร 4 ชั้นโลง 0 0 0 100 % 12,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กล้องถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 0 0 0 100 % 12,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 0 0 100 % 8,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 32,500
รวมงบลงทุน 0 0 0 32,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโจดมวงตามโครงการ
เปิดบ้านวิชาการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
โรงเรียนในตําบล

5,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโจดมวงตามโครงการ
สนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษา(อาหารกลางวัน)

498,000 496,000 0 0 % 0

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโจดมวงตามโครงการ
อบรมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนบ้านโจด
มวง

30,000 30,000 0 0 % 0

อุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนทัพควายครั่งน้อย
โนนชาดตามโครงการสนับสนุนคาใช้จาย
การบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน)

198,000 182,000 0 0 % 0

อุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนทัพควายครั้งน้อย
โนนชาดตามโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมโรงเรียนบ้านดอนทัพควาย

10,000 10,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 741,000 718,000 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 741,000 718,000 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 2,380,063 2,730,741 1,072,460 1,042,420
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 434,000 32.94 % 576,960

เงินประจําตําแหนง 0 0 42,000 60 % 67,200

เงินวิทยฐานะ 0 0 47,200 42.37 % 67,200

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 319,120 4.95 % 334,920

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 866,320 1,070,280
รวมงบบุคลากร 0 0 866,320 1,070,280

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 55,000 18.18 % 65,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 55,000 65,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 301,000 -4.32 % 288,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ 0 0 35,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

81,600 83,300 0 0 % 0

คาจ้างเหมาซอมแซม ปรับปรุงป้ายศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอบต.โจดมวง

0 0 16,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 23,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตาง
ประเทศชั่วคราว

0 0 0 100 % 30,000

คาลงทะเบียนฝึกอบรม 0 0 0 100 % 30,000

โครงการจัดการแขงขันกีฬาสีศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.โจดมวง

0 0 0 100 % 30,000

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 0 0 3,000 2,233.33 % 70,000

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 69,950 0 0 0 % 0

โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู้นอกสถาน
ศึกษา

0 0 60,000 0 % 60,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา(คาอาหารกลางวัน)

235,200 182,280 252,105 -2.04 % 246,960
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษาคาใช้จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)

42,940 47,460 138,670 -22.41 % 107,590

โครงการสานสัมพันธ์ ครู ผู้ปกครองและเด็ก
นักเรียน

0 0 0 100 % 10,000

โครงการสานสัมพันธ์ครู ผู้ปกครอง และเด็ก
นักเรียน

9,970 10,000 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 439,660 323,040 838,775 872,550
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 441,356 -4.73 % 420,500

คาอาหารเสริม (นม) 360,838.3 411,656.84 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 360,838.3 411,656.84 441,356 420,500
รวมงบดําเนินงาน 800,498.3 734,696.84 1,335,131 1,358,050

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ 0 0 0 100 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 0 0 0 100 % 17,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 22,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 22,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโจดมวงตามโครงการ
สนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษา(อาหารกลางวัน)

0 0 520,800 -4.84 % 495,600

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโจดมวงตามโครงการ
อบรมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนบ้านโจด
มวง

0 0 30,000 0 % 30,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนทัพควายครั่งน้อย
โนนชาดตามโครงการสนับสนุนคาใช้จาย
การบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน)

0 0 193,200 -6.52 % 180,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

อุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนทัพควายครั่งน้อย
โนนชาดตามโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมโรงเรียนบ้านดอนทัพควายครั่ง
น้อยโนนชาด

0 0 10,000 0 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 754,000 716,200
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 754,000 716,200

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 800,498.3 734,696.84 2,955,451 3,166,530
รวมแผนงานการศึกษา 3,180,561.3 3,465,437.84 4,027,911 4,208,950

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 120,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 120,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 40,000 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 40,000 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 40,000 0 120,000 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 40,000 0 120,000 0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

1,980 0 4,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 1,980 0 4,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 275,000 0 0 0 % 0

โครงการจ้างเหมาบริการหนวยการแพทย์
ฉุกเฉิน

0 275,000 300,000 0 % 300,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการฉีดพนหมอกควันและหยอดทราย
อะเบทเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

0 29,988 40,000 -25 % 30,000

โครงการฝึกทบทวนทีมกู้ชีพ กู้ภัย อบต.โจด
มวง

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการพนหมอกควันกําจัดยุงลาย 31,725 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

23,000 20,000 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 329,725 324,988 380,000 370,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 44,600 44,600 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 44,600 44,600 50,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 376,305 369,588 434,000 420,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการกองทุนกลางหมูบ้าน
ตามโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข

0 0 200,000 0 % 200,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 200,000 200,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 200,000 200,000 200,000 200,000
รวมงบเงินอุดหนุน 200,000 200,000 200,000 200,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 576,305 569,588 634,000 620,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 616,305 569,588 754,000 620,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 516,060 567,160 396,000 5.09 % 416,160

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 124,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 558,060 609,160 438,000 606,960
รวมงบบุคลากร 558,060 609,160 438,000 606,960

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 32,000 40.63 % 45,000

คาเชาบ้าน 44,500 42,000 53,000 13.21 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 44,500 42,000 85,000 105,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ 16,000 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการติดสติกเกอร์ซีทรู 0 9,000 0 0 % 0

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ 7,800 0 10,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 6,420 560 8,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตาง
ประเทศชั่วคราว

0 0 0 100 % 10,000

คาลงทะเบียนฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 30,220 9,560 28,000 30,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 11,573 14,805 15,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 7,550 10,430 15,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 19,123 25,235 30,000 0
รวมงบดําเนินงาน 93,843 76,795 143,000 135,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก 0 6,000 0 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 20 ชอง 0 3,000 0 0 % 0

โต๊ะทํางานแบบเข้ามุม 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 9,000 0 5,000
รวมงบลงทุน 0 9,000 0 5,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 651,903 694,955 581,000 746,960
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น อําเภอศิลาลาด ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2563

39,557.2 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 39,557.2 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 39,557.2 0 0 0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 39,557.2 0 0 0
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รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 691,460.2 694,955 581,000 746,960
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 845,550 550,860 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

5,495 0 0 0 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000 0 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 273,000 309,720 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 9,000 12,000 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,175,045 872,580 0 0
รวมงบบุคลากร 1,175,045 872,580 0 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 116,500 78,000 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 10,379 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 126,879 78,000 0 0
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ 184,000 310,000 0 0 % 0

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ 3,900 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 3,280 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 8,200 3,000 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 199,380 313,000 0 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 10,757 19,651 0 0 % 0

วัสดุกอสร้าง 1,009 8,537 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,290 9,520 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 22,056 37,708 0 0
รวมงบดําเนินงาน 348,315 428,708 0 0
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ 0 5,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 5,000 0 0
รวมงบลงทุน 0 5,000 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,523,360 1,306,288 0 0
งานไฟฟ้าและประปา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 138,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 162,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 162,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 11,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 11,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ 48,500 69,858 0 0 % 0

โครงการจ้างเหมาบริการซอมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ

0 0 120,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือ การเดินทางไปราชการตาง
ประเทศชั่วคราว

0 0 0 100 % 8,000

คาติดตั้งมิเตอร์ประปาบ้านครั่งน้อย หมู 6 
และคาติดตั้งมิเตอร์ประปาบ้านดอนทัพ
ควาย หมู 2  

0 1,498 0 0 % 0

คาลงทะเบียนฝึกอบรม 0 0 0 100 % 5,000

โครงการปรับปรุงสายไฟฟ้าจุดป้อมยาม อบ
ต.โจดมวง

0 0 15,900 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 48,500 71,356 135,900 13,000
รวมงบดําเนินงาน 48,500 71,356 135,900 24,000

รวมงานไฟฟ้าและประปา 48,500 71,356 135,900 186,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,571,860 1,377,644 135,900 186,000
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 260,000 48.75 % 386,760

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 1,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 261,000 386,760
รวมงบบุคลากร 0 0 261,000 386,760

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 17,000 88.24 % 32,000

คาเชาบ้าน 0 0 5,000 500 % 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 16,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 22,000 78,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ 0 0 8,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 12/9/2565  15:44 หน้า : 37/65
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 4,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตาง
ประเทศชั่วคราว

0 0 0 100 % 20,000

คาลงทะเบียนฝึกอบรม 0 0 0 100 % 20,000

โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน 0 0 10,000 50 % 15,000

โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน 0 10,000 0 0 % 0

โครงการรณรงค์ประชาชนรวมใจแยกขยะ
ในครัวเรือน องค์การบริหารสวนตําบลโจด
มวง

0 0 0 100 % 3,900

โครงการรวมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 
ประจําปี 2565

0 0 15,000 -100 % 0

โครงการสูงวัยอยางมีคุณคา 0 0 13,000 -100 % 0

โครงการอนุรักษ์ศิลปผ้าถิ่นไทยดํารงไว้ใน
แผนดินสูความมั่นคงทางอาชีพของชุมชน
ตําบลโจดมวง

0 0 0 100 % 20,000

โครงการอบรมกลุมสงเสริมอาชีพผลิตไซซิ่ง 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 10,000 70,000 78,900
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 30,000
รวมงบดําเนินงาน 0 10,000 92,000 186,900

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โต๊ะทํางานแบบเข้ามุม 0 0 0 100 % 5,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

จักรเย็บอุตสาหกรรม 0 0 0 100 % 18,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 23,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 23,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ
ตามโครงการขอรับเงินสนับสนุนงบ
ประมาณการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไข
ปญหายาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

0 0 5,000 -100 % 0
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อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ
ตามโครงการขอรับเงินสนับสนุนงบ
ประมาณการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไข
ปญหายาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษประจําปี
วบประมาณ พ.ศ. 2566

0 0 0 100 % 5,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลโจด
มวง

0 0 0 100 % 100,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 5,000 105,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 5,000 105,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0 10,000 358,000 701,660
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 10,000 358,000 701,660

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการเข้ารวมงานเฉลิมฉลอง 239 ปี 
จังหวัดศรีสะเกษและการกอตั้งอําเภอศิลา
ลาด ครบ 24 ปี

0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 50,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 50,000 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอศิลาลาด
ตามโครงการจัดงานวันคล้ายวันพระราช
สมภพของพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 
ธันวาคม 2562

8,500 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอศิลาลาด
ตามโครงการจัดงานวันคล้ายวันพระราช
สมภพของพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 
ธันวาคม 2564

0 0 15,000 -100 % 0

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอศิลาลาด
ตามโครงการจัดงานวันคล้ายวันพระราช
สมภพของพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 
ธันวาคม 2565

0 0 0 100 % 15,000

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอศิลาลาด
ตามโครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว 
28 กรกฎาคม 2563

15,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอศิลาลาด
ตามโครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว 
28 กรกฎาคม 2565

0 0 15,000 -100 % 0

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอศิลาลาด
ตามโครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว 
28 กรกฎาคม 2566

0 0 0 100 % 15,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอศิลาลาด
ตามโครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ
บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
12 สิงหาคม 2563

15,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอศิลาลาด
ตามโครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ
บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
12 สิงหาคม 2565

0 0 15,000 -100 % 0

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอศิลาลาด
ตามโครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ
บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
12 สิงหาคม 2566

0 0 0 100 % 15,000

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอศิลาลาด
ตามโครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินี 3 มิถุนายน 2563

6,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอศิลาลาด
ตามโครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินี 3 มิถุนายน 2565

0 0 15,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 12/9/2565  15:44 หน้า : 43/65



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอศิลาลาด
ตามโครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินี 3 มิถุนายน 2566

0 0 0 100 % 15,000

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอศิลาลาด
ตามโครงการจัดงานวันปิยะมหาราช

5,000 5,000 0 100 % 5,000

อุดหนุนอําเภอศิลาลาดตามโครงการวัน
คล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 
2562

10,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนอําเภอศิลาลาดตามโครงการวัน
คล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 
2563

0 15,000 0 0 % 0

อุดหนุนอําเภอศิลาลาดตามโครงการวัน
คล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 
2565

0 0 0 100 % 15,000

รวมเงินอุดหนุน 59,500 20,000 60,000 80,000
รวมงบเงินอุดหนุน 59,500 20,000 60,000 80,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

59,500 20,000 110,000 80,000

งานกีฬาและนันทนาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 229,760 4.72 % 240,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 229,760 240,600
รวมงบบุคลากร 0 0 229,760 240,600

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 18,000 5.56 % 19,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 18,000 19,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตาง
ประเทศชั่วคราว

0 0 0 100 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาลงทะเบียนฝึกอบรม 0 0 0 100 % 5,000

โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต
.โจดมวง

130,000 0 5,000 2,500 % 130,000

โครงการแขงขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต. โจดมวง

29,980 30,000 30,200 -100 % 0

โครงการสงเสริมนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาประเภทตางๆ

4,800 0 15,000 33.33 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 164,780 30,000 50,200 160,000
รวมงบดําเนินงาน 164,780 30,000 68,200 179,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทย 
จังหวัดศรีสะเกษตามโครงการขอรับงบ
ประมาณอุดหนุนการเป็นเจ้าภาพจัดการ
แขงขันกีฬาแหงชาติครั้งที่ 47 "ศรีสะเกษ
เกมส์" และการแขงขันกีฬาคนพิการแหง
ชาติ ครั้งที่ 37 (พ.ศ.2564) "นครลําดวน
เกมส์" ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563

150,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 150,000 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 150,000 0 0 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 314,780 30,000 297,960 419,600
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 187,000 6.01 % 198,240

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 187,000 198,240
รวมงบบุคลากร 0 0 187,000 198,240
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 14,000 7.14 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 14,000 15,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ 0 0 30,400 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 18,500 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตาง
ประเทศชั่วคราว

0 0 0 100 % 10,000

คาใช้จายในวันสําคัญทางพระพุธศาสนา 
และพิธีการตางๆ

35,000 0 10,000 0 % 10,000

คาลงทะเบียนฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 0 80,000 0 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้
สูงอายุ

0 50,000 25,100 218.73 % 80,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการเตรียมการจัดงานแหพระธาตุ
ประกาศธรรม สักการะและสรงน้ําพระพุทธ
ศิลาลาดมงคล

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมองค์การ
บริหารสวนตําบลโจดมวง 
ประจําปีงบประมาณ 2565

0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 35,000 130,000 114,000 110,000
รวมงบดําเนินงาน 35,000 130,000 128,000 125,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ 0 0 0 100 % 5,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงานสํานักงาน 0 0 0 100 % 17,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 22,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 22,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 35,000 130,000 315,000 345,240
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 409,280 180,000 722,960 844,840
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 200,000 93.94 % 387,880

เงินประจําตําแหนง 0 0 1,000 4,100 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 201,000 429,880
รวมงบบุคลากร 0 0 201,000 429,880

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 30,000 33.33 % 40,000

คาเชาบ้าน 0 0 25,000 44 % 36,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 55,000 86,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ 0 0 8,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 6,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตาง
ประเทศชั่วคราว

0 0 0 100 % 10,000

คาลงทะเบียนฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

โครงการปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟ้าภาย
ในอาคารสํานักงาน อบต.โจดมวง

0 53,500 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 15,000 0 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 0 53,500 29,000 35,000
รวมงบดําเนินงาน 0 53,500 84,000 121,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการติดตั้งกระจกโค้งขนาด 24 นิ้ว ไมมี
หมวก มองไกลสูงสุด 800 เมตร มีเสาเหล็ก
เพลท สี ขาว-ดํา ขนาดเส้นผานศูนย์กลาง 3 
นิ้ว ยาว 2.5 เมตร และมีฐานคอนกรีต 
จํานวน 2  อัน 

0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 20,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 20,000 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 53,500 305,000 550,880
งานก่อสร้าง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 318,960 5.19 % 335,520

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 212,520 4.63 % 222,360

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 531,480 557,880
รวมงบบุคลากร 0 0 531,480 557,880

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 40,000 12.5 % 45,000

คาเชาบ้าน 0 0 60,000 -16.67 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 100,000 95,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ 0 0 10,000 -100 % 0

คาออกแบบ 0 0 30,000 -100 % 0
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 8,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตาง
ประเทศชั่วคราว

0 0 0 100 % 10,000

คาลงทะเบียนฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 48,000 20,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 35,000 -42.86 % 20,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 50,000 0 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 25,000 -20 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 110,000 90,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 258,000 205,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กอสร้าง

เครื่องเจาะคอนกรีตไฟฟ้า 0 0 30,000 -100 % 0

ไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชัก 0 0 4,000 -100 % 0
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องป่นไฟฟ้าเบนชิน 0 0 53,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องเจียร์ไฟฟ้า 0 0 3,700 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 90,700 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดูน้อย หมู 9 ซอยบ้านนายสงา

0 0 0 100 % 101,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโจดจิก หมู 7 ซอยศรีอํานาจ

0 0 0 100 % 108,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําแบบฝาปิด
ภายในหมูบ้าน บ้านตาดาง หมู 5

0 0 0 100 % 100,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําภายในหมู
บ้าน บ้านผักผอง หมู 1

0 0 0 100 % 129,000

โครงการกอสร้างวางทอระบายน้ําพร้อมบอ
พักน้ํา บ้านครั่งน้อย หมู 6 คุ้มทิศตะวันตก

0 0 0 100 % 183,000

โครงการกอสร้างวางทอระบายน้ําพร้อมบอ
พักน้ําบ้านชาดโง หมู 8

0 0 0 100 % 216,000

โครงการกอสร้างวางรางระบายน้ําสําเร็จรูป 
บ้านครั่งน้อย หมู 6 คุ้มทิศตะวันออก

0 0 0 100 % 50,000
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โครงการกอสร้างอาคารจุดบริการประชาชน
บริเวณห้าแยกบ้านโจดมวง

0 0 0 100 % 150,000

โครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายสามแยกบ้านครั่งน้อย หมู 6 - บ้านโจด
มวง หมู 4

0 0 0 100 % 54,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

 โครงการกอสร้างถนน คสล.บ้านดูน้อย หมู 
9 สายไปวัดบ้านจิกสังข์ทอง

103,000 0 0 0 % 0

กอสร้างรางระบายน้ําแบบรูปตัววีภายในหมู
บ้าน บ้านผักผอง หมู 1

0 0 114,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านครั่งน้อย 
หมู 6 - บ้านตาดาง หมู 5 

0 0 51,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านโจดจิก 
หมู 7 ซอยมีจงมี

0 0 138,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านดอนทัพ
ควาย หมู 2 เส้นทางไปโนนไห

0 0 132,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.บ้านครั่งน้อย  
หมู 6 สายคุ้มไรฝ้าย - ถนนทางหลวงชนบท 
ศก 4029

199,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.บ้านโจดจิก  
หมู 7 สายบ้านนายทรงศิลป  บุญยัง - สาม
แยกดอนปู่ตา

73,000 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนน คสล.บ้านโจดมวง 
หมู 10 สายรอบหมูบ้านทางทิศเหนือ 

199,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.บ้านโจดมวง 
หมู 4 สายด้านหลังโรงเรียน - คุ้มบ้านน้อย

306,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.บ้านดอนทัพ
ควาย หมู 2 สายรอบหมูบ้าน  

199,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.บ้านดูน้อย หมู 
9 สายรอบหมูบ้านทางทิศตะวันออก

0 0 142,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.บ้านตาดาง  
หมู 5 สายไปคุ้มโนนสูง

199,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.บ้านผักผอง หมู 
1 สายไปสี่แยกทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ
.56-005

130,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.ภายในหมูบ้าน
บ้านหนองบัวหลน  หมู 3 

0 0 225,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.สายคุ้มสวาง
อารมณ์  บ้านหนองบัวหลน หมู 3 (สวนทับ 
ถนน คสล.เดิม)

0 129,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.สายบ้านตาดาง 
หมู 5 - คุ้มโนนสูง 

0 212,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างหลังคาคลุมลานเอนก
ประสงค์หน้าอาคารสํานักงาน อบต.โจดมวง

0 0 500,000 -100 % 0
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โครงการกอสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเลน
หน้าอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.โจดมวง

449,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างอาคารป้อมยาม 0 0 150,000 -100 % 0

โครงการยกระดับถนน คสล.ทับเส้นเดิมทาง
ทิศเหนือ บ้านชาดโง หมู 8

0 0 279,000 -100 % 0

โครงการยกระดับถนนดินพร้อมลงหินคลุก
บ้านโจดมวง หมู 4 สายไปบ้าน ผอ
.ประสิทธิ์

0 179,000 0 0 % 0

โครงการยกระดับถนนดินพร้อมลงหินคลุก
สายบ้านตาดาง หมู 5 - เขตตําบลคูเมือง

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการวางรางระบายน้ํา คสล.พร้อมทอ
ระบายน้ํา คสล.สําเร็จรูปภายในหมูบ้าน 
บ้านโจดมวง หมู 10

0 0 121,000 -100 % 0

โครงการวางรางระบายน้ํา คสล.พร้อมทอ
ระบายน้ํา คสล.สําเร็จรูปภายในหมูบ้าน 
บ้านโจดมวง หมู 4 

0 0 118,000 -100 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุกบ้านตา
ดาง  หมู 5

99,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงซุ้มประตูทางเข้าอบต.โจด
มวง

0 0 0 100 % 105,000
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โครงการปรับปรุงตลาดชุมชนตําบลโจดมวง 51,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงบริเวณทางเข้าอาคาร
สํานักงานอบต.โจดมวง

0 0 0 100 % 52,000

โครงการปรับปรุงฝาบอพักน้ําภายในหมู
บ้าน บ้านดูน้อย หมู 9

0 0 0 100 % 32,000

โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสวางถนนทาง
เข้าอบต.โจดมวง

0 0 0 100 % 193,000

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน อบต
.โจดมวงชั้นลาง

0 499,000 0 0 % 0

ซอมแซมถนนดินภายในตําบลโจดมวง 0 0 100,000 -100 % 0

ซอมแซมถนนหินคลุกภายในตําบลโจดมวง 0 0 100,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,007,000 1,019,000 2,270,000 1,473,000
รวมงบลงทุน 2,007,000 1,019,000 2,360,700 1,473,000

รวมงานก่อสร้าง 2,007,000 1,019,000 3,150,180 2,235,880
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,007,000 1,072,500 3,455,180 2,786,760

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 145,200 4.79 % 152,160
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 18,000 -33.33 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 163,200 164,160
รวมงบบุคลากร 0 0 163,200 164,160

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 11,000 9.09 % 12,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 11,000 12,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 96,000 0 % 96,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ 0 0 5,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 3,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตาง
ประเทศชั่วคราว

0 0 0 100 % 8,000

คาลงทะเบียนฝึกอบรม 0 0 0 100 % 5,000
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โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
"รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผนดิน สืบ
สานสู 90 บล้านต้น"

0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 114,000 109,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 13,410 7,932.5 45,000 -66.67 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 13,410 7,932.5 45,000 15,000
รวมงบดําเนินงาน 13,410 7,932.5 170,000 136,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอราษี
ไศลตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการ
เกษตรบ้านครั่งน้อย หมู 6 (แยกคุ้มไรฝ้าย - 
บ้านโจดมวง หมู 4)

0 0 73,100 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 73,100 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 73,100 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 13,410 7,932.5 406,300 300,160
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รวมแผนงานการเกษตร 13,410 7,932.5 406,300 300,160
แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 66,000 122.18 % 146,640

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 7,200 163.89 % 19,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 108,000 100 % 216,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 12,000 100 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 193,200 405,640
รวมงบบุคลากร 0 0 193,200 405,640

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 20,000 50 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 20,000 30,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 288,000 -33.33 % 192,000
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คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ 0 0 5,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 4,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตาง
ประเทศชั่วคราว

0 0 0 100 % 10,000

คาลงทะเบียนฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 40,763 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 40,763 397,000 312,000
ค่าวัสดุ

วัสดุอื่น 230,398 354,700 320,000 -6.25 % 300,000

รวมค่าวัสดุ 230,398 354,700 320,000 300,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 197,917.22 209,379.08 225,000 11.11 % 250,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 197,917.22 209,379.08 225,000 250,000
รวมงบดําเนินงาน 428,315.22 604,842.08 962,000 892,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ําบาดาล(ซับเมอร์สซิเบิ้ล) ขนาด  
2 แรงม้า 11 ใบพัด

0 0 26,000 -100 % 0

เครื่องสูบน้ําบาดาล(ซัมเมอร์สซิเบิ้ล) ขนาด 
2 แรงม้า 11 ใบพัด

0 0 0 100 % 52,000

เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าหอยโขง  ขนาด 3 แรงม้า 
แบบหน้าแปลน

0 0 45,000 -100 % 0

เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าหอยโขง ขนาด 3 แรงม้า 
แบบหน้าแปลน

0 0 0 100 % 51,000

เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าหอยโขง ขนาด 3 แรงม้า 
แบบหน้าแปลน

0 0 0 100 % 16,000

ครุภัณฑ์กอสร้าง

เครื่องเจียร์ไร้สาย 4 นิ้ว 0 0 0 100 % 5,000

สวานโรตารี่ไร้สาย 0 0 0 100 % 5,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 0 0 0 100 % 17,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 71,000 146,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างโรงสูบน้ําพร้อมระบบ
ประสานทอระบบกรองน้ําประปาหมูบ้าน 
บ้านหนองบัวหลน หมู 3

0 0 0 100 % 120,000

โครงการวางทอเมนประปาภายในหมูบ้าน 
บ้านโจดมวง หมู 10

0 0 0 100 % 300,000

โครงการวางทอเมนประปาภายในหมูบ้าน 
บ้านโจดมวง หมู 4

0 0 125,000 140 % 300,000

โครงการวางทอเมนประปาภายในหมูบ้าน 
บ้านดอนทัพควาย หมู 2

0 0 0 100 % 307,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ้านแบบ
บาดาล บ้านหนองบัวหลน หมู 3

0 0 155,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 280,000 1,027,000
รวมงบลงทุน 0 0 351,000 1,173,000

รวมงานกิจการประปา 428,315.22 604,842.08 1,506,200 2,470,640
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานกิจการพาณิชย์อื่น ๆ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 80,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 80,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 80,000 0

รวมงานกิจการพาณิชย์อื่น ๆ 0 0 80,000 0
รวมแผนงานการพาณิชย์ 428,315.22 604,842.08 1,586,200 2,470,640

รวมทุกแผนงาน 22,009,231.4 22,010,913.43 27,000,000 28,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลโจดมวง

อําเภอศิลาลาด   จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 28,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 5,710,570 บาท
งบกลาง รวม 5,710,570 บาท

งบกลาง รวม 5,710,570 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 110,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละ 5
ของคาจ้างพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. ดวนที่สุด
ที่ มท.0809.5/ว81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1620 ลงวันที่  22 เมษายน 2562
(กองคลัง)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเพื่อให้ความคุ้มครอง
พนักงานจ้างกรณีประสบอันตรายเจ็บป่วยถึงแกความตายหรือสูญ
หายอันเนื่องมาจากการทํางานให้แกองคการบริหารสวนตําบลโจด
มวง  โดยจายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน 1 ครั้งตอ
ปี คํานวณในอัตราร้อยละ 0.2 ของคาจ้างพนักงานจ้างโดย
ประมาณทั้งปี (เดือนมกราคม-ธันวาคม)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.ที่ มท
.0809.2/ว26 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562
(กองคลัง)
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 3,500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรองรับการจัดสวัสดิการให้แก
ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ที่ได้
ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพไว้กับองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
แล้ว โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพ รายเดือนแบบขั้นบันไดสําหรับผู้สูง
อายุ โดยผู้สูงอายุ 60-69 ปี จะได้รับ 600 บาท อายุ 70-79ปี จะ
ได้รับ 700 บาท อายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800 บาท และอายุ 90
 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท เว้นแตในสวนของเงินเพิ่มเติมที่
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินการตามข้อ 18(2) แหงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ได้ดําเนินการให้กับ
รายเดิมมากอน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการ
จายเบี้ย  ยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 71
 ลําดับที่ 2
(กองสวัสดิการสังคม )
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,308,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพความพิการให้แกผู้พิการที่มีสิทธิตาม
หลักเกณฑที่กําหนด ที่ได้แสดงความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียน
เพื่อรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
แล้ว โดยคนพิการที่มีอายุ 18 ปี  ขึ้นไป ได้รับเบี้ยความพิการคน
ละ 800 บาทตอเดือน(ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25
 พฤศจิกายน 2557) และคนพิการ ที่มีอายุต่ํากวา 18 ปี คน
ละ 1,000 บาทตอเดือน(ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28
 เมษายน 2563) เว้นแตในสวนของเงินเพิ่มเติมที่องคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นดําเนินการตามข้อ 18(2) แหงระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ได้ดําเนินการให้กับรายเดิมมา
กอน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการ
จายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 71
 ลําดับที่ 1
(กองสวัสดิการสังคม)

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 54,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส ให้แกผู้ป่วย
เอดสที่แพทยได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว และรายได้ไมเพียง
พอตอการยังชีพหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไมสามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดสที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ย
ยังชีพ คนละ  500 บาทตอเดือน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 71
 ลําดับที่ 3
(กองสวัสดิการสังคม)
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เงินสํารองจาย จํานวน 400,083 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิด
ขึ้น หรือกรณี  การป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือ
คาดวาจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสวนรวม เชน การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก แผนดินถลม ภัยแล้ง ภัย
หนาว วาตภัย และอัคคีภัย เป็นต้น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ. 2550
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215
 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.4
/ว 1453 ลงวันที่ 21 เมษายน 2554
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.4
/ว 4224 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2554
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 0533 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0819.3/ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท
 0820.3/ว 1218 ลงวันที่ 28 เมษายน 2565
 (ทุกสวนราชการ)
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รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 293,487 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น อัตราร้อยละ 2  ของประมาณการรายรับทุกประเภทตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปี ยกเว้น ประเภท
พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศ/เงินบริจาคและเงินอุดหนุนไมต้อง
นํามารวมคํานวณ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามกฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับใน
งบประมาณรายจายประจําปี สมทบเข้าเป็นกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 22
 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
(กองคลัง)

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลโจดมวง จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตามกฎหมายวาด้วยหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการตั้งงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน 
พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ เรื่องหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2563
(สํานักปลัด)
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 5,554,100 บาท

งบบุคลากร รวม 3,440,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,548,720 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 คนและรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 คน  และรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 คนและรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด อบต.)
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 864,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนให้กับประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน  รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน  สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 8 คน และเลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,891,880 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,043,560 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนตําบล  ดังนี้
  1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล      จํานวน  1  อัตรา
  2) หัวหน้าสํานักปลัด                     จํานวน  1  อัตรา     
  3) นักจัดการงานทั่วไป                   จํานวน  1  อัตรา
  4) เจ้าพนักงานธุรการ                    จํานวน  1  อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
(สํานักปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล
ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล(นักบริหารงาน อบต
.ระดับกลาง) จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดให้
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นอาจจายได้ พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2564
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
(สํานักปลัด)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้แกพนักงานสวนตําบล  ดังนี้
  1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล(นักบริหารงาน อบต.ระดับ
กลาง)   จํานวน 1 อัตรา
  2) หัวหน้าสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 566,320 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงาน
จ้างตามภารกิจ ดังนี้
 1) ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ         จํานวน  2  อัตรา
 2) คนงานทั่วไป                       จํานวน  2  อัตรา
 3) นักการภารโรง                     จํานวน  1 อัตรา
 4) ยาม                                 จํานวน  1  อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
(สํานักปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก พนักงานจ้างทั่ว
ไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน  4  ตําแหนง  6
  อัตรา ดังนี้
  1) ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ      จํานวน  2  อัตรา
  2) คนงานทั่วไป                    จํานวน  2  อัตรา
  3) นักการภารโรง                  จํานวน  1  อัตรา
  4) ยาม                              จํานวน  1  อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 2,056,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 328,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้าง คาสมนาคุณกรรมการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง คาตอบ
แทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด คาตอบ
แทนคณะกรรมการสอบสวนวินัย คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการ
เลือกตั้ง หรือคาตอบแทนที่เข้าลักษณะประเภทนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (เงินรางวัลประจําปี)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายการคัด
เลือกพนักงานและลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0804.4
/ว 2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 ประกอบหนังสือกระทรวง
การคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 38 ลงวันที่ 28
 เมษายน 2558 (คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด) 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่มท
 0809.1/ว 381 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2546 (คณะกรรมการสอบ
สวนวินัย)
- เป็นไปตามบัญชีอัตราคาตอบแทนบุคคลที่ได้รับแตงตั้งให้ปฏิบัติ
หน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ท้าย
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประกอบหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5013 ลงวันที่ 26
 สิงหาคม 2563 
(สํานักปลัด)
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คาเชาบ้าน จํานวน 78,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้แกข้าราชการ/พนักงานสวนท้อง
ถิ่นที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679
   ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561
(สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 960,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 450,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตาง ๆ ที่เป็นประโยชนตอ
องคการบริหารสวนตําบล  เป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างทําอยางใด
อยางหนึ่ง  ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลงตอเติมครุภัณฑหรือ
สิ่งกอสร้างอยางใดอยางหนึ่งและอยูในความรับผิดชอบของผู้รับ
จ้าง เชนคาจ้างเหมาสูบน้ํา คาบริการกําจัดปลวก คาจ้างผู้แสดง
แบบ คาจ้างเหมาจัดทําเวปไซต คาซอมแซมทรัพยสิน คาตรวจ
วินิจฉัยโรค คาจ้างเหมาทําความสะอาด ฯลฯ เป็นต้น
(สํานักปลัด)

คาประกันภัยรถยนต พรบ. ภาษี และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอทะเบียนภาษี  จัดทํา พรบ.ประกันภัยรถยนต
สวนกลางและรถจักรยานยนตของ อบต.โจดมวง
(สํานักปลัด)

คาเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ตางๆ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างในการเย็บเลมหนังสือ เข้าปกหนังสือตาง ๆ
 คาถายเอกสาร เชน ข้อบัญญัติตาง ๆ แผนพัฒนาท้องถิ่นและ
เอกสารการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล เป็นต้น
(สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

1) คาเลี้ยงรับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น)   จํานวน  10,000  บาท
  - เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองที่สามารถเบิกคาใช้จายได้สําหรับ
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กรณีหนวยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกเข้ามาดูงานหรือเยี่ยมชม
องคการบริหารสวนตําบลโจดมวงหรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือ
ตรวจราชการการแถลงขาว การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาค โดย
จายเป็นคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร และคาบริการอื่นๆ
ที่จําเป็น ตามกฎหมายหรือระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทย   
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
  
  - เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัด
จ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7
 มีนาคม 2561 
2) คาใช้จายในการประชุมราชการ จํานวน  10,000  บาท  
  - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการประชุมราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลโจดมวง เป็นการประชุมที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําผลจาก
การประชุม ไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นเพื่อรับทราบนโยบายในการทํางาน ประชุมชี้แจงหลัก
เกณฑตางๆ หรือซักซ้อมความเข้าใจในระเบียบวิธีปฏิบัติตางๆ รับ
ทราบและรับฟังปัญหาอุปสรรคหรือพิจารณาหาข้อยุติ ประสาน
งานหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องรวมกัน ดังนี้  
    1. การประชุมราชการภายในหนวยงานประจําเดือน
    2. การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํา
งานตางๆ ที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่งขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
    3. การประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้ง
ขึ้น
    4. การประชุมประชาคมหมูบ้านเพื่อบูรณาการจัดทําแผน
ชุมชน หรือเรื่องอื่นที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ ที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
    5. การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
   6. การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับสวน
ราชการ หนวยงานอื่นของรัฐ
   7. การประชุมกรณีอื่นที่จําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ขององคกร
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ปกครองสวนท้องถิ่นและให้หมายรวมถึงการประชุมราชการทาง
ไกลผานดาวเทียม เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารใน
กรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหารที่สามารถเบิกจายได้และ
เกี่ยวข้องกับภารกิจ รวมถึงคาใช้จายที่เกี่ยวเนื่องในการจัด
ประชุม   
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563  
(สํานักปลัด)  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทาง
ไปราชการตางประเทศชั่วคราว

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคา
ใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวย
งานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคา
ใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวย
งานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
(สํานักปลัด)
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โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง

จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการฝึกอบรม
เพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
ท้องถิ่น พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง เชน คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล คาจ้างเหมายาน
พาหนะในการเดินทาง คาเชาที่พัก คาตอบแทนวิทยากร คาจ้าง
เหมาทําป้าย คาของสมนาคุณ คาวัสดุอุปกรณในการฝึก
อบรม ฯลฯ เป็นต้น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 80
 ลําดับที่ 2
(สํานักปลัด)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
  ลงวันที่ 27 เมษายน 2565   
(สํานักปลัด)  

วันที่พิมพ : 12/9/2565  16:00:31 หน้า : 15/105



ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล และให้หมายถึงราย
จายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ สิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแชมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ต้น เชน  หนังสือ กระดาษ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคง
ทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน  ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน โคมไฟ โทร
โขง ไมคลอยพร้อมเครื่องสงสัญญาณ ฟิวส เทปพันสายไฟ สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคง
ทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว ผงซัก
ฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา ไม้
กวาด เขง ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ที่มีลักษณะโดย
สภาพ     ไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน สิ้นเปลือง    หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น เชน  ไขควง ประแจ แม
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คิมล็อค ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต(อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย หม้อน้ํา ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง  หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น เชน  แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน   น้ํามันเตา น้ํามัน
จาระบี น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
   ลงวันที่ 27 เมษายน 2565  
(สํานักปลัด)  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น เชน ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียน
ภาพ เลนสซูม ป้ายประชาสัมพันธ พูกัน สี เมมโมรี่การด แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ(ภาพยนตร,วีดีโอเทป,แผนซีดี)ภาพถายดาว
เทียม เอกสารเผยแพรผลการดําเนินงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 12/9/2565  16:00:31 หน้า : 18/105



วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร หนวยประมวลผล แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 468,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าของที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบลหรือที่สาธารณะภายในความรับผิดชอบขององคการบริหาร
สวนตําบลโจดมวง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพทพื้นฐานของสํานักงานและหรือคา
บริการโทรศัพทเคลื่อนที่ขององคการบริหารสวนตําบลโจดมวง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1551
   ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2553
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม คาบริการ
อินเตอรเน็ต ณ สํานักงานที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลโจด
มวง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)
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คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซตและคาธรรมเนียมที่เกี่ยว
ข้อง ระบบ CLOUD , HOSTING   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
(สํานักปลัด)  

งบลงทุน รวม 29,500 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 29,500 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก  สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก  สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
 1. มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread)และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมน้อยกวา 4 GHz จํานวน 1 หนวย
 2. หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 8 MB
 3. มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
น้อยกวา 8 GB
 4. มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
 5. มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อย
กวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว
 6. มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
 7. มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา1ชอง
 8. มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา แบบติดตั้งภาย
ใน (Internal) 
หรือภายนอก (External) จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
 9. สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth
(กําหนดราคาและคุณลักษณะตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
(สํานักปลัด)
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เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง ราคา 7,500
 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1. เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็นPrinter, Copier 
และScanner ภายในเครื่องเดียวกัน
2. เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer)จากโรงงานผู้ผลิต
3. มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา1,200x1,200 dpi
4. มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อย
กวา27หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.8ภาพตอนาที (ipm)
5. มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4ไมน้อยกวา15หน้า
ตอนาที (ppm) หรือ 5ภาพตอนาที (ipm)
6. สามารถสแกนเอกสารขนาดA4 (ขาวดํา-สี) ได้
7. มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมน้อยกวา1,200 x 600
 หรือ 600 x 1,200 dpi-มีถาดป้อนเอกสาร
อัตโนมัติ(Auto Document Feed)
8. สามารถถายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
9. สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา
10. สามารถยอและขยายได้25 ถึง400 เปอรเซ็นต
11. มีชองเชื่อมตอ(Interface) แบบUSB 2.0 หรือดีกวาจํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
12. มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใช้งานผาน เครือขายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้-มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อย
กวา100แผน
13. สามารถใช้ได้กับA4, Letter, Legal และสามารถกําหน
ดขนาดของกระดาษเองได้
(กําหนดราคาและคุณลักษณะตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 12/9/2565  16:00:31 หน้า : 23/105



งบรายจ่ายอื่น รวม 28,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 28,000 บาท
รายจายอื่น

คาใช้จายในการจ้างองคกรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อการดําเนิน
การสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

จํานวน 28,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างองคกรหรือสถาบันที่เป็นกลาง
เพื่อการดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้า 80 ลําดับ
ที่ 3
(สํานักปลัด)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 525,240 บาท
งบบุคลากร รวม 429,240 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 429,240 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 429,240 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกข้าราชการ
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น ตําแหนง นักวิเคระหนโยบายและ
แผน  1  อัตรา  จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
(สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 96,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 78,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 32,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้แกข้าราชการหรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (เงินรางวัลประจําปี)
(สํานักปลัด)

คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้แกข้าราชการ/พนักงานสวนท้อง
ถิ่นที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679
   ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561
(สํานักปลัด)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกข้าราชการหรือ
พนักงานสวนท้องถิ่นผู้ที่มีสิทธิเบิกจายตามอัตราที่
ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2563
(สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 18,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทาง
ไปราชการตางประเทศชั่วคราว

จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่ว
คราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางคาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797
   ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564
(สํานักปลัด)

คาลงทะเบียนฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคา
ใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวย
งานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,517,440 บาท
งบบุคลากร รวม 1,766,040 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,766,040 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,405,200 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกข้าราชการ
หรือพนักงานสวนตําบล ดังนี้
  1) ผู้อํานวยการกองคลัง              จํานวน  1  อัตรา
  2) นักวิชาการเงินและบัญชี          จํานวน  1  อัตรา
  3) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี    จํานวน  1  อัตรา
  4) นักวิชาการจัดเก็บรายได้          จํานวน  1  อัตรา
  5) เจ้าพนักงานพัสดุ                   จํานวน  1  อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
(กองคลัง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ให้แกพนักงานสวนตําบล
ตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับ
ต้น) จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559
(กองคลัง)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 276,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ ดังนี้
 1) ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี    จํานวน  1  อัตรา
 2) ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ(กองคลัง)     จํานวน  1  อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
(กองคลัง)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 42,840 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(กองคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 716,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 400,800 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 130,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้แกข้าราชการหรือ
พนักงานสวนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (เงินรางวัลประจําปี)
(กองคลัง)

คาเชาบ้าน จํานวน 240,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้แกข้าราชการ/พนักงานสวนท้อง
ถิ่นที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679
   ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561
(กองคลัง)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,800 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกข้าราชการหรือ
พนักงานสวนท้องถิ่นผู้ที่มีสิทธิเบิกจายตามอัตราที่
ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2563
(กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 276,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 96,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตาง ๆ ที่เป็นประโยชนตอ
องคการบริหารสวนตําบล  เป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างทําอยางใด
อยางหนึ่ง  ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลงตอเติมครุภัณฑหรือ
สิ่งกอสร้างอยางใดอยางหนึ่งและอยูในความรับผิดชอบของผู้รับ
จ้าง เชนคาจ้างเหมาสูบน้ํา คาบริการกําจัดปลวก คาจ้างผู้แสดง
แบบ คาซอมแซมทรัพยสิน คาตรวจวินิจฉัยโรค คาจ้างเหมาทํา
ความสะอาด ฯลฯ เป็นต้น
(กองคลัง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทาง
ไปราชการตางประเทศชั่วคราว

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่ว
คราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางคาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797
   ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564
(กองคลัง)

คาลงทะเบียนฝึกอบรม จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคา
ใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวย
งานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
(กองคลัง)
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โครงการจัดเก็บคาน้ําประปาด้วยชุดโปรแกรมสําเร็จรูป ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2566

จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการจัดเก็บคา
น้ําประปาด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2566 เชน คาจัดซื้อชุดโปรแกรมจัดเก็บคาน้ําประปา คาบันทึก
ข้อมูลรายชื่อผู้ใช้น้ําเข้าในระบบปรแกรม คาพื้นที่ (Hosting) เก็บ
โปรแกรมน้ําประปา คาจัดซื้อเครื่องพิมพใบเสร็จบลูทูธ คาจัดซื้อ
เครื่องปริ้นซสลิปไร้สาย คาจัดซื้อเครื่องปริ้นซแบบหัวเข็มแคร
สั้น ฯลฯ เป็นต้น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 80
 ลําดับที่ 4
(กองคลัง)

โครงการจัดหนวยบริการเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บและประชาสัมพันธภาษี
ท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลโจดมวง ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการจัดหนวย
บริการเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บและประชาสัมพันธภาษีท้องถิ่นของ
องคการบริหารสวนตําบลโจดมวง ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 80
 ลําดับที่ 5
(กองคลัง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
  ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
(กองคลัง)
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ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล และให้หมายถึงราย
จายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ สิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแชมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ต้น เชน  หนังสือ กระดาษ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร หนวยประมวลผล แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองคลัง)
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งบลงทุน รวม 34,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 34,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

โต๊ะทํางานแบบเข้ามุม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางานแบบเข้ามุม จํานวน 1
 ชุด ราคา 5,000 บาท
(กําหนดราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ)
(กองคลัง)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 23,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวล
ผล จํานวน 1 เครื่อง ราคา 23,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
 1. มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมน้อยกวา 3.6 GHz จํานวน 1
 หนวย
 2. หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 8 MB
 3. มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
   1) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลัก
ที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําแยกจากหนวยความจําหลักขนาดไมน้อยกวา 2 GB
   2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB
มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 8 GB
 4. มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
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น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
 5. มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หนวย
 6. มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
 7. มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
 8. มีแป้นพิมพและเมาส
 9. มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมน้อยกวา 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
 10. สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetoot
(กําหนดราคาและคุณลักษณะตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
(กองคลัง)

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึก (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง ราคา 4,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
 1. เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
 2. มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
 3. มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
น้อยกวา 19 หน้าตอนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที
 4. มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมน้อย
กวา 15 หน้าตอนาที(ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที(ipm)
 5. มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมน้อยกวา 1 ชอง
 6. มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 50 แผน
 7. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนด
ขนาดของกระดาษเองได้
(กําหนดราคาและคุณลักษณะตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
(กองคลัง)
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เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา จํานวน 2,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาว
ดํา จํานวน 1 เครื่อง ราคา  2,600 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
 1. มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi
 2. มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 18
 หน้าตอนาที (ppm)
 3. มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 32 MB
 4. มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมน้อยกวา 1 ชอง
 5. มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 150 แผน
 6. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนด
ขนาดของกระดาษเองได้
(กําหนดราคาและคุณลักษณะตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
(กองคลัง)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 756,680 บาท

งบบุคลากร รวม 364,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 364,680 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 222,240 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนตําบล  ตําแหนง นักป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา 
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 118,440 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้กับพนักงานจ้าง ตําแหนง พนักงาน
ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(ทักษะ) จํานวน 1 อัตรา
(สํานักปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
จ้าง ตําแหนง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(ทักษะ) 
จํานวน 1 อัตรา
(สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 96,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็น
1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้องถิ่นเป็น
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้แกข้าราชการหรือพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจ้าง 
2) คาตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่ได้รับคําสั่งให้
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจาก อบต.โจดมวง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (เงินรางวัลประจําปี)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0804.4
/ว 2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 ประกอบหนังสือกระทรวง
การคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 38 ลงวันที่ 28
 เมษายน 2558 (คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด) 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่มท
 0809.1/ว 381 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2546 (คณะกรรมการสอบ
สวนวินัย)
- เป็นไปตามบัญชีอัตราคาตอบแทนบุคคลที่ได้รับแตงตั้งให้ปฏิบัติ
หน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ท้าย
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประกอบหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5013 ลงวันที่ 26
 สิงหาคม 2563 
(สํานักปลัด)
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คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้แกข้าราชการ/พนักงานสวนท้อง
ถิ่นที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679
   ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561
(สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 124,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 96,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตาง ๆ ที่เป็นประโยชนตอ
องคการบริหารสวนตําบล  เป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างทําอยางใด
อยางหนึ่ง  ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลงตอเติมครุภัณฑหรือ
สิ่งกอสร้างอยางใดอยางหนึ่งและอยูในความรับผิดชอบของผู้รับ
จ้าง เชนคาจ้างเหมาสูบน้ํา คาบริการกําจัดปลวก คาจ้างผู้แสดง
แบบ คาซอมแซมทรัพยสิน คาตรวจวินิจฉัยโรค คาจ้างเหมาทํา
ความสะอาด ฯลฯ เป็นต้น
(สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดิน
ทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่ว
คราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797
 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564
(สํานักปลัด)

คาลงทะเบียนฝึกอบรม จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคา
ใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวย
งานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)

งบลงทุน รวม 122,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 122,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

กล้องโทรทัศนวงจรปิดชนิดเครือขาย แบบปรับมุมมอง จํานวน 122,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อกล้องโทรทัศนวงจรปิดชนิดเครือขาย แบบ
ปรับมุมมอง สําหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงาน
อื่นๆ 
จํานวน 2 ชุด ราคาชุดละ 61,000 บาท รวมเป็นเงิน 122,000
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 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
 1. สามารถทําการหมุน (Pan) ได้ไมน้อยกวา 360 องศา การก้ม
เงย (Tilt) กับระนาบ (Horizontal) ได้ไมน้อยกวา 90
 องศา และ การยอขยาย (Zoom) แบบ Optical Zoom ได้ไม
น้อยกวา 30 เทา
 2. มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมน้อย
กวา 1,920x1,080 pixel หรือไมน้อยกวา 2,073,600 pixel
 3. มี frame rate ไมน้อยกวา 30 ภาพตอวินาที 
(frame per second)
 4. มีความไวแสงน้อยสุด ไมมากกวา 0.05 LUX สําหรับการ
แสดงภาพสี (Color) และไมมากกวา 0.005 LUX สําหรับการ
แสดงภาพขาวดํา (Black/White)
 5. มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมน้อยกวา 1/3 นิ้ว
 6. สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ 
Motion Detection ได้
 7. สามารถสงสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อยาง
น้อย 2 แหลง
 8. ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface 
Forum)
 9. สามารถสงสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอยาง
น้อย
 10. สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6
 ได้
 11. มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา และ สามารถทํางานได้ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ 
IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในชองเดียวกันได้
 12. ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติม
สําหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66
 13. สามารถทํางานได้ที่อุณหภูมิ -10 ?C ถึง 50 ?C เป็นอยาง
น้อย
 14. สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP 
หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้เป็นอยางน้อย
 15. มีชองสําหรับบันทึกข้อมูลลงหนวยความจําแบบ SD Card 
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หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
 16. ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ 
Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
 17. ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยตอผู้ใช้งาน
 18. ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
 19. ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหาร
งานที่มีคุณภาพ
(กําหนดราคาและคุณลักษณะตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศนวงจรปิดของกระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้า 95 ลําดับ
ที่ 6
(สํานักปลัด)

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

อุดหนุน อบต.กุง ตามโครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอศิลาลาด 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จํานวน 50,000 บาท

- อุดหนุน อบต.กุงตามโครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอศิลา
ลาด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 74
 ลําดับที่ 6
(สํานักปลัด)

งานจราจร รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลปีใหม จํานวน 20,000 บาท
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-เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุชวง
เทศกาลปีใหม เชน คาเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล คาวัสดุอุปกรณ
ตาง ๆ คาป้าย ฯลฯ เป็นต้น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้า 74
 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด)

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลสงกรานต จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุชวง
เทศกาลสงกรานต เชน คาเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล คาวัสดุ
อุปกรณตาง ๆ คาป้าย ฯลฯ เป็นต้น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้า 74
 ลําดับที่ 2
(สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุจราจร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุจราจรที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย
จราจร แผงกั้นจราจร ป้ายเตือน แทนแบริเออร(แบบพลาสติก
และแบบคอนกรีต) ป้ายไฟหยุดตรวจ แผนป้ายจราจร กระจกโค้ง
มน ไฟแวบ กระบองไฟ ยางชะลอความเร็วรถหรือยานพาหนะ
ฯลฯ  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2268 ลง
วันที่ 5 ตุลาคม 2564
(สํานักปลัด)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,042,420 บาท

งบบุคลากร รวม 733,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 733,920 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 691,920 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนตําบล  ดังนี้
  1) ผู้อํานวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
                                                จํานวน  1  อัตรา
  2) นักวิชาการศึกษา                      จํานวน  1  อัตรา     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ให้แกพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนงผู้อํานวยการกองการศึกษาศานาและ
วัฒนธรรม (นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น) จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
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งบดําเนินงาน รวม 276,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 161,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 55,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้แกข้าราชการหรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (เงินรางวัลประจําปี)
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

คาเชาบ้าน จํานวน 96,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้แกข้าราชการ/พนักงานสวนท้อง
ถิ่นที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679
   ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกข้าราชการหรือ
พนักงานสวนท้องถิ่นผู้ที่มีสิทธิเบิกจายตามอัตราที่
ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2563
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

วันที่พิมพ : 12/9/2565  16:00:31 หน้า : 44/105



ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดิน
ทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่ว
คราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797
   ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

คาลงทะเบียนฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคา
ใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวย
งานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

วันที่พิมพ : 12/9/2565  16:00:31 หน้า : 45/105



คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
       ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล และให้หมายถึงราย
จายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ สิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแชมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ต้น เชน  หนังสือ กระดาษ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่
ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง เป็นต้น เชน ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ เลนสซูม ป้าย
ประชาสัมพันธ พูกัน สี เมมโมรี่การด แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ(ภาพยนตร,วีดีโอเทป,แผนซีดี)ภาพถายดาวเทียม เอกสารเผย
แพรผลการดําเนินงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร หนวยประมวลผล แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

วันที่พิมพ : 12/9/2565  16:00:31 หน้า : 47/105



งบลงทุน รวม 32,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 32,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เก็บเอกสาร 4 ชั้นโลง จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ชั้นโลง จํานวน 2 ใบ ราคา
ใบละ 6,000 บาท รวมเป็นเงิน 12,000 บาท
(กําหนดราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไมปรากฎในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ)
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

กล้องถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จํานวน 12,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อกล้องถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
 1. ความละเอียด 16.3 ล้านพิกเซล  APS-C CMOS
 2. ios 200-6400 (ขยายได้ 100-25600)
 3. โฟกัส 49 จุด พร้อม Face Detection และ Eye Detection
 4. ระบบวัดแสง 256 Zone
 5. Syne Flash Speed 1/180
 6. วิดิโอ Full HD 30 Fps
 7. ถายภาพได้ตอเนื่อง 6 ภาพตอวินาที(สูงสุด 20 ภาพ)
 8. Speed Shutter ความเร็วสูงสุด 1/32000 วินาที
 9. Film Simulation 6 แบบ (Provia/Standard,Velvia/Vivid,
Classic Chrome,Mono Chrome) 
 10. Advances Filter
 11. Wi-Fi สามารถใช้งานรีโมทได้ผานแอพ
(กําหนดราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ)
 (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 4,000
 บาท รวมเป็นเงิน 8,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
 1. เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
 2. มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
 3. มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
น้อยกวา 19 หน้าตอนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที
 4. มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมน้อย
กวา 15 หน้าตอนาที(ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที(ipm)
 5. มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมน้อยกวา 1 ชอง
 6. มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 50 แผน
 7. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนด
ขนาดของกระดาษเองได้
(กําหนดราคาและคุณลักษณะตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,166,530 บาท
งบบุคลากร รวม 1,070,280 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,070,280 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 576,960 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกข้าราชการ
ครูหรือพนักงานครูสวนตําบล ตําแหนง ครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 2
 อัตรา 
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.9/ว 7
 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.9/ว 23
 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.4/ว 21 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.4/ว 2347 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.4/ว 26 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 67,200 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ให้แกพนักงานครูสวน
ตําบล ตําแหนง ครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 143 ลงวันที่ 21 กันยายน 2550
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 67,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  ให้กับพนักงานครู
สวนตําบล ตําแหนง ครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.9/ว 7
  ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.9/ว 23
 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 334,920 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงาน
จ้างตามภารกิจ ดังนี้
 1) ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก                 จํานวน  1  อัตรา
 2) ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)                  จํานวน  1  อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างทั่ว
ไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

งบดําเนินงาน รวม 1,358,050 บาท
ค่าตอบแทน รวม 65,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 65,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้แกข้าราชการหรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (เงินรางวัลประจําปี)
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
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ค่าใช้สอย รวม 872,550 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 288,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตาง ๆ ที่เป็นประโยชนตอ
องคการบริหารสวนตําบล  เป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างทําอยางใด
อยางหนึ่ง  ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลงตอเติมครุภัณฑหรือ
สิ่งกอสร้างอยางใดอยางหนึ่งและอยูในความรับผิดชอบของผู้รับ
จ้าง เชนคาจ้างเหมาสูบน้ํา คาบริการกําจัดปลวก คาจ้างผู้แสดง
แบบ คาซอมแซมทรัพยสิน คาตรวจวินิจฉัยโรค คาจ้างเหมาทํา
ความสะอาด ฯลฯ เป็นต้น
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดิน
ทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่ว
คราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797
   ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
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คาลงทะเบียนฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคา
ใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวย
งานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

โครงการจัดการแขงขันกีฬาสีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.โจดมวง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดการแขงขันกีฬา
สีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.โจดมวง เชน จัดสถานที่ คาวัสดุและ
อุปกรณ  คาอาหารและเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566–2570)หน้า 77
 ลําดับที่ 9
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแหง
ชาติเชน จัดสถานที่ คาวัสดุและอุปกรณ  คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566–2570)หน้า 77
 ลําดับที่ 7
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู้นอกสถานศึกษา จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการทัศนศึกษาแหลง
เรียนรู้นอกสถานศึกษาเชน คาอาหารและเครื่องดื่มที่ไมมี
แอลกอฮอล คาเชารถ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566–2570)หน้า 77
 ลําดับที่ 5
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา(คาอาหารกลาง
วัน)

จํานวน 246,960 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา(คาอาหารกลางวัน) สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โจดมวง อัตรามื้อละ 21 บาทตอ
คน จํานวน 245 วัน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และราย
จายของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษาคาใช้จายในการ
จัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)

จํานวน 107,590 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษาให้แกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.โจดมวง วิธีการ
ขั้นตอนเป็นการเบิกหักผลักสงเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้แก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.โจดมวง ซึ่งประกอบด้วย
   (1) คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จัดสรรสําหรับเด็ก
อายุ 2 – 5 ปี อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี
   (2) คาหนังสือเรียน จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3 – 5 ปี อัตราคน
ละ 200 บาท/ปี
   (3) คาอุปกรณการเรียน จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3 – 5 ปี อัตรา
คนละ 200 บาท/ปี
   (4) คาเครื่องแบบนักเรียน จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3 – 5
 ปี อัตราคนละ 300 บาท/ปี
   (5) คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 2 – 5
 ปี อัตราคนละ 430 บาท/ปี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และราย
จายของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
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โครงการสานสัมพันธ ครู ผู้ปกครองและเด็กนักเรียน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสานสัมพันธ ครู ผู้
ปกครองและเด็กนักเรียน เชน จัดสถานที่ คาวัสดุและอุปกรณ  คา
อาหารและเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566–2570)หน้า 77
 ลําดับที่ 6
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าวัสดุ รวม 420,500 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 420,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว ดังนี้
 1) คาวัสดุงานบ้านงานครัวที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว ผงซัก
ฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา ไม้
กวาด เขง ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ  เป็นเงินจํานวน 20,000 บาท
 2) คาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหาร
เสริม(นม) ให้แกเด็กเล็ก/เด็กนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลโจดมวงและสถานศึกษาในสังกัดสํานัก
งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่องคการบริหาร
สวนตําบลโจดมวง  ดังนี้
    (1) โรงเรียนบ้านโจดมวง  จํานวน 260 วัน  เป็นเงิน
จํานวน  226,120 บาท
    (2) โรงเรียนบ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด 
จํานวน 260 วัน  เป็นเงินจํานวน 82,400 บาท
    (3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.โจดมวง จํานวน 260 วัน  เป็น
เงินจํานวน 91,980 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0816.2
/ว5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
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งบลงทุน รวม 22,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ จํานวน 1 ชุด ราคา 5,000
 บาท
(กําหนดราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไมปรากฎในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ)
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 1 เครื่อง ราคา 17,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1. มีหนวยประมวลผลกลาง(CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) และ 8แกนเสมือน (8Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง(Turbo Boostหรือ Max Boost)โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุดไมน้อยกวา4GHz จํานวน 1หนวย
2. หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 4MB
3 มีหนวยความจําหลัก(RAM) ชนิดDDR4หรือดีกวามีขนาดไมน้อย
กวา4GB 
4. มีหนวยจัดเก็บข้อมูลชนิดSATA หรือดีกวาขนาดความจุไมน้อย
กวา1 TB หรือชนิดSolid State Driveขนาดความจุไมน้อย
กวา 250 GBจํานวน1 หนวย
5. มีDVD-RW หรือดีกวาจํานวน1 หนวย
6. มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย(Network Interface) 
แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกวาจํานวนไมน้อยกวา1 ชอง
7. มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0หรือดีกวาไมน้อย
กวา 3ชอง
8. มีแป้นพิมพและเมาส
9. มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา19 นิ้ว จํานวน1 หนวย
(กําหนดราคาและคุณลักษณะตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
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งบเงินอุดหนุน รวม 716,200 บาท
เงินอุดหนุน รวม 716,200 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโจดมวงตามโครงการสนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน)

จํานวน 495,600 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับนเด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้านโจดมวง ในอัตรามื้อละ 21 บาทตอคน
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโจดมวงตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
โรงเรียนบ้านโจดมวง

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แกโรงเรียนบ้านโจดมวงตามโครงการ
อบรมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนบ้านโจดมวง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 77
 ลําดับที่ 8
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

อุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาดตามโครงการ
สนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน)

จํานวน 180,600 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับนเด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด ในอัตรามื้อละ 21
 บาทตอคน
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

อุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาดตามโครงการ
อบรมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนบ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แกโรงเรียนบ้านโจดมวงตามโครงการ
อบรมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนบ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนน
ชาด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 77
 ลําดับที่ 10
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 620,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 420,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 370,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการจ้างเหมาบริการหนวยการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการหนวยการแพทยฉุกเฉิน เดือน
ละ 25,000 บาท  จํานวน 12 เดือน 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 73
 ลําดับที่ 2
(สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฉีดพนหมอกควันและหยอดทรายอะเบทเพื่อป้องกันโรคไข้
เลือดออก

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการฉีดพนหมอกควันและหยอด
ทรายอะเบทเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก เชน คาอาหาร คาเครื่อง
ดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล คาป้าย และอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 73
 ลําดับที่ 3
(สํานักปลัด)

โครงการฝึกทบทวนทีมกู้ชีพ กู้ภัย อบต.โจดมวง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการฝึกทบทวน
ทีมกู้ชีพกู้ภัย อบต.โจดมวง เชน คาอาหาร คาอาหารวาง คา
วิทยากร คาป้าย ฯลฯ เป็นต้น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 73
 ลําดับที่ 5
(สํานักปลัด)
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ อัครราชกุมารี

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินการตามโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ อัครราชกุมารี เชน คาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า คาไซ
ริ่งพร้อมเข็มฉีดยา คาป้ายประชาสัมพันธ เป็นต้น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 73
 ลําดับที่ 6
(สํานักปลัด)

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

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทยที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นฯ
ลฯ เชน ชุเครื่องมือผาตัด ที่วางกรวยแก้ว ทรายอะเบท น้ํายาพน
หมอกควันกําจัดยุง หน้ากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรคฯลฯ เป็น
ต้น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 73
 ลําดับที่ 4
(สํานักปลัด)
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งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการกองทุนกลางหมูบ้านตามโครงการตามพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการกลางหมูบ้านทั้ง 10 หมู
ของตําบลโจดมวง ตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยอุดหนุนตามความเหมาะ
สมของบริบทในพื้นที่และคํานึงถึงประโยชนของประชาชนและ
ราชการเป็นสําคัญ ในกรอบวงเงินงบประมาณ หมูบ้านละ 20,000
 บาท เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและทักษะของประชาชน
ในด้านสาธารณสุข
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) พระราฃบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
 2) หนังสือกรมสงเสริมกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0819.2/ว1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้า 73
 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 746,960 บาท

งบบุคลากร รวม 606,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 606,960 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 416,160 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกข้าราชการ
หรือพนักงานสวนตําบล ตําแหนง ผู้อํานวยการกองสวัสดิการ
สังคม  จํานวน 1 อัตรา                             
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
(กองสวัสดิการสังคม)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ให้แกพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนงผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงาน
สวัสดิการสังคม ระดับต้น) จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559
(กองสวัสดิการสังคม)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 124,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงาน
จ้างตามภารกิจ ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1
 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
(กองสวัสดิการสังคม)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างทั่วไป
และพนักงานจ้างตามภารกิจ
(กองสวัสดิการสังคม)

งบดําเนินงาน รวม 135,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 105,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 45,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้แกข้าราชการหรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (เงินรางวัลประจําปี)
(กองสวัสดิการสังคม)

คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้แกข้าราชการ/พนักงานสวนท้อง
ถิ่นที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679
   ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561
(กองสวัสดิการสังคม)
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ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดิน
ทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่ว
คราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797
   ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564
(กองสวัสดิการสังคม)

คาลงทะเบียนฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคา
ใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวย
งานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
(กองสวัสดิการสังคม)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
(กองสวัสดิการสังคม)

งบลงทุน รวม 5,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

โต๊ะทํางานแบบเข้ามุม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางานแบบเข้ามุม จํานวน 1
 ชุด ราคา 5,000 บาท
(กําหนดราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ)
(กองสวัสดิการสังคม)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 186,000 บาท

งบบุคลากร รวม 162,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 162,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 138,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง
ผู้ชวยนายชางไฟฟ้า จํานวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
(กองชาง)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างทั่ว
ไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
(กองชาง)

งบดําเนินงาน รวม 24,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 11,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 11,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้แกข้าราชการหรือ
พนักงานสวนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (เงินรางวัลประจําปี)
(กองชาง)
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ค่าใช้สอย รวม 13,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ การเดิน
ทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว

จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่ว
คราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797
   ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564
(กองชาง)

คาลงทะเบียนฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคา
ใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวย
งานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
(กองชาง)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 701,660 บาท

งบบุคลากร รวม 386,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 386,760 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 386,760 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกข้าราชการ
หรือพนักงานสวนตําบล  ดังนี้
  1) นักพัฒนาชุมชน                       จํานวน  1  อัตรา
  2) เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน            จํานวน  1  อัตรา     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
(กองสวัสดิการสังคม)

งบดําเนินงาน รวม 186,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 78,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 32,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้แกข้าราชการหรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (เงินรางวัลประจําปี)
(กองสวัสดิการสังคม)

วันที่พิมพ : 12/9/2565  16:00:31 หน้า : 68/105



คาเชาบ้าน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้แกข้าราชการ/พนักงานสวนท้อง
ถิ่นที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679
 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561
(กองสวัสดิการสังคม)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 16,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกข้าราชการหรือ
พนักงานสวนท้องถิ่นผู้ที่มีสิทธิเบิกจายตามอัตราที่
ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2563
(กองสวัสดิการสังคม)
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ค่าใช้สอย รวม 78,900 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดิน
ทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่ว
คราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797
   ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564
(กองสวัสดิการสังคม)

คาลงทะเบียนฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคา
ใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวย
งานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
(กองสวัสดิการสังคม)

โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชา
ชน เชน คาอาหารวางและเครื่องดืมที่ไมมีแอลกอฮอล คาวัสดุ
อุปกรณ  คาป้าย ฯลฯ เป็นต้น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 72
 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด)
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โครงการรณรงคประชาชนรวมใจแยกขยะในครัวเรือน องคการ
บริหารสวนตําบลโจดมวง

จํานวน 3,900 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินการตามโครงการรณรงคประชาชนรวมใจ
แยกขยะในครัวเรือน องคการบริหารสวนตําบลโจดมวง เชนคา
ป้าย คาอาหารวางและเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล เป็นต้น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 72
 ลําดับที่ 2
(สํานักปลัด)

โครงการอนุรักษศิลปผ้าถิ่นไทยดํารงไว้ในแผนดินสูความมั่นคงทาง
อาชีพของชุมชนตําบลโจดมวง

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินตามโครงการอนุรักษศิลปผ้า
ถิ่นไทยดํารงไว้ในแผนดินสูความมั่นคงทางอาชีพของชุมชนตําบล
โจดมวง เชน คาวัสดุอุปกรณ คาวิทยากร คาป้าย ฯลฯ เป็นต้น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 76
 ลําดับที่ 4
(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล และให้หมายถึงราย
จายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ สิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแชมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
เชน  หนังสือ กระดาษ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองสวัสดิการสังคม)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร หนวยประมวลผล แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองสวัสดิการสังคม)

งบลงทุน รวม 23,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 23,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

โต๊ะทํางานแบบเข้ามุม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางานแบบเข้ามุม จํานวน 1
 ชุด ราคา 5,000 บาท 
(กําหนดราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไมปรากฎในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ)
(กองสวัสดิการสังคม) 
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ครุภัณฑโรงงาน

จักรเย็บอุตสาหกรรม จํานวน 18,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อจักรเย็บอุตสาหกรรม จํานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
 1. ชนิด 1 เข็ม 1 ด้าย
 2. ความเร็วสูงสุด 3,500 รอบ/นาที
 3. มอเตอรไฟฟ้า กําลัง 550 W
(กําหนดราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 หน้า 9 ลําดับที่ 1
(กองสวัสดิการสังคม)

งบเงินอุดหนุน รวม 105,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 105,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดศรีสะเกษตามโครงการขอรับเงิน
สนับสนุนงบประมาณการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดศรีสะเกษประจําปีวบประมาณ พ.ศ. 2566

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดศรีสะเกษตาม
โครงการขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณการป้องกันเฝ้าระวังและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 72
 ลําดับที่ 3 
(กองสวัสดิการสังคม)

เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลโจดมวง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลโจดมวง เพื่อให้เกิด
ความเข้มแฃ็งและสามารถดําเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 หน้า ลําดับที่
(กองสวัสดิการสังคม)
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ รวม 80,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอศิลาลาดตามโครงการจัดงานวัน
คล้ายวันพระราชสมภพของพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2565

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอศิลาลาดตาม
โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบรมชนกาธิ
เบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5
 ธันวาคม 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้า 79
 ลําดับที่ 13
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอศิลาลาดตามโครงการจัดงานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว 28 กรกฎาคม 
2566

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอศิลาลาดตาม
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยูหัว 28 กรกฎาคม 2566
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้า 78
 ลําดับที่ 9
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
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อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอศิลาลาดตามโครงการจัดงานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอศิลาลาดตาม
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12
 สิงหาคม 2566
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้า 79
 ลําดับที่ 10
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอศิลาลาดตามโครงการจัดงานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 
มิถุนายน 2566

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอศิลาลาดตาม
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระ
บรมราชินี 3 มิถุนายน 2566
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้า 79
 ลําดับที่ 12
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอศิลาลาดตามโครงการจัดงานวันปิยะ
มหาราช

จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอศิลาลาดตาม
โครงการจัดงานวันปิยะมหาราช
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้า 79
 ลําดับที่ 11
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
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อุดหนุนอําเภอศิลาลาดตามโครงการวันคล้ายวันสวรรคตของพระ
บาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนอําเภอศิลาลาดตามโครงการวันคล้ายวัน
สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้า 79
 ลําดับที่ 14
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 419,600 บาท
งบบุคลากร รวม 240,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 240,600 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 240,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยนักสันทนาการ จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
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งบดําเนินงาน รวม 179,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 19,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 19,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้แกข้าราชการหรือ
พนักงานสวนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (เงินรางวัลประจําปี)
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดิน
ทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่ว
คราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797
 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
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คาลงทะเบียนฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคา
ใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวย
งานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.โจดมวง จํานวน 130,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด อบต.โจดมวง เชน คาป้าย คาจัดสถานที่ คาอาหารวาง คา
ตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา คารางวัลนักกีฬา คาถ้วย
รางวัล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้า 78 ลําดับ
ที่ 3
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 

โครงการสงเสริมนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาประเภทตางๆ เชน คาป้าย คาฝึกซ้อม และอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้า 78
 ลําดับที่ 6
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 345,240 บาท
งบบุคลากร รวม 198,240 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 198,240 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 198,240 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกข้าราชการ
หรือพนักงานสวนตําบล ตําแหนง นักวิชาการวัฒนธรรม จํานวน 1
 อัตรา  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

งบดําเนินงาน รวม 125,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้แกข้าราชการหรือ
พนักงานสวนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (เงินรางวัลประจําปี)
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
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ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดิน
ทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่ว
คราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797
   ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

คาใช้จายในวันสําคัญทางพระพุธศาสนา และพิธีการตางๆ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดงานวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
และพิธีการตาง ๆ 
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

คาลงทะเบียนฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคา
ใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวย
งานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
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โครงการจัดงานประเพณีสงกรานตและวันผู้สูงอายุ จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานตและวันผู้สูงอายุ เชนตาจัดสถานที่ คา
อาหาร คาอาหารวาง คาเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล ฯลฯ เป็นต้น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้า 78
 ลําดับที่ 8
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)

งบลงทุน รวม 22,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ จํานวน 1 ชุด ราคา 5,000
 บาท
(กําหนดราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไมปรากฎในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ)
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 1 เครื่อง ราคา 17,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1. มีหนวยประมวลผลกลาง(CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) และ 8แกนเสมือน (8Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง(Turbo Boostหรือ Max Boost)โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุดไมน้อยกวา4GHz จํานวน 1หนวย
2. หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 4MB
3 มีหนวยความจําหลัก(RAM) ชนิดDDR4หรือดีกวามีขนาดไมน้อย
กวา4GB 
4. มีหนวยจัดเก็บข้อมูลชนิดSATA หรือดีกวาขนาดความจุไมน้อย
กวา1 TB หรือชนิดSolid State Driveขนาดความจุไมน้อย
กวา 250 GBจํานวน1 หนวย
5. มีDVD-RW หรือดีกวาจํานวน1 หนวย
6. มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย(Network Interface) 
แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกวาจํานวนไมน้อยกวา1 ชอง
7. มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0หรือดีกวาไมน้อย
กวา 3ชอง
8. มีแป้นพิมพและเมาส
9. มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา19 นิ้ว จํานวน1 หนวย
(กําหนดราคาและคุณลักษณะตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 550,880 บาท

งบบุคลากร รวม 429,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 429,880 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 387,880 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกข้าราชการ
หรือพนักงานสวนตําบล  ดังนี้
  1) ผู้อํานวยการกองชาง                  จํานวน  1  อัตรา
  2) เจ้าพนักงานธุรการ                    จํานวน  1  อัตรา     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
(กองชาง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ให้แกพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนงผู้อํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง ระดับ
ต้น) จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559
(กองชาง)
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งบดําเนินงาน รวม 121,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 86,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้แกข้าราชการหรือ
พนักงานสวนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (เงินรางวัลประจําปี)
(กองชาง)

คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้แกข้าราชการ/พนักงานสวนท้อง
ถิ่นที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679
   ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561
(กองชาง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกข้าราชการหรือ
พนักงานสวนท้องถิ่นผู้ที่มีสิทธิเบิกจายตามอัตราที่
ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2563
(กองชาง)
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ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดิน
ทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่ว
คราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797
 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564
(กองชาง)

คาลงทะเบียนฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคา
ใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวย
งานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
(กองชาง)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
  ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
(กองชาง)

งานก่อสร้าง รวม 2,235,880 บาท
งบบุคลากร รวม 557,880 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 557,880 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 335,520 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกข้าราชการ
หรือพนักงานสวนตําบล ตําแหนงนายชางโยธา  จํานวน 1
 อัตรา   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
(กองชาง)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 222,360 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงาน
จ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยนายชางโยธา จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
(กองชาง)
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งบดําเนินงาน รวม 205,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 95,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 45,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้แกข้าราชการหรือ
พนักงานสวนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (เงินรางวัลประจําปี)
(กองชาง)

คาเชาบ้าน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้แกข้าราชการ/พนักงานสวนท้อง
ถิ่นที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679
   ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561
(กองชาง)
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ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดิน
ทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่ว
คราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797
 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564
(กองชาง)

คาลงทะเบียนฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคา
ใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวย
งานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
(กองชาง)
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ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล และให้หมายถึงราย
จายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ สิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแชมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ต้น เชน  หนังสือ กระดาษ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองชาง)

วัสดุกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองและวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ไม้ตาง ๆ
 ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เครื่องวัดขนาดเล็ก น้ํามันทา
ไม้ ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทราย ยางมะตอยสําเน็จรูป อิฐหรือ
ซีเมนตบล็อก กระเบื้อง ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตางๆ ฯลฯ
 เป็นต้น
(กองชาง)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร หนวยประมวลผล แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองชาง)

งบลงทุน รวม 1,473,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,473,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดูน้อย หมู 9 ซอย
บ้านนายสงา

จํานวน 101,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมากอสร้างตามโครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดูน้อย หมู 9 ซอยบ้านนายสงา ขนาด
กว้าง 3 เมตร ยาว 56 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางข้าง
ละ 0.10 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โจดมวง
กําหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 หน้า 4 ลําดับที่ 11
(กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโจดจิก หมู 7 ซอยศรี
อํานาจ

จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมากอสร้างตามโครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโจดจิก หมู 7 ซอยศรีอํานาจ ขนาด
กว้าง 3 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางข้าง
ละ 0.10 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โจดมวง
กําหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 หน้า 3 ลําดับที่ 5
(กองชาง)

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําแบบฝาปิดภายในหมูบ้าน บ้านตาดาง 
หมู 5

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมากอสร้างตามโครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําแบบฝาปิดภายในหมูบ้าน บ้านตาดาง หมู 5 ขนาด
กว้าง 0.60 เมตร ยาว 100 เมตร ยาว 100 เมตร ลึก 0.50 - 0.70
 เมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โจดมวงกําหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 หน้า 5 ลําดับที่ 19
(กองชาง)

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําภายในหมูบ้าน บ้านผักผอง หมู 1 จํานวน 129,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมากอสร้างตามโครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําภายในหมูบ้าน บ้านผักผอง หมู 1 ขนาดกว้าง 0.54
 เมตร ยาว 158 เมตร ลึก 0.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.โจดมวงกําหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้า 84
 ลําดับที่ 11
(กองชาง)
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โครงการกอสร้างวางทอระบายน้ําพร้อมบอพักน้ํา บ้านครั่งน้อย หมู 
6 คุ้มทิศตะวันตก

จํานวน 183,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมากอสร้างตามโครงการกอสร้างวางทอ
ระบายน้ําพร้อมบอพักน้ํา บ้านครั่งน้อย หมู 6 คุ้มทิศตะวันตก ซึ่ง
มีปริมาณงานดังนี้ ทอคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผาศูนย
กลาง 0.40 เมตร จํานวน 141 ทอน บอพักคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด 0.80 X 0.80 เมตร จํานวน 15 บอ ความยาว
รวม 153 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โจดมวง
กําหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้า 85
 ลําดับที่ 14
(กองชาง)

โครงการกอสร้างวางทอระบายน้ําพร้อมบอพักน้ําบ้านชาดโง หมู 8 จํานวน 216,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมากอสร้างตามโครงการกอสร้างวางทอ
ระบายน้ําพร้อมบอพักน้ําบ้านชาดโง หมู 8 มีขนาดและปริมาณ
งานดังนี้ ขนาดทอคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผาศูนยกลาง 0.40
 เมตร จํานวน 166 ทอน บอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาด 0.80 x 0.80 เมตร จํานวน 18 บอ ความยาวรวม 180
 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โจดมวงกําหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 หน้า 5 ลําดับที่ 20
(กองชาง)

โครงการกอสร้างวางรางระบายน้ําสําเร็จรูป บ้านครั่งน้อย หมู 6 คุ้ม
ทิศตะวันออก

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมากอสร้างตามโครงการกอสร้างวางราง
ระบายน้ําสําเร็จรูป บ้านครั่งน้อย หมู 6 คุ้มทิศตะวันออก ซึ่งมี
ขนาดและปริมาณงานดังนี้ ทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป
ขนาด dia 0.30 เมตร จํานวน 13 ทอน รางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กสําเร็จรูปขนาด 0.30 x 0.30 x 1.00 เมตร ปากลิ้นราง
จํานวน 42 ทอน (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โจดมวง
กําหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้า 69
 ลําดับที่ 44
(กองชาง)
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โครงการกอสร้างอาคารจุดบริการประชาชนบริเวณห้าแยกบ้านโจด
มวง

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมากอสร้างตามโครงการกอสร้างอาคารจุด
บริการประชาชนบริเวณห้าแยกบ้านโจดมวง ขนาดกว้าง 6
 เมตร ยาว 9 เมตร สูง 4.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.โจดมวงกําหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้า 80
 ลําดับที่ 2
(กองชาง)

โครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกบ้านครั่ง
น้อย หมู 6 - บ้านโจดมวง หมู 4

จํานวน 54,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมากอสร้างตามโครงการยกระดับถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกบ้านครั่งน้อย หมู 6 - บ้านโจด
มวง หมู 4 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 23 เมตร หนา 0.15
 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โจดมวงกําหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 หน้า 3 ลําดับที่ 3
(กองชาง)

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงซุ้มประตูทางเข้าอบต.โจดมวง จํานวน 105,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมากอสร้างตามโครงการปรับปรุงซุ้มประตู
ทางเข้าอบต.โจดมวง ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 11.80
 เมตร สูง 6.20 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โจดมวง
กําหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้า 80
 ลําดับที่ 3
(กองชาง)
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โครงการปรับปรุงบริเวณทางเข้าอาคารสํานักงานอบต.โจดมวง จํานวน 52,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมากอสร้างตามโครงการปรับปรุงบริเวณ
ทางเข้าอาคารสํานักงานอบต.โจดมวง มีปริมาณพื้นที่ไมน้อย
กวา 99.00 ตารางเมตร(รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โจดมวง
กําหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้า 80
 ลําดับที่ 1
(กองชาง)

โครงการปรับปรุงฝาบอพักน้ําภายในหมูบ้าน บ้านดูน้อย หมู 9 จํานวน 32,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมากอสร้างตามโครงการปรับปรุงฝาบอพัก
น้ําภายในหมูบ้าน บ้านดูน้อย หมู 9  จํานวนฝาบอพักคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาด 0.70 x 0.70 เมตร จํานวน 14 ฝา
(รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โจดมวงกําหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 หน้า 5 ลําดับที่ 21
(กองชาง)

โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสวางถนนทางเข้าอบต.โจดมวง จํานวน 193,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมากอสร้างตามโครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสง
สวางถนนทางเข้าอบต.โจดมวง มีขนาดและปริมาณงานดังนี้ เสา
ไฟฟ้าสูง 6 เมตรกิ่งเดี่ยว(เสาทรงเทเปอร) พร้อมโคมไฟถนน
แบบ LED 80 วัตต แสงเดยไลท จํานวน 10 ชุด ความยาวร้อย
สายไฟจํานวน 250 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โจด
มวงกําหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 หน้า 6 ลําดับที่ 1
(กองชาง)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 300,160 บาท

งบบุคลากร รวม 164,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 164,160 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 152,160 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้าง ตาม
ภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเกษตร จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
(สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างทั่ว
ไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
(สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 136,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 12,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้แกข้าราชการหรือ
พนักงานสวนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (เงินรางวัลประจําปี)
(สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 109,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 96,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตาง ๆ ที่เป็นประโยชนตอ
องคการบริหารสวนตําบล  เป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างทําอยางใด
อยางหนึ่ง  ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลงตอเติมครุภัณฑหรือ
สิ่งกอสร้างอยางใดอยางหนึ่งและอยูในความรับผิดชอบของผู้รับ
จ้าง เชนคาจ้างเหมาสูบน้ํา คาบริการกําจัดปลวก คาจ้างผู้แสดง
แบบ คาซอมแซมทรัพยสิน คาตรวจวินิจฉัยโรค คาจ้างเหมาทํา
ความสะอาด ฯลฯ เป็นต้น
(สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดิน
ทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว

จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่ว
คราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797
 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564
(สํานักปลัด)
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คาลงทะเบียนฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคา
ใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวย
งานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรที่มีลักษณะโดยสภาพไมคง
ทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ฯลฯ เชน เคียว สปริง
เกลอร จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดิน
ระหวางแถว มีดตัดต้นไม้  ปุย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว อาหารสัตว พืชและสัตว หัวกะโหลกดูดน้ํา ฯลฯ เป็นต้น
(สํานักปลัด)
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 2,470,640 บาท

งบบุคลากร รวม 405,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 405,640 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 146,640 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกข้าราชการ
หรือพนักงานสวนตําบล ตําแหนง เจ้าพนักงานประปา จํานวน 1
 อัตรา  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
(กองชาง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 19,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการหรือ
พนักงานสวนตําบลตําแหนง เจ้าพนักงานประปา จํานวน 1 อัตรา
(กองชาง)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง 
  1) พนักงานจดมาตรวัดน้ํา          จํานวน 1 อัตรา
  2) คนงานทั่วไป                      จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
(กองชาง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป 
(กองชาง)
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งบดําเนินงาน รวม 892,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้แกข้าราชการหรือ
พนักงานสวนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (เงินรางวัลประจําปี)
(กองชาง)

ค่าใช้สอย รวม 312,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 192,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตาง ๆ ที่เป็นประโยชนตอ
องคการบริหารสวนตําบล  เป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างทําอยางใด
อยางหนึ่ง  ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลงตอเติมครุภัณฑหรือ
สิ่งกอสร้างอยางใดอยางหนึ่งและอยูในความรับผิดชอบของผู้รับ
จ้าง เชนคาจ้างเหมาสูบน้ํา คาบริการกําจัดปลวก คาจ้างผู้แสดง
แบบ คาซอมแซมทรัพยสิน คาตรวจวินิจฉัยโรค คาจ้างเหมาทํา
ความสะอาด ฯลฯ เป็นต้น
(กองชาง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดิน
ทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่ว
คราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797
   ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564
(กองชาง)

คาลงทะเบียนฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคา
ใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวย
งานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
(กองชาง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการบํารุงซอมแซมระบบประปาเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
(กองชาง)

วันที่พิมพ : 12/9/2565  16:00:32 หน้า : 100/105



ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุอื่น จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในระบบประปา เชน กรวด สาร
ส้ม ฯลฯ เป็นต้น
(กองชาง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 250,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในระบบประปาที่อยูในความรับ
ผิดชอบของ อบต.โจดมวง
(กองชาง)

งบลงทุน รวม 1,173,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 146,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องสูบน้ําบาดาล(ซัมเมอรสซิเบิ้ล) ขนาด 2 แรงม้า 11 ใบพัด จํานวน 52,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ําบาดาล (ซัมเมิรสซิเบิ้ล) ขนาด 2 แรง
ม้า  11 ใบพัด จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 26,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
 1. ขนาดสูบน้ําได้ไมน้อยกวา 120 ลิตร/นาที
 2. ขนาดมอเตอร 220 V
 3. ขนาดทอสงน้ําเส้นผานศูนยกลาง 2 นิ้ว
 4. สงสูงไมน้อยกวา 75 เมตร
 5. กลองควบคุมและสายไฟ VCT 3C- 2.5 ยาว 45 เมตร
(กําหนดราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไมปรากฎในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ)
(กองชาง)
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เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าหอยโขง ขนาด 3 แรงม้า แบบหน้าแปลน จํานวน 51,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ําไฟฟ้าหอยโขง ขนาด 3 แรงม้า แบบหน้า
แปลน จํานวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 17,000 บาท รวมเป็น
เงิน 51,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
 1. สูบน้ําได้ไมน้อยกวา  500 ลิตร/นาที
 2. ขนาดมอเตอร 220 V
 3. ขนาดทอสงน้ําเส้นผาศูนยกลาง 3 นิ้ว
 4. มีอุปกรณพร้อมใช้งาน
(กําหนดราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไมปรากฎในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ)
(กองชาง)

เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าหอยโขง ขนาด 3 แรงม้า แบบหน้าแปลน จํานวน 16,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ําหอยโขง ขนาด 3 แรงม้า แบบหน้า
แปลน จํานวน  1 เครื่อง ราคา 16,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
 1. สูบน้ําได้ไมน้อยกวา 500 ลิตร/นาที
 2. ขนาดมอเตอร 220 V
 3. ขนาดทอสงน้ําเส้นผาศูนยกลาง  2 นิ้ว
 4. มีอุปกรณพร้อมใช้งาน
(กําหนดราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไมปรากฎตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ)
(กองชาง)
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ครุภัณฑกอสร้าง

เครื่องเจียรไร้สาย 4 นิ้ว จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องเจียรไร้สาย 4 นิ้ว จํานวน  1
 ตัว ราคา 5,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
 1. กําลังไฟ 18 โวลต
 2. ความเร็วรอบ 9,000 รอบ/นาที
 3. น้ําหนัก 1.55 กก.
 4. ใสใบ 4 นิ้ว
 5. แบตเตอรี่ 2 ก้อน พร้อมที่ชารจและกลอง
(กําหนดราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไมปรากฏในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ)
(กองชาง)

สวานโรตารี่ไร้สาย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสวานโรตารีไร้สาย จํานวน 1 ตัว ราคาตัว
ละ 5,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
 1. กําลังไฟ 18 โวลต
 2. ความเร็วรอบ gear1 : 0-550 rpm (Low)
 3. ความเร็วรอบ gear2 : 0-2000 rpm (High)
 4. ขนาดหัวจับดอก : 13 mm
 5. แรงบิด : 70Nm 
 6. แบตเตอรี่ 2 ก้อน พร้อมที่ชารตและกลอง
(กําหนดราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ)
(กองชาง)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 1 เครื่อง ราคา 17,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1. มีหนวยประมวลผลกลาง(CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) และ 8แกนเสมือน (8Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง(Turbo Boostหรือ Max Boost)โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุดไมน้อยกวา4GHz จํานวน 1หนวย
2. หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 4MB
3 มีหนวยความจําหลัก(RAM) ชนิดDDR4หรือดีกวามีขนาดไมน้อย
กวา4GB 
4. มีหนวยจัดเก็บข้อมูลชนิดSATA หรือดีกวาขนาดความจุไมน้อย
กวา1 TB หรือชนิดSolid State Driveขนาดความจุไมน้อย
กวา 250 GBจํานวน1 หนวย
5. มีDVD-RW หรือดีกวาจํานวน1 หนวย
6. มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย(Network Interface) 
แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกวาจํานวนไมน้อยกวา1 ชอง
7. มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0หรือดีกวาไมน้อย
กวา 3ชอง
8. มีแป้นพิมพและเมาส
9. มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา19 นิ้ว จํานวน1 หนวย
(กําหนดราคาและคุณลักษณะตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
(กองชาง)
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,027,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างโรงสูบน้ําพร้อมระบบประสานทอระบบกรองน้ํา
ประปาหมูบ้าน บ้านหนองบัวหลน หมู 3

จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมากอสร้างตามโครงการกอสร้างโรงสูบน้ํา
พร้อมระบบประสานทอระบบกรองน้ําประปาหมูบ้าน บ้านหนอง
บัวหลน หมู 3 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 2.80
 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โจดมวงกําหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้า 89
 ลําดับที่ 2
(กองชาง)

โครงการวางทอเมนประปาภายในหมูบ้าน บ้านโจดมวง หมู 10 จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายคาจ้างเหมากอสร้างตามโครงการวางทอเมนประปาภาย
ในหมูบ้าน บ้านโจดมวง หมู 10 ความยาวรวม 2,129 เมตร (ราย
ละเอียดตามแบบแปลน อบต.โจดมวงกําหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้า 80
 ลําดับที่ 5
(กองชาง)

โครงการวางทอเมนประปาภายในหมูบ้าน บ้านโจดมวง หมู 4 จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมากอสร้างตามโครงการวางทอเมนประปา
ภายในหมูบ้าน บ้านโจดมวง หมู 4 ความยาวรวม 2,176
 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โจดมวงกําหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้า 80
 ลําดับที่ 3
(กองชาง)

โครงการวางทอเมนประปาภายในหมูบ้าน บ้านดอนทัพควาย หมู 2 จํานวน 307,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมากอสร้างตามโครงการวางทอเมนประปา
ภายในหมูบ้าน บ้านดอนทัพควาย หมู 2 ความยาวรวม 1,360
 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.โจดมวงกําหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้า 89
 ลําดับที่ 1
(กองชาง)
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

110,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,500,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,308,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 54,000

เงินสํารองจาย 400,083

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

293,487

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพตําบล
โจดมวง

40,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

110,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,500,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,308,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 54,000

เงินสํารองจาย 400,083

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

293,487

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพตําบล
โจดมวง

40,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

864,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

2,878,000 222,240 1,268,880 416,160 386,760

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

84,000

เงินประจําตําแหนง 168,000 109,200 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 842,320 118,440 334,920 124,800 138,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

114,840 24,000 24,000 24,000 24,000

เงินวิทยฐานะ 67,200

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

412,000 60,000 120,000 45,000 11,000 32,000

คาเชาบ้าน 354,000 36,000 96,000 60,000 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

864,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

198,240 723,400 146,640 6,240,320

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

19,000 103,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 361,200

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 240,600 222,360 152,160 216,000 2,389,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

12,000 24,000 246,840

เงินวิทยฐานะ 67,200

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

34,000 85,000 12,000 30,000 841,000

คาเชาบ้าน 86,000 662,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

40,800 10,000 16,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ 546,000 96,000 288,000

คาประกันภัยรถยนต์ 
พรบ. ภาษี และอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง

5,000

คาเย็บหนังสือ เข้าปก
หนังสือ ตางๆ

5,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรหรือการเดิน
ทางไปราชการตาง
ประเทศชั่วคราว

148,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

80,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

10,000 76,800

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ 96,000 192,000 1,218,000

คาประกันภัยรถยนต์ 
พรบ. ภาษี และอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง

5,000

คาเย็บหนังสือ เข้าปก
หนังสือ ตางๆ

5,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรหรือการเดิน
ทางไปราชการตาง
ประเทศชั่วคราว

148,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

80,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาลงทะเบียนฝึกอบรม 50,000 8,000 50,000 10,000 5,000 20,000

โครงการจัดเก็บคาน้ํา
ประปาด้วยชุดโปรแกรม
สําเร็จรูป ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2566

70,000

โครงการจัดหนวย
บริการเคลื่อนที่เพื่อจัด
เก็บและประชาสัมพันธ์
ภาษีท้องถิ่นขององค์การ
บริหารสวนตําบลโจด
มวง ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2566

10,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฎิบัต
 ิงานของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจ้าง

250,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 70,000 20,000 10,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดิน
ทางไปราชการตาง
ประเทศชั่วคราว

20,000 50,000 10,000 20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาลงทะเบียนฝึกอบรม 15,000 20,000 5,000 10,000 193,000

โครงการจัดเก็บคาน้ํา
ประปาด้วยชุดโปรแกรม
สําเร็จรูป ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2566

70,000

โครงการจัดหนวย
บริการเคลื่อนที่เพื่อจัด
เก็บและประชาสัมพันธ์
ภาษีท้องถิ่นขององค์การ
บริหารสวนตําบลโจด
มวง ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2566

10,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฎิบัต
 ิงานของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจ้าง

250,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 15,000 100,000 215,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดิน
ทางไปราชการตาง
ประเทศชั่วคราว

15,000 20,000 8,000 10,000 153,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุชวงเทศกาลปี
ใหม

20,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุชวงเทศกาล
สงกรานต์

20,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.โจดมวง

30,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

70,000

โครงการทัศนศึกษา
แหลงเรียนรู้นอกสถาน
ศึกษา

60,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา(คาอาหารกลาง
วัน)

246,960

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษาคาใช้จายในการ
จัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด
.)

107,590
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุชวงเทศกาลปี
ใหม

20,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุชวงเทศกาล
สงกรานต์

20,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.โจดมวง

30,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

70,000

โครงการทัศนศึกษา
แหลงเรียนรู้นอกสถาน
ศึกษา

60,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา(คาอาหารกลาง
วัน)

246,960

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษาคาใช้จายในการ
จัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด
.)

107,590
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสานสัมพันธ์ 
ครู ผู้ปกครองและเด็ก
นักเรียน

10,000

โครงการจ้าง
เหมาบริการหนวยการ
แพทย์ฉุกเฉิน

300,000

โครงการฉีดพนหมอก
ควันและหยอดทรายอะ
เบทเพื่อป้องกันโรคไข้
เลือดออก

30,000

โครงการฝึกทบทวนทีม
กู้ชีพ กู้ภัย อบต.โจดมวง

20,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

20,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักร หรือ การเดิน
ทางไปราชการตาง
ประเทศชั่วคราว

8,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสานสัมพันธ์ 
ครู ผู้ปกครองและเด็ก
นักเรียน

10,000

โครงการจ้าง
เหมาบริการหนวยการ
แพทย์ฉุกเฉิน

300,000

โครงการฉีดพนหมอก
ควันและหยอดทรายอะ
เบทเพื่อป้องกันโรคไข้
เลือดออก

30,000

โครงการฝึกทบทวนทีม
กู้ชีพ กู้ภัย อบต.โจดมวง

20,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

20,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักร หรือ การเดิน
ทางไปราชการตาง
ประเทศชั่วคราว

8,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

โครงการ อบต.เคลื่อน
ที่พบประชาชน

15,000

โครงการรณรงค์
ประชาชนรวมใจแยก
ขยะในครัวเรือน 
องค์การบริหารสวน
ตําบลโจดมวง

3,900

โครงการอนุรักษ์ศิลป์ผ้า
ถิ่นไทยดํารงไว้ในแผน
ดินสูความมั่นคงทาง
อาชีพของชุมชนตําบล
โจดมวง

20,000

คาใช้จายในวันสําคัญ
ทางพระพุธศาสนา และ
พิธีการตางๆ

โครงการแขงขันกีฬา
ต้านยาเสพติด อบต.โจด
มวง

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์และ
วันผู้สูงอายุ

โครงการสงเสริมนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬา
ประเภทตางๆ

ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 70,000 25,000 15,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

โครงการ อบต.เคลื่อน
ที่พบประชาชน

15,000

โครงการรณรงค์
ประชาชนรวมใจแยก
ขยะในครัวเรือน 
องค์การบริหารสวน
ตําบลโจดมวง

3,900

โครงการอนุรักษ์ศิลป์ผ้า
ถิ่นไทยดํารงไว้ในแผน
ดินสูความมั่นคงทาง
อาชีพของชุมชนตําบล
โจดมวง

20,000

คาใช้จายในวันสําคัญ
ทางพระพุธศาสนา และ
พิธีการตางๆ

10,000 10,000

โครงการแขงขันกีฬา
ต้านยาเสพติด อบต.โจด
มวง

130,000 130,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์และ
วันผู้สูงอายุ

80,000 80,000

โครงการสงเสริมนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬา
ประเภทตางๆ

20,000 20,000

ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 20,000 130,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 420,500

วัสดุยานพาหนะและขนสง 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 20,000 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 20,000 15,000

วัสดุจราจร 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

50,000

วัสดุกอสร้าง

วัสดุการเกษตร

วัสดุอื่น

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 300,000

คาบริการโทรศัพท์ 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 3,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

150,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

โต๊ะทํางานแบบเข้ามุม 5,000 5,000 5,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 450,500

วัสดุยานพาหนะและขนสง 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 95,000

วัสดุจราจร 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

50,000

วัสดุกอสร้าง 50,000 50,000

วัสดุการเกษตร 15,000 15,000

วัสดุอื่น 300,000 300,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 250,000 550,000

คาบริการโทรศัพท์ 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 3,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

150,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

โต๊ะทํางานแบบเข้ามุม 15,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One สําหรับงาน
ประมวลผล

23,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก  สําหรับงาน
ประมวลผล

22,000

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

7,500

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

4,000 8,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ 
LED ขาวดํา

2,600

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือขาย แบบปรับ
มุมมอง

122,000

ตู้เก็บเอกสาร 4 ชั้นโลง 12,000

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ 5,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One สําหรับงาน
ประมวลผล

23,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก  สําหรับงาน
ประมวลผล

22,000

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

7,500

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

12,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ 
LED ขาวดํา

2,600

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือขาย แบบปรับ
มุมมอง

122,000

ตู้เก็บเอกสาร 4 ชั้นโลง 12,000

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ 5,000 10,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

กล้องถายภาพนิ่งระบบ
ดิจิตอล

12,500

เครื่องคอมพิวเตอร์ สํา
หรับงานสํานักงาน

17,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

จักรเย็บอุตสาหกรรม 18,000

เครื่องคอมพิวเตอร์  สํา
หรับงานสํานักงาน

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ํา
บาดาล(ซัมเมอร์สซิเบิ้ล) 
ขนาด 2 แรงม้า 11 ใบ
พัด

เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าหอย
โขง ขนาด 3 แรงม้า 
แบบหน้าแปลน

ครุภัณฑ์กอสร้าง

เครื่องเจียร์ไร้สาย 4 นิ้ว

สวานโรตารี่ไร้สาย

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

กล้องถายภาพนิ่งระบบ
ดิจิตอล

12,500

เครื่องคอมพิวเตอร์ สํา
หรับงานสํานักงาน

17,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

จักรเย็บอุตสาหกรรม 18,000

เครื่องคอมพิวเตอร์  สํา
หรับงานสํานักงาน

17,000 17,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ํา
บาดาล(ซัมเมอร์สซิเบิ้ล) 
ขนาด 2 แรงม้า 11 ใบ
พัด

52,000 52,000

เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าหอย
โขง ขนาด 3 แรงม้า 
แบบหน้าแปลน

67,000 67,000

ครุภัณฑ์กอสร้าง

เครื่องเจียร์ไร้สาย 4 นิ้ว 5,000 5,000

สวานโรตารี่ไร้สาย 5,000 5,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน

17,000 17,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดูน้อย หมู 9 ซอย
บ้านนายสงา

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
โจดจิก หมู 7 ซอยศรี
อํานาจ

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําแบบฝาปิด
ภายในหมูบ้าน บ้านตา
ดาง หมู 5

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําภายในหมู
บ้าน บ้านผักผอง หมู 1

โครงการกอสร้างวางทอ
ระบายน้ําพร้อมบอพัก
น้ํา บ้านครั่งน้อย หมู 6 
คุ้มทิศตะวันตก

โครงการกอสร้างวางทอ
ระบายน้ําพร้อมบอพัก
น้ําบ้านชาดโง หมู 8
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดูน้อย หมู 9 ซอย
บ้านนายสงา

101,000 101,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
โจดจิก หมู 7 ซอยศรี
อํานาจ

108,000 108,000

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําแบบฝาปิด
ภายในหมูบ้าน บ้านตา
ดาง หมู 5

100,000 100,000

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําภายในหมู
บ้าน บ้านผักผอง หมู 1

129,000 129,000

โครงการกอสร้างวางทอ
ระบายน้ําพร้อมบอพัก
น้ํา บ้านครั่งน้อย หมู 6 
คุ้มทิศตะวันตก

183,000 183,000

โครงการกอสร้างวางทอ
ระบายน้ําพร้อมบอพัก
น้ําบ้านชาดโง หมู 8

216,000 216,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างวาง
รางระบายน้ําสําเร็จรูป 
บ้านครั่งน้อย หมู 6 คุ้ม
ทิศตะวันออก

โครงการกอสร้างอาคาร
จุดบริการประชาชน
บริเวณห้าแยกบ้านโจด
มวง

โครงการยกระดับถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายสามแยกบ้านครั่ง
น้อย หมู 6 - บ้านโจด
มวง หมู 4

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

โครงการปรับปรุงซุ้ม
ประตูทางเข้าอบต.โจด
มวง

โครงการปรับ
ปรุงบริเวณทางเข้า
อาคารสํานักงานอบต
.โจดมวง

โครงการปรับปรุงฝาบอ
พักน้ําภายในหมูบ้าน 
บ้านดูน้อย หมู 9
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างวาง
รางระบายน้ําสําเร็จรูป 
บ้านครั่งน้อย หมู 6 คุ้ม
ทิศตะวันออก

50,000 50,000

โครงการกอสร้างอาคาร
จุดบริการประชาชน
บริเวณห้าแยกบ้านโจด
มวง

150,000 150,000

โครงการยกระดับถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายสามแยกบ้านครั่ง
น้อย หมู 6 - บ้านโจด
มวง หมู 4

54,000 54,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

โครงการปรับปรุงซุ้ม
ประตูทางเข้าอบต.โจด
มวง

105,000 105,000

โครงการปรับ
ปรุงบริเวณทางเข้า
อาคารสํานักงานอบต
.โจดมวง

52,000 52,000

โครงการปรับปรุงฝาบอ
พักน้ําภายในหมูบ้าน 
บ้านดูน้อย หมู 9

32,000 32,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงไฟฟ้า
แสงสวางถนนทางเข้า
อบต.โจดมวง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างโรงสูบ
น้ําพร้อมระบบประสาน
ทอระบบกรองน้ํา
ประปาหมูบ้าน บ้าน
หนองบัวหลน หมู 3

โครงการวางทอเมน
ประปาภายในหมูบ้าน 
บ้านโจดมวง หมู 10

โครงการวางทอเมน
ประปาภายในหมูบ้าน 
บ้านโจดมวง หมู 4

โครงการวางทอเมน
ประปาภายในหมูบ้าน 
บ้านดอนทัพควาย หมู 2

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาใช้จายในการจ้าง
องค์กรหรือสถาบันที่
เป็นกลางเพื่อการดําเนิน
การสํารวจความพึงพอ
ใจของผู้รับบริการ

28,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงไฟฟ้า
แสงสวางถนนทางเข้า
อบต.โจดมวง

193,000 193,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างโรงสูบ
น้ําพร้อมระบบประสาน
ทอระบบกรองน้ํา
ประปาหมูบ้าน บ้าน
หนองบัวหลน หมู 3

120,000 120,000

โครงการวางทอเมน
ประปาภายในหมูบ้าน 
บ้านโจดมวง หมู 10

300,000 300,000

โครงการวางทอเมน
ประปาภายในหมูบ้าน 
บ้านโจดมวง หมู 4

300,000 300,000

โครงการวางทอเมน
ประปาภายในหมูบ้าน 
บ้านดอนทัพควาย หมู 2

307,000 307,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาใช้จายในการจ้าง
องค์กรหรือสถาบันที่
เป็นกลางเพื่อการดําเนิน
การสํารวจความพึงพอ
ใจของผู้รับบริการ

28,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

อุดหนุน อบต.กุง ตาม
โครงการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น อําเภอศิลาลาด 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2566

50,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
โจดมวงตามโครงการ
สนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถาน
ศึกษา(อาหารกลางวัน)

495,600

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
โจดมวงตามโครงการ
อบรมคุณธรรม
จริยธรรมโรงเรียนบ้าน
โจดมวง

30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

อุดหนุน อบต.กุง ตาม
โครงการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น อําเภอศิลาลาด 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2566

50,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
โจดมวงตามโครงการ
สนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถาน
ศึกษา(อาหารกลางวัน)

495,600

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
โจดมวงตามโครงการ
อบรมคุณธรรม
จริยธรรมโรงเรียนบ้าน
โจดมวง

30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ดอนทัพควายครั่งน้อย
โนนชาดตามโครงการ
สนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถาน
ศึกษา(อาหารกลางวัน)

180,600

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ดอนทัพควายครั่งน้อย
โนนชาดตามโครงการ
อบรมคุณธรรม
จริยธรรมโรงเรียนบ้าน
ดอนทัพควายครั่งน้อย
โนนชาด

10,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการ
กองทุนกลางหมูบ้าน
ตามโครงการตามพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข

200,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ดอนทัพควายครั่งน้อย
โนนชาดตามโครงการ
สนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถาน
ศึกษา(อาหารกลางวัน)

180,600

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ดอนทัพควายครั่งน้อย
โนนชาดตามโครงการ
อบรมคุณธรรม
จริยธรรมโรงเรียนบ้าน
ดอนทัพควายครั่งน้อย
โนนชาด

10,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการ
กองทุนกลางหมูบ้าน
ตามโครงการตามพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข

200,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองจังหวัด
ศรีสะเกษตามโครงการ
ขอรับเงินสนับสนุนงบ
ประมาณการป้องกันเฝ้า
ระวังและแก้ไขปัญหายา
เสพติดจังหวัดศรีสะเกษ
ประจําปีวบประมาณ พ
.ศ. 2566

5,000

อุดหนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบล
โจดมวง

100,000

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอศิลาลาด
ตามโครงการจัดงานวัน
คล้ายวันพระราชสมภพ
ของพระบรมชนกาธิ
เบศรมหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรม
นาถบพิตร 5 ธันวาคม 
2565
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองจังหวัด
ศรีสะเกษตามโครงการ
ขอรับเงินสนับสนุนงบ
ประมาณการป้องกันเฝ้า
ระวังและแก้ไขปัญหายา
เสพติดจังหวัดศรีสะเกษ
ประจําปีวบประมาณ พ
.ศ. 2566

5,000

อุดหนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบล
โจดมวง

100,000

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอศิลาลาด
ตามโครงการจัดงานวัน
คล้ายวันพระราชสมภพ
ของพระบรมชนกาธิ
เบศรมหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรม
นาถบพิตร 5 ธันวาคม 
2565

15,000 15,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอศิลาลาด
ตามโครงการจัดงานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยูหัว 28 กรกฎาคม 
2566

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอศิลาลาด
ตามโครงการจัดงานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง 12 
สิงหาคม 2566

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอศิลาลาด
ตามโครงการจัดงานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินี 3 
มิถุนายน 2566
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอศิลาลาด
ตามโครงการจัดงานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยูหัว 28 กรกฎาคม 
2566

15,000 15,000

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอศิลาลาด
ตามโครงการจัดงานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง 12 
สิงหาคม 2566

15,000 15,000

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอศิลาลาด
ตามโครงการจัดงานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินี 3 
มิถุนายน 2566

15,000 15,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอศิลาลาด
ตามโครงการจัดงานวัน
ปิยะมหาราช

อุดหนุนอําเภอศิลาลาด
ตามโครงการวันคล้าย
วันสวรรคตของพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศรมหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรม
นาถบพิตร 13 ตุลาคม 
2565

รวม 5,710,570 8,596,780 826,680 4,208,950 620,000 746,960 186,000 701,660
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอศิลาลาด
ตามโครงการจัดงานวัน
ปิยะมหาราช

5,000 5,000

อุดหนุนอําเภอศิลาลาด
ตามโครงการวันคล้าย
วันสวรรคตของพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศรมหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรม
นาถบพิตร 13 ตุลาคม 
2565

15,000 15,000

รวม 844,840 2,786,760 300,160 2,470,640 28,000,000
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