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                                                                            ฉบับท่ี  156 / 2565 
ประกาศเทศบาลต าบลจอหอ 

เรื่อง   ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 
…………………………. 

 

ด้วยเทศบาลต าบลจอหอได้ด าเนินการจัดท าและเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  และสภาเทศบาลต าบลจอหอ  ได้มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ในคราวการประชุมสภาเทศบาลต าบลจอหอ  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  
ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่  26  สิงหาคม  2565  และนายอ าเภอเมืองนครราชสีมาปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครราชสีมาได้ให้ความเห็นชอบและให้ประกาศใช้เป็นเทศบัญญัติได้  ตามหนังสืออ าเภอเมืองนครราชสีมา 
ที่ นม ๐๐๒๓.7 / 6111  ลงวันที่  12  กันยายน  2565  เรื่อง  เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของเทศบาลต าบลจอหอ 

 

ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552  เทศบาลต าบลจอหอ  จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566  โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2565  นี้  เป็นต้นไป 
 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  12  กันยายน  พ.ศ. 2565 
 
 
       (นายเสรี   ไชยกิตติ) 
                                                  นายกเทศมนตรีต าบลจอหอ 
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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตําบลจอหอ
อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา



ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

 

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลจอหอ 
          

           บัดนี้  ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลต าบลจอหอ  จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลจอหออีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลต าบลจอหอ  จึงขอ
ชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้ 
  

1. สถานะการคลัง 
    

1.1  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
 

 

      

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่  29  สิงหาคม พ.ศ. 2565  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีสถานะการเงิน  ดังนี้ 

 

      

1.1.1  เงินฝากธนาคาร  จ านวน 127,295,365.68  บาท 
      

1.1.2  เงินสะสม  จ านวน  246,443,760.10  บาท 
      

1.1.3  เงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน  48,111,250.36  บาท 
      

1.1.4  รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 3 โครงการ  
         รวม  717,000.00  บาท 

      

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 26 โครงการ  รวม  17,473,987.00  บาท 
 

    

1.2  เงินกู้คงค้าง จ านวน 2,003,637.41 บาท 
 

  

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

    

2.1 รายรับจริง  จ านวน  117,119,848.50  บาท  ประกอบด้วย 
     หมวดภาษีอากร                                                   จ านวน       6,454,794.48   บาท 
     หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต                 จ านวน       3,036,605.53   บาท 

  

     หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                        จ านวน       1,409,584.41   บาท 
  

     หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค  และกิจการพาณิชย์         จ านวน                   0.00   บาท 
  

     หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                             จ านวน         290,274,.49   บาท 
     หมวดรายได้จากทุน                                                จ านวน                  0.00   บาท 
     หมวดภาษีจัดสรร                                                   จ านวน     59,759,369.66   บาท 
     หมวดเงินอุดหนุน                                                   จ านวน      46,169,219.93  บาท 

 



   

    

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   จ านวน  2,087,062.00  บาท 
 

    

2.3 รายจ่ายจริง จ านวน 97,527,319.06 บาท ประกอบด้วย 
     งบกลาง                                                            จ านวน    27,035,636.31    บาท 
     งบบุคลากร                                                        จ านวน    36,831,652.86    บาท 
     งบด าเนินงาน                                                      จ านวน   30,068,785.39     บาท 
     งบลงทุน                                                            จ านวน     1,171,944.50    บาท 
     งบเงินอุดหนุน                                                     จ านวน     2,399,300.00    บาท 
     งบรายจ่ายอื่น                                                      จ านวน         20,000.00   บาท 

   

 
 

    

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   จ านวน  2,086,928.80  บาท 
 

    

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่   จ านวน  31,061,878.22  บาท 
 

    

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม   จ านวน  0.00  บาท 
 

    

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้   จ านวน  0.00  บาท 
 

 



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลจอหอ
อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 6,454,794.48 13,826,000.00 13,826,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

3,036,605.53 1,896,500.00 1,896,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,409,584.41 2,700,000.00 2,700,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 290,274.49 167,500.00 167,500.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 20,000.00 20,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 11,191,258.91 18,610,000.00 18,610,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 59,759,369.66 62,870,000.00 62,870,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

59,759,369.66 62,870,000.00 62,870,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 46,169,219.93 41,520,000.00 42,520,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

46,169,219.93 41,520,000.00 42,520,000.00

รวม 117,119,848.50 123,000,000.00 124,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลจอหอ
อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 27,035,636.31 25,119,440.00 26,724,000.00

งบบุคลากร 36,831,652.86 40,670,626.00 43,756,700.00

งบดําเนินงาน 30,068,785.39 40,337,134.00 34,015,000.00

งบลงทุน 1,171,944.50 12,658,800.00 13,000,000.00

งบเงินอุดหนุน 2,399,300.00 4,214,000.00 2,556,000.00

งบรายจ่ายอื่น 20,000.00 0.00 0.00

รวมจายจากงบประมาณ 97,527,319.06 123,000,000.00 120,051,700.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ
เทศบาลตําบลจอหอ

อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตําบลจอหอ
อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 34,525,800

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 7,666,300

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 8,105,400

แผนงานสาธารณสุข 6,322,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,330,200

แผนงานเคหะและชุมชน 17,301,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,440,200

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 623,200

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 15,983,600

แผนงานการเกษตร 30,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 26,724,000

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 120,051,700



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลจอหอ

อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 26,724,000 26,724,000
    งบกลาง 26,724,000 26,724,000

หน้า : 1/10



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 9,683,200 4,165,000 6,700,000 337,000 20,885,200
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,072,000 0 0 0 3,072,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 6,611,200 4,165,000 6,700,000 337,000 17,813,200

งบดําเนินงาน 8,136,500 1,254,300 2,308,000 201,800 11,900,600
    ค่าตอบแทน 2,199,000 169,300 468,000 73,800 2,910,100

    ค่าใช้สอย 3,417,500 650,000 960,000 75,000 5,102,500

    ค่าวัสดุ 1,050,000 330,000 490,000 53,000 1,923,000

    ค่าสาธารณูปโภค 1,470,000 105,000 390,000 0 1,965,000

งบลงทุน 0 1,740,000 0 0 1,740,000
    ค่าครุภัณฑ์ 0 1,740,000 0 0 1,740,000

รวม 17,819,700 7,159,300 9,008,000 538,800 34,525,800

หน้า : 2/10



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานเทศกิจ
งานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย
รวม

งบบุคลากร 526,000 3,077,000 3,603,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 526,000 3,077,000 3,603,000

งบดําเนินงาน 303,000 3,050,000 3,353,000
    ค่าตอบแทน 80,000 180,000 260,000

    ค่าใช้สอย 223,000 1,530,000 1,753,000

    ค่าวัสดุ 0 1,120,000 1,120,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0 220,000 220,000

งบลงทุน 32,000 678,300 710,300
    ค่าครุภัณฑ์ 32,000 678,300 710,300

รวม 861,000 6,805,300 7,666,300

หน้า : 3/10



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 1,519,000 1,182,000 2,701,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,519,000 1,182,000 2,701,000

งบดําเนินงาน 358,000 2,558,400 2,916,400
    ค่าตอบแทน 145,000 0 145,000

    ค่าใช้สอย 97,000 1,116,800 1,213,800

    ค่าวัสดุ 60,000 1,320,600 1,380,600

    ค่าสาธารณูปโภค 56,000 121,000 177,000

งบลงทุน 450,500 21,500 472,000
    ค่าครุภัณฑ์ 450,500 21,500 472,000

งบเงินอุดหนุน 0 2,016,000 2,016,000
    เงินอุดหนุน 0 2,016,000 2,016,000

รวม 2,327,500 5,777,900 8,105,400

หน้า : 4/10



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 2,120,400 0 2,120,400
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,120,400 0 2,120,400

งบดําเนินงาน 1,433,000 2,055,000 3,488,000
    ค่าตอบแทน 284,000 240,000 524,000

    ค่าใช้สอย 929,000 610,000 1,539,000

    ค่าวัสดุ 220,000 1,205,000 1,425,000

งบลงทุน 23,600 150,000 173,600
    ค่าครุภัณฑ์ 23,600 150,000 173,600

งบเงินอุดหนุน 0 540,000 540,000
    เงินอุดหนุน 0 540,000 540,000

รวม 3,577,000 2,745,000 6,322,000

หน้า : 5/10



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 883,000 883,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 883,000 883,000

งบดําเนินงาน 347,000 347,000
    ค่าตอบแทน 50,000 50,000

    ค่าใช้สอย 100,000 100,000

    ค่าวัสดุ 177,000 177,000

    ค่าสาธารณูปโภค 20,000 20,000

งบลงทุน 100,200 100,200
    ค่าครุภัณฑ์ 100,200 100,200

รวม 1,330,200 1,330,200

หน้า : 6/10



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานสวนสาธารณะ
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
งานบําบัดน้ําเสีย รวม

งบบุคลากร 4,614,200 0 4,035,000 0 8,649,200
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,614,200 0 4,035,000 0 8,649,200

งบดําเนินงาน 865,000 608,600 6,794,700 355,000 8,623,300
    ค่าตอบแทน 109,000 5,000 300,000 0 414,000

    ค่าใช้สอย 370,000 453,600 3,817,700 105,000 4,746,300

    ค่าวัสดุ 350,000 150,000 2,650,000 250,000 3,400,000

    ค่าสาธารณูปโภค 36,000 0 27,000 0 63,000

งบลงทุน 0 0 28,500 0 28,500
    ค่าครุภัณฑ์ 0 0 28,500 0 28,500

รวม 5,479,200 608,600 10,858,200 355,000 17,301,000

หน้า : 7/10



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบบุคลากร 857,000 857,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 857,000 857,000

งบดําเนินงาน 583,200 583,200
    ค่าใช้สอย 583,200 583,200

รวม 1,440,200 1,440,200
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบบุคลากร 501,200 501,200
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 501,200 501,200

งบดําเนินงาน 122,000 122,000
    ค่าตอบแทน 97,000 97,000

    ค่าใช้สอย 25,000 25,000

รวม 623,200 623,200

หน้า : 8/10



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 3,556,700 0 3,556,700
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,556,700 0 3,556,700

งบดําเนินงาน 2,651,500 0 2,651,500
    ค่าตอบแทน 582,000 0 582,000

    ค่าใช้สอย 720,000 0 720,000

    ค่าวัสดุ 1,335,000 0 1,335,000

    ค่าสาธารณูปโภค 14,500 0 14,500

งบลงทุน 0 9,775,400 9,775,400
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 9,775,400 9,775,400

รวม 6,208,200 9,775,400 15,983,600

หน้า : 9/10



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 30,000 30,000
    ค่าใช้สอย 30,000 30,000

รวม 30,000 30,000

หน้า : 10/10



ยอดรวม

                    34,525,800

                      7,666,300

  

                      8,105,400

                      6,322,000

                      1,330,200

                    17,301,000

                      1,440,200

                         623,200

                    15,983,600

                           30,000

  

                    26,724,000

                120,051,700

ยอดรวม

0

                        ลงนาม.........................................

ขอ้ 3. งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจ านวนรวมท ัง้สิน้ 120,051,700 บาท

 เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65  จงึตราเทศบญัญตัขิึน้ไวโ้ดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลจอหอ   และโดยอนุมตัขิองผูว้า่

ขอ้ 1. เทศบญัญตั ิน้ีเรียกวา่ เทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขอ้ 2. เทศบญัญตั ิน้ีใหใ้ช้บงัคบัต ัง้แตว่นัที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นตน้ไป

ขอ้ 4. งบประมาณรายจา่ยท ั่วไป จา่ยจากรายไดจ้ดัเก็บเอง หมวดภาษีจดัสรร และหมวดเงนิอดุหนุน  เป็นจ านวนรวม

ท ัง้สิน้ 120,051,700 บาท โดยแยกรายละเอยีดตามแผนงานไดด้งัน้ี

                ราชการจงัหวดันครราชสมีา

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลจอหอ

อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จงัหวดันครราชสีมา

โดยทีเ่ป็นการสมควรต ัง้งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  อาศยัอ านาจตามความในพระราชบญัญตัิ

แผนงาน

ด้านบรหิารท ั่วไป

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

ด้านบรกิารชุมชนและสงัคม

แผนงานการศกึษา

แผนงานสาธารณสขุ

แผนงานสงัคมสงเคราะห์

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

ด้านการด าเนินงานอืน่

แผนงานงบกลาง

งบประมาณรายจ่ายท ัง้สิน้

ด้านการเศรษฐกจิ

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

แผนงานการเกษตร

ขอ้ 5. งบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ จา่ยจากรายได ้เป็นจ านวนรวมท ัง้สิน้ 0 บาท ดงัน้ี

งบ

รวมรายจ่าย

ขอ้ 6. ให ้ นายกเทศมนตรีต าบลจอหอ  ปฏบิตักิารเบกิจา่ยเงนิงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหเ้ป็นไปตามระเบยีบการเบกิ

จา่ยเงนิของเทศบาลต าบลจอหอ

ขอ้ 7. ให ้ นายกเทศมนตรีต าบลจอหอ  มหีน้าทีร่กัษาการใหเ้ป็นไปตามเทศบญัญตัน้ีิ

ประกาศ ณ วนัที ่.............................................................

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

            ( นายเสรี  ไชยกติต ิ)

ต าแหน่ง   นายกเทศมนตรีต าบลจอหอ

เห็นชอบ

        ผูว้า่ราชการจงัหวดันครราชสมีา

ลงนาม.........................................................

(นายบลัลงัก์    ไวทย์ศริ)ิ

นายอ าเภอเมอืงนครราชสมีา ปฏบิตัริาชการแทน



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลจอหอ
อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 1,455,867.08 322,880.48 300,000.00 0.00 % 300,000.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 1,049.70 241.90 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 518,581.27 1,090,066.31 8,700,000.00 0.00 % 8,700,000.00
     ภาษีป้าย 4,423,389.23 5,025,744.79 4,800,000.00 0.00 % 4,800,000.00
     อากรการฆ่าสัตว์ 16,065.00 15,861.00 16,000.00 0.00 % 16,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 6,414,952.28 6,454,794.48 13,826,000.00 13,826,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 9,496.30 6,566.90 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 20.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
     ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 3,380.00 9,720.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 587,340.00 706,120.00 700,000.00 0.00 % 700,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 45,600.00 48,600.00 45,000.00 6.67 % 48,000.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

6,900.00 600.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อ
การโฆษณา

1,470.00 1,420.00 10,000.00 -50.00 % 5,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 64,010.00 23,160.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00

วันที่พิมพ์ : 13/9/2565  11:28:27 หน้า : 1/4



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

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน 40.00 120.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 37,010.10 19,825.13 50,000.00 0.00 % 50,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 0.00 0.00 0.00 100.00 % 2,000.00
     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 2,000.00 70,134.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําความผิดกฎหมายจัดระเบียบการจอดรถ 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 132,250.00 80,908.50 300,000.00 0.00 % 300,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

49,300.00 0.00 60,000.00 0.00 % 60,000.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น 0.00 0.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     ค่าปรับการผิดสัญญา 923,148.00 2,047,959.00 500,000.00 0.00 % 500,000.00
     ค่าปรับอื่น ๆ 0.00 3,440.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

89,000.00 4,200.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

18,400.00 0.00 48,000.00 0.00 % 48,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน 6,000.00 4,000.00 4,000.00 50.00 % 6,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 5,710.00 6,890.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 1,660.00 910.00 4,000.00 -50.00 % 2,000.00
     ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ 0.00 532.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน 0.00 1,500.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,985,734.40 3,036,605.53 1,896,500.00 1,896,500.00

วันที่พิมพ์ : 13/9/2565  11:28:27 หน้า : 2/4



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

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ค่าเช่าหรือบริการ 548,216.00 432,579.50 700,000.00 0.00 % 700,000.00
     ดอกเบี้ย 1,862,912.18 965,754.91 2,000,000.00 0.00 % 2,000,000.00
     เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ 0.00 1,750.00 0.00 0.00 % 0.00
     รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ 0.00 9,500.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 2,411,128.18 1,409,584.41 2,700,000.00 2,700,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ค่าจําหน่ายเศษของ 0.00 90,970.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00
     เงินที่มีผู้อุทิศให้ 0.00 0.03 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 51,100.00 21,000.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าเขียนแบบแปลน 0.00 0.00 40,000.00 0.00 % 40,000.00
     ค่าขายแบบพิมพ์และคําร้อง 4,471.00 3,294.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 130,782.09 175,010.46 100,000.00 0.00 % 100,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 186,353.09 290,274.49 167,500.00 167,500.00
หมวดรายได้จากทุน
     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 0.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต์ 1,026,018.61 1,037,909.96 1,000,000.00 0.00 % 1,000,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 24,518,233.22 24,284,388.89 25,000,000.00 0.00 % 25,000,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 7,254,287.88 8,130,732.94 8,000,000.00 0.00 % 8,000,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 419,388.64 430,422.45 500,000.00 0.00 % 500,000.00

วันที่พิมพ์ : 13/9/2565  11:28:27 หน้า : 3/4



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

     ภาษีสรรพสามิต 12,662,996.19 13,506,960.22 15,000,000.00 0.00 % 15,000,000.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 197,242.89 203,680.15 250,000.00 0.00 % 250,000.00
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 112,119.80 74,475.05 120,000.00 0.00 % 120,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

12,038,027.00 12,090,800.00 13,000,000.00 0.00 % 13,000,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 58,228,314.23 59,759,369.66 62,870,000.00 62,870,000.00
หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 36,093,808.00 46,169,219.93 41,520,000.00 2.41 % 42,520,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 36,093,808.00 46,169,219.93 41,520,000.00 42,520,000.00
รวมทุกหมวด 105,320,290.18 117,119,848.50 123,000,000.00 124,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลจอหอ

อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 124,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 13,826,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 300,000 บาท

เทศบาลตําบลจอหอประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน 10,000 บาท

เทศบาลตําบลจอหอประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 8,700,000 บาท

เทศบาลตําบลจอหอประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

ภาษีป้าย จํานวน 4,800,000 บาท

เทศบาลตําบลจอหอประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

อากรการฆาสัตว์ จํานวน 16,000 บาท

เทศบาลตําบลจอหอประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 1,896,500 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 10,000 บาท

เทศบาลตําบลจอหอประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 500 บาท

เทศบาลตําบลจอหอประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 700,000 บาท

เทศบาลตําบลจอหอประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 48,000 บาท

เทศบาลตําบลจอหอประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา

คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 5,000 บาท

เทศบาลตําบลจอหอประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา
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คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 50,000 บาท

เทศบาลตําบลจอหอประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 50,000 บาท

เทศบาลตําบลจอหอประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 2,000 บาท

เทศบาลตําบลจอหอประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 2,000 บาท

เทศบาลตําบลจอหอประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

คาปรับผูกระทําความผิดกฎหมายจัดระเบียบการจอดรถ จํานวน 500 บาท

เทศบาลตําบลจอหอประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 300,000 บาท

เทศบาลตําบลจอหอประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 500 บาท

เทศบาลตําบลจอหอประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง

จํานวน 60,000 บาท

เทศบาลตําบลจอหอประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับทองถิ่น จํานวน 3,000 บาท

เทศบาลตําบลจอหอประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 500,000 บาท

เทศบาลตําบลจอหอประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 3,000 บาท

เทศบาลตําบลจอหอประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 100,000 บาท

เทศบาลตําบลจอหอประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 48,000 บาท

เทศบาลตําบลจอหอประมาณการไวเทากับปที่ผานมา
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คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน จํานวน 6,000 บาท

เทศบาลตําบลจอหอประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 5,000 บาท

เทศบาลตําบลจอหอประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง จํานวน 2,000 บาท

เทศบาลตําบลจอหอประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

เทศบาลตําบลจอหอประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 2,700,000 บาท
คาเชาหรือบริการ จํานวน 700,000 บาท

เทศบาลตําบลจอหอประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

ดอกเบี้ย จํานวน 2,000,000 บาท

เทศบาลตําบลจอหอประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 167,500 บาท
คาจําหนายเศษของ จํานวน 20,000 บาท

เทศบาลตําบลจอหอประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

เงินที่มีผูอุทิศให จํานวน 2,000 บาท

เทศบาลตําบลจอหอประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

คาเขียนแบบแปลน จํานวน 40,000 บาท

เทศบาลตําบลจอหอประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

คาขายแบบพิมพ์และคํารอง จํานวน 5,000 บาท

เทศบาลตําบลจอหอประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

คารับรองสําเนาและถายเอกสาร จํานวน 500 บาท

เทศบาลตําบลจอหอประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 100,000 บาท

เทศบาลตําบลจอหอประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

หมวดรายได้จากทุน รวม 20,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 20,000 บาท

เทศบาลตําบลจอหอประมาณการไวเทากับปที่ผานมา
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 62,870,000 บาท
ภาษีรถยนต์ จํานวน 1,000,000 บาท

เทศบาลตําบลจอหอประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 25,000,000 บาท

เทศบาลตําบลจอหอประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 8,000,000 บาท

เทศบาลตําบลจอหอประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 500,000 บาท

เทศบาลตําบลจอหอประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 15,000,000 บาท

เทศบาลตําบลจอหอประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 250,000 บาท

เทศบาลตําบลจอหอประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 120,000 บาท

เทศบาลตําบลจอหอประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 13,000,000 บาท

เทศบาลตําบลจอหอประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 42,520,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 42,520,000 บาท

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

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 1,156,598.34 1,198,802.19 1,233,500 0.45 % 1,239,000

คาชําระดอกเบี้ย 167,634.3 110,780.29 76,500 -5.88 % 72,000

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 396,198 281,118 455,300 5.42 % 480,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 18,400 16,880 30,000 0 % 30,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 14,376,000 14,906,000 16,500,000 3.92 % 17,146,800

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,760,300 2,856,600 3,300,000 0 % 3,300,000

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 24,000 20,500 36,000 0 % 36,000

เงินสํารองจาย 136,805 4,458,825.87 1,385,000 -78.34 % 300,000

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 2,444,340 0 % 2,444,340

เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ช.ค.บ.) 0 0 80,000 0 % 80,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลจอหอ
อําเภอเมืองนครราชสีมา    จังหวัดนครราชสีมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา 0 0 85,300 1,095.38 % 1,019,660

คาใชจายในการจัดการจราจร 0 188,376 110,000 -54.55 % 50,000

คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 93,800 116,145.96 118,500 -1.94 % 116,200

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ 374,333 374,333 380,000 0 % 380,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น (กบท.)

1,603,960 2,294,460 0 0 % 0

เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ชคบ.) 58,602 40,368 0 0 % 0

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา 85,212 85,212 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูรับบํานาญ 14,600 33,235 0 0 % 0

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน 0 0 110,000 -90.91 % 10,000

เงินชวยคาทําศพลูกจางประจํา 0 0 10,000 0 % 10,000

เงินชวยคาทําศพพนักงานจาง 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมงบกลาง 21,266,442.64 27,035,636.31 26,364,440 26,724,000
รวมงบกลาง 21,266,442.64 27,035,636.31 26,364,440 26,724,000
รวมงบกลาง 21,266,442.64 27,035,636.31 26,364,440 26,724,000

รวมแผนงานงบกลาง 21,266,442.64 27,035,636.31 26,364,440 26,724,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

756,000 595,336 756,000 0 % 756,000

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 240,000 157,600 240,000 0 % 240,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 240,000 157,600 240,000 0 % 240,000

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

216,000 140,400 216,000 0 % 216,000

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

1,242,000 1,227,418 1,620,000 0 % 1,620,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,694,000 2,278,354 3,072,000 3,072,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 5,219,548 5,415,332 4,744,000 10.24 % 5,230,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

151,200 144,200 136,200 11.01 % 151,200

เงินประจําตําแหนง 240,200 236,700 247,200 0 % 247,200

คาจางลูกจางประจํา 500,820 529,140 590,600 4.64 % 618,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 258,600 172,874 252,000 30.48 % 328,800
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 20,820 14,700 37,000 -2.7 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 6,391,188 6,512,946 6,007,000 6,611,200
รวมงบบุคลากร 9,085,188 8,791,300 9,079,000 9,683,200

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 2,006,000 -22.73 % 1,550,000

คาเบี้ยประชุม 7,308 4,810 10,000 0 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 15,960 28,540 40,000 0 % 40,000

คาเชาบาน 398,400 423,900 422,400 4.55 % 441,600

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 75,200 1.6 % 76,400

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูไดรับบํานาญ 0 0 71,000 14.08 % 81,000

รวมค่าตอบแทน 438,968 489,300 2,624,600 2,199,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 619,469 844,207 1,617,200 -100 % 0

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 1,067,500
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 283,501 164,760 40,000 125 % 90,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาของรางวัล หรือเงินรางวัล 0 0 5,000 0 % 5,000

คาชดใชคาเสียหายหรือสินไหมทดแทน 0 0 20,000 0 % 20,000

คาใชจายโครงการจัดทํากิจกรรมการ 5 ส 25,970 15,665 30,000 0 % 30,000

คาใชจายโครงการสงเสริมและสนับสนุน
การสรางความปรองดอง และสมานฉันท์
ของคนในชาติ

46,620 0 0 100 % 40,000

คาใชจายโครงการเสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรม

15,556 14,220 10,980 264.3 % 40,000

คาใชจายโครงการใหความรูกฏหมายรัฐ
ธรรมนูญ กฏหมายเลือกตั้งระดับชาติ ระดับ
ทองถิ่นและกฏหมายอื่นที่เกี่ยวของอันเป็น
ประโยชน์ตอประชาชน

33,650 0 0 0 % 0

คาใชจายโครงการอบรมความรูทะเบียน
ราษฎรใหแกเยาวชนและประชาชนใน
เทศบาลตําบลจอหอ

29,580 0 30,000 33.33 % 40,000

คาใชจายเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

347,067.45 84,898 180,000 122.22 % 400,000

คาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลและผูบริหารเทศบาลตําบลจอหอ

0 1,301,981.97 0 0 % 0
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คาใชจายในโครงการจัดงานรัฐพิธีในวัน
สําคัญของชาติ

0 0 0 100 % 200,000

คาใชจายในโครงการจัดงานวันทองถิ่นไทย 0 0 0 100 % 10,000

คาใชจายในโครงการจัดงานวันเทศบาล 680 0 0 100 % 30,000

คาใชจายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของคณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิก
สภา พนักงานเทศบาล ลูกจาง พนักงานจาง

0 461,036 0 100 % 300,000

คาใชจายในโครงการสงเสริมการทองเที่ยว
แบบวิถีชุมชนโดยการพัฒนา  ผลิตภัณฑ์
ชุมชนใหแกคณะผูบริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล ลูกจาง  พนักงานจาง 
และกลุมผูผลิตสินคาโอท็อป

0 0 0 100 % 40,000

คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม 
และพวงมาลา

1,500 0 5,000 0 % 5,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 167,500 19.4 % 200,000

โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพเรียนรู
ตามแนวพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

0 0 0 100 % 200,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 319,401.49 1,163,882.62 700,000 0 % 700,000

รวมค่าใช้สอย 1,722,994.94 4,050,650.59 2,805,680 3,417,500
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 204,190 106,810 400,000 0 % 400,000
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 12,200 26,205 50,000 0 % 50,000

วัสดุงานบานงานครัว 57,985 3,520 30,000 0 % 30,000

วัสดุกอสราง 14,040 3,890 90,000 11.11 % 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 15,200 3,150 52,000 15.38 % 60,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 61,692.6 32,996.1 100,000 0 % 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,588 1,188 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 332,378 216,100 400,000 -25 % 300,000

รวมค่าวัสดุ 708,273.6 393,859.1 1,132,000 1,050,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 943,680.33 831,205.36 960,000 12.5 % 1,080,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 41,130.49 36,350.1 70,000 42.86 % 100,000

คาบริการโทรศัพท์ 59,101.88 52,673.32 55,000 81.82 % 100,000

คาบริการไปรษณีย์ 39,375 168,484 100,000 0 % 100,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 79,595.16 79,595.16 90,000 0 % 90,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,162,882.86 1,168,307.94 1,275,000 1,470,000
รวมงบดําเนินงาน 4,033,119.4 6,102,117.63 7,837,280 8,136,500
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเกาอี้ผูบริหารพนักพิงสูงปรับระดับ 
สูง-ต่ํา ได

0 18,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อโซฟาชุดรับแขก 0 24,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อน ชนิด 2 บาน
เลื่อน

0 0 5,900 -100 % 0

คาจัดซื้อตูเหล็กแบบสองบานเปิด 0 0 5,900 -100 % 0

คาจัดซื้อเตียงนอนพับได 0 6,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อโตะทํางาน 0 34,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อถังน้ําแบบไฟเบอร์กลาส 0 0 18,200 -100 % 0

คาจัดซื้อพัดลมติดผนัง 0 0 2,700 -100 % 0

คาจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม 0 5,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อและติดตั้งปมหอยโขงในสํานักงาน
เทศบาลตําบลจอหอ

0 89,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อเครื่องเสียงพรอมไมค์ไรสายสําหรับ
หองประชุมสภาเทศบาลตําบลจอหอ 0 0 180,000 -100 % 0
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

คาจัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ 
Smart TV 

0 17,800 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

คาจัดซื้อตูเย็นขนาด 9 คิว 2 ประตู 0 29,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อคอมพิวเตอร์สํานักงาน 0 0 51,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดํา

0 0 35,600 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขระบบ
คอมพิวเตอร์สําหรับบริการดานงาน
ทะเบียนราษฎร

128,774.5 172,644.5 180,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 128,774.5 395,444.5 479,300 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสราง
ตาง ๆ

คาติดตั้งระบบโซลาเซลล์ออนกริน (Solar 
Cell)

0 0 500,000 -100 % 0
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาซอมแซมหลังคาสํานักงานเทศบาลตําบล
จอหอ

0 0 500,000 -100 % 0

คาปรับปรุงฝ้าเพดานหองประชุมและ
บริเวณขางเคียง  ชั้น  4  เทศบาลตําบลจอ
หอ

0 0 500,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 1,500,000 0
รวมงบลงทุน 128,774.5 395,444.5 1,979,300 0

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

รายจายอื่น 25,000 0 0 0 % 0

คารายจายอื่น 0 20,000 0 0 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 25,000 20,000 0 0
รวมงบรายจ่ายอื่น 25,000 20,000 0 0

รวมงานบริหารทั่วไป 13,272,081.9 15,308,862.13 18,895,580 17,819,700
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 3,266,400 3,497,400 3,000,000 13.81 % 3,414,300
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

67,200 67,200 67,200 0 % 67,200

เงินประจําตําแหนง 85,200 85,200 85,200 0 % 85,200

คาตอบแทนพนักงานจาง 156,480 164,280 332,000 72.98 % 574,300

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 2,940 0 18,000 33.33 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,578,220 3,814,080 3,502,400 4,165,000
รวมงบบุคลากร 3,578,220 3,814,080 3,502,400 4,165,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 54,000 -81.48 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 20,000 0 % 20,000

คาเชาบาน 99,000 97,000 48,000 150 % 120,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 30,200 -36.09 % 19,300

รวมค่าตอบแทน 131,185 130,900 152,200 169,300
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 55,372 80,050 293,560 -52.31 % 140,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

0 0 0 100 % 50,000

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรของพนักงานเทศบาล  ลูกจาง 
พนักงานจาง

38,850 60,368 120,000 -100 % 0

คาใชจายในโครงการจัดทําหนังสือรายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจําปีเทศบาลตําบลจอ
หอ

45,000 45,000 50,000 20 % 60,000

คาใชจายในโครงการจัดประชุมเวที
ประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

8,735 3,320 20,000 150 % 50,000

คาใชจายในโครงการพัฒนาความรูดาน
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานสําหรับผูบริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล  และพนักงานเทศบาลตําบลจอหอ

0 0 0 100 % 50,000

คาใชจายในโครงการพัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการดานแผนพัฒนาเทศบาลตําลบจอ
หอ

182,851 169,261 0 100 % 100,000

คาใชจายในโครงการเสริมสรางกฎหมายนา
รูสูชุมชน

47,758 0 0 0 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 30,000 233.33 % 100,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 58,987.84 63,565.55 100,000 0 % 100,000
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ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมค่าใช้สอย 437,553.84 421,564.55 613,560 650,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 26,400 22,485 80,000 0 % 80,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 11,150 0 40,000 0 % 40,000

วัสดุงานบานงานครัว 1,127 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 10,000 200 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 8,017.1 8,630 37,200 7.53 % 40,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 10,000 200 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 80,000 97,200 100,000 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 126,694.1 128,315 287,200 330,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 42,273.03 33,952.25 60,000 0 % 60,000

คาบริการโทรศัพท์ 1,594.91 1,563.28 5,000 0 % 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 150 0 0 0 % 0

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 23,408 22,124 36,000 11.11 % 40,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 67,425.94 57,639.53 101,000 105,000
รวมงบดําเนินงาน 762,858.88 738,419.08 1,153,960 1,254,300
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน 
(มอก.)

0 27,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อเครื่องรับสัญญาณระบบกระจาย
เสียงไรสายพรอมติดตั้ง

0 0 0 100 % 1,740,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED  ขวา
ดํา ชนิด Network แบบที่ 1 

0 0 17,800 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 27,500 17,800 1,740,000
รวมงบลงทุน 0 27,500 17,800 1,740,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 4,341,078.88 4,579,999.08 4,674,160 7,159,300
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 4,373,926 4,650,735.16 4,865,000 6.5 % 5,181,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

67,200 67,019.35 67,200 0 % 67,200

เงินประจําตําแหนง 157,200 157,019.35 154,200 -9.73 % 139,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาจางลูกจางประจํา 582,540 626,160 672,500 11.83 % 752,040

คาตอบแทนพนักงานจาง 256,680 267,420 262,400 106.48 % 541,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 22,740 12,000 18,000 4.22 % 18,760

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,460,286 5,780,353.86 6,039,300 6,700,000
รวมงบบุคลากร 5,460,286 5,780,353.86 6,039,300 6,700,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 100,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 37,960 88,080 150,000 0 % 150,000

คาเชาบาน 228,000 237,741 400,000 -28 % 288,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 100,000 -70 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 336,100 377,646 750,000 468,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 532,564 281,703 1,000,000 -100 % 0

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 700,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

0 0 0 100 % 150,000

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

186,446.9 57,563 100,000 -100 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 80,000 -37.5 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 69,711.03 134,636.16 90,000 -33.33 % 60,000

รวมค่าใช้สอย 788,721.93 473,902.16 1,270,000 960,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 137,414 64,431.9 110,000 36.36 % 150,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,680 4,775 5,000 0 % 5,000

วัสดุงานบานงานครัว 7,509 6,585 10,000 -50 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 3,200 0 50,000 -40 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 12,065.1 15,010 90,000 11.11 % 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 299,135 121,070 180,000 11.11 % 200,000

รวมค่าวัสดุ 464,003.1 211,871.9 445,000 490,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 190,520.31 168,735.12 200,000 0 % 200,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 43,916.37 28,004.47 35,000 157.14 % 90,000

คาบริการโทรศัพท์ 22,698.62 8,856.31 20,000 150 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาบริการไปรษณีย์ 739 0 0 0 % 0

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 14,124 30,000 66.67 % 50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 257,874.3 219,719.9 285,000 390,000
รวมงบดําเนินงาน 1,846,699.33 1,283,139.96 2,750,000 2,308,000

รวมงานบริหารงานคลัง 7,306,985.33 7,063,493.82 8,789,300 9,008,000
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 339,000 -0.59 % 337,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 339,000 337,000
รวมงบบุคลากร 0 0 339,000 337,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 30,000 0 % 30,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 3,000 0 % 3,000

คาเชาบาน 0 0 40,800 0 % 40,800

รวมค่าตอบแทน 0 0 73,800 73,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 3,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

0 0 35,000 -42.86 % 20,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 15,000 133.33 % 35,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 73,000 75,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุงานบานงานครัว 0 0 3,000 0 % 3,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 53,000 53,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 199,800 201,800

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 538,800 538,800
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 24,920,146.11 26,952,355.03 32,897,840 34,525,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 343,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 28,200 463.83 % 159,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 6,000 300 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 34,200 526,000
รวมงบบุคลากร 0 0 34,200 526,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 69,510 63,310 100,000 -20 % 80,000

รวมค่าตอบแทน 69,510 63,310 100,000 80,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 18,800 -100 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 100 % 113,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในโครงการรณรงค์ป้องกัน
อุบัติเหตุ

8,840 18,488 18,630 168.38 % 50,000

คาใชจายในโครงการรณรงค์รักษาความ
สะอาดและรักษาความเป็นระเบียบเรียบ
รอยของบานเมือง

19,735 16,414 60,000 0 % 60,000

รวมค่าใช้สอย 28,575 34,902 97,430 223,000
รวมงบดําเนินงาน 98,085 98,212 197,430 303,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล  แบบที่  1

0 0 0 100 % 22,000

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์  Multifunction แบบ
ฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink  Tank 
 Printer)

0 0 0 100 % 7,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด 800  
VA

0 0 0 100 % 2,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 32,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 32,000

รวมงานเทศกิจ 98,085 98,212 231,630 861,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 684,420 733,140 810,000 0.37 % 813,000

เงินประจําตําแหนง 18,000 18,000 18,000 0 % 18,000

คาจางลูกจางประจํา 530,180 566,820 607,000 -49.09 % 309,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 1,595,520 1,653,635 1,700,000 8.29 % 1,841,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 105,108 72,000 80,000 20 % 96,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,933,228 3,043,595 3,215,000 3,077,000
รวมงบบุคลากร 2,933,228 3,043,595 3,215,000 3,077,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

42,000 67,200 100,000 0 % 100,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 80,000 0 % 80,000

รวมค่าตอบแทน 42,000 67,200 180,000 180,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 6,300 214,740 1,100,000 -23.64 % 840,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติของเทศบาลตําบลจอหอ

84,779 0 0 0 % 0

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

24,028 7,800 70,000 -28.57 % 50,000

คาใชจายในโครงการฝึกซอมแผนการดับ
เพลิงและฝึกซอมอพยพหนีไฟ

0 14,050 30,000 0 % 30,000

คาใชจายในโครงการฝึกอบรมทบทวนเพิ่ม
ศักยภาพของเจาหนาที่และพนักงานดับ
เพลิง

43,664 0 100,000 -20 % 80,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาใชจายในโครงการฝึกอบรมทบทวนเพิ่ม
ศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)

267,755 0 0 100 % 200,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 30,000 0 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 293,679.41 254,206.21 600,000 -50 % 300,000

รวมค่าใช้สอย 720,205.41 490,796.21 1,930,000 1,530,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 1,650 50,000 0 % 50,000

วัสดุงานบานงานครัว 0 8,610 50,000 0 % 50,000

วัสดุกอสราง 0 5,675 50,000 0 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 19,000 293,200 100,390 99.22 % 200,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 146,755.1 154,581.4 300,000 -16.67 % 250,000

วัสดุการเกษตร 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 6,820 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 180,000 100,000 0 % 100,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 12,000 362,140 250,000 0 % 250,000

วัสดุจราจร 0 0 160,000 -37.5 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 184,575.1 1,005,856.4 1,080,390 1,120,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 73,207.57 61,987.67 120,800 24.17 % 150,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 6,885.06 4,181.56 30,000 0 % 30,000

คาบริการโทรศัพท์ 0 0 0 100 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 10,886.38 16,692 25,000 40 % 35,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 90,979.01 82,861.23 175,800 220,000
รวมงบดําเนินงาน 1,037,759.52 1,646,713.84 3,366,190 3,050,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อตูล็อกเกอร์ 18 ชอง 0 0 0 100 % 16,000

คาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน 0 0 0 100 % 17,100

คาจัดซื้อถังน้ําแบบไฟเบอร์กลาส 0 0 0 100 % 20,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบทอสูบน้ําพญา
นาค

0 0 0 100 % 385,200

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อเครื่องรับ-สงวิทยุ 0 0 0 100 % 240,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 678,300
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสราง
ตาง ๆ

คาตอเติมหลังคาคลุมอาคารป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย   

0 0 600,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 600,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 600,000 678,300

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3,970,987.52 4,690,308.84 7,181,190 6,805,300
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 4,069,072.52 4,788,520.84 7,412,820 7,666,300

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,469,640 1,134,880 1,065,600 18.67 % 1,264,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

67,200 56,000 67,200 0 % 67,200

เงินประจําตําแหนง 67,200 56,000 67,200 0 % 67,200

คาตอบแทนพนักงานจาง 108,000 108,000 108,000 0 % 108,000
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ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 12,000 12,000 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,724,040 1,366,880 1,320,000 1,519,000
รวมงบบุคลากร 1,724,040 1,366,880 1,320,000 1,519,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

8,000 2,200 50,000 -60 % 20,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบาน 113,500 72,000 120,000 0 % 120,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 6,000 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 127,500 74,200 175,000 145,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 251,243 316,535 550,000 -98.73 % 7,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

21,840 1,000 50,000 -60 % 20,000
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คาใชจายในโครงการเปิดอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลจอหอหลังใหม

16,080 0 0 0 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 180,000 -72.22 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 29,800 36,070 50,000 -60 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 318,963 353,605 830,000 97,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 17,250 31,980 50,000 -60 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9,991 1,380 10,000 -100 % 0

วัสดุงานบานงานครัว 22,310 18,122 60,000 -100 % 0

วัสดุกอสราง 65,858.8 35,253.17 50,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 25,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 3,233.8 5,230.2 15,000 -100 % 0

วัสดุการเกษตร 18,395 16,222.31 30,000 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 98,400 91,000 100,000 -60 % 40,000

วัสดุสํารวจ 0 0 4,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 235,438.6 199,187.68 349,000 60,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 57,350.65 41,158.21 60,000 -83.33 % 10,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 29,452.66 33,803.62 60,000 -50 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาบริการโทรศัพท์ 1,373.88 1,367.46 5,000 -100 % 0

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 28,681.41 27,402.6 35,000 -54.29 % 16,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 116,858.6 103,731.89 160,000 56,000
รวมงบดําเนินงาน 798,760.2 730,724.57 1,514,000 358,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อตูเหล็กแบบ 2 บาน 0 0 11,800 -100 % 0

คาจัดซื้อโตะคอมพิวเตอร์  พรอมเกาอี้ 0 0 0 100 % 5,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อหมอแปลงไฟฟ้า  ขนาด  160  
KVA

0 0 0 100 % 400,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงาน
สํานักงาน

0 0 0 100 % 17,000

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์  หรือ LED สี  
ชนิด Network แบบที่ 2

0 0 0 100 % 26,000

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด 800  
VA

0 0 0 100 % 2,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 11,800 450,500
รวมงบลงทุน 0 0 11,800 450,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 2,522,800.2 2,097,604.57 2,845,800 2,327,500
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 812,160 868,680 923,726 10.42 % 1,020,000

เงินวิทยฐานะ 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 108,000 0 108,000 0 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 12,000 0 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 974,160 910,680 1,085,726 1,182,000
รวมงบบุคลากร 974,160 910,680 1,085,726 1,182,000

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 378,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 30,000

คาใชจายในโครงการการแขงขันกีฬาสีของ
เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลจอหอ

0 0 10,000 0 % 10,000
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คาใชจายในโครงการการประชาสัมพันธ์ผล
งานเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลจอหอ

0 0 0 100 % 10,000

คาใชจายในโครงการการแสดงผลงานเด็ก
ปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลจอหอ     

0 0 10,000 -100 % 0

คาใชจายในโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 0 0 0 100 % 50,000

คาใชจายในโครงการประกันคุณภาพภาย
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลจอหอ

0 0 20,000 -75 % 5,000

คาใชจายในโครงการพัฒนาศักยภาพของ
พนักงานครู  บุคลากรทางการศึกษา       
และคณะกรรมการดานการศึกษาของ
เทศบาลตําบลจอหอและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลจอหอและทัศนศึกษาดูงาน

0 0 0 100 % 100,000

คาใชจายในโครงการพิธีเปิดอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลจอหอ  หลังที่ 
2

0 0 0 100 % 15,000

คาใชจายในโครงการสงเสริมและพัฒนา
แหลงเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลจอหอ

0 0 0 100 % 10,000

คาใชจายในโครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา

318,930 323,950 398,750 0.01 % 398,800
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คาใชจายในโครงการอบรมการใช
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  เทศบาลตําบลจอหอ

0 0 0 100 % 30,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 318,930 323,950 438,750 1,116,800
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุงานบานงานครัว 0 0 996,424 4.94 % 1,045,600

คาอาหารเสริม (นม) 729,978.84 930,750.76 0 0 % 0

วัสดุกอสราง 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 25,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 15,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุการเกษตร 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุกีฬา 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 60,000
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วัสดุการศึกษา 27,270 24,830 50,000 -60 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 757,248.84 955,580.76 1,066,424 1,320,600
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 0 0 100 % 60,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 0 0 100 % 40,000

คาบริการโทรศัพท์ 0 0 0 100 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 100 % 16,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 121,000
รวมงบดําเนินงาน 1,076,178.84 1,279,530.76 1,505,174 2,558,400

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อชั้นวางรองเทาไมเนื้อแข็ง   0 0 24,000 -100 % 0

คาจัดซื้อถังน้ําสเตนเลส  0 0 37,200 -100 % 0

คาจัดซื้อพัดลมติดผนัง 0 0 5,400 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

คาจัดซื้อเครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง 0 0 0 100 % 9,500

คาจัดซื้อเครื่องตัดหญา แบบลอจักรยาน 0 0 0 100 % 12,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 66,600 21,500
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

คาใชจายในโครงการกอสรางลาน
อเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลจอหอ

0 499,500 0 0 % 0

โครงการกอสรางโรงเรือนเพาะชําสําหรับ
เด็กพรอมระบบไฟฟ้าและประปา 

0 0 500,000 -100 % 0

โครงการกอสรางหลังคาสนามเด็กเลนโครง
เหล็ก พรอมระบบไฟฟ้า

0 0 850,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 499,500 1,350,000 0
รวมงบลงทุน 0 499,500 1,416,600 21,500

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

คาอาหารกลางวันของโรงเรียนบานจอหอ 1,827,480 1,859,300 1,974,000 2.13 % 2,016,000

รวมเงินอุดหนุน 1,827,480 1,859,300 1,974,000 2,016,000
รวมงบเงินอุดหนุน 1,827,480 1,859,300 1,974,000 2,016,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 3,877,818.84 4,549,010.76 5,981,500 5,777,900
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 22,140.18 2,028 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 22,140.18 2,028 0 0
รวมงบดําเนินงาน 22,140.18 2,028 0 0

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 22,140.18 2,028 0 0
รวมแผนงานการศึกษา 6,422,759.22 6,648,643.33 8,827,300 8,105,400

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 694,645 439,020 757,209 116.58 % 1,640,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

36,400 0 28,000 140 % 67,200

เงินประจําตําแหนง 54,400 18,000 46,000 85.22 % 85,200

คาตอบแทนพนักงานจาง 162,120 170,160 176,880 71.87 % 304,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 0 100 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 947,565 627,180 1,008,089 2,120,400
รวมงบบุคลากร 947,565 627,180 1,008,089 2,120,400

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบาน 102,000 60,000 82,903 146.07 % 204,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 19,800 304.04 % 80,000

รวมค่าตอบแทน 112,660 60,000 102,703 284,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 61,550 103,640 516,330 58.62 % 819,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

0 2,944 4,000 650 % 30,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 4,000 650 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 11,160 26,522.44 53,000 -5.66 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 72,710 133,106.44 577,330 929,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 12,953.75 11,664 70,000 -28.57 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 3,200 0 5,000 900 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 23,396 50,000 40 % 70,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 19,900 1,050 7,000 614.29 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 36,053.75 36,110 132,000 220,000
รวมงบดําเนินงาน 221,423.75 229,216.44 812,033 1,433,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อน ชนิด 2 บาน 0 0 0 100 % 23,600

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 23,600
รวมงบลงทุน 0 0 0 23,600

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 1,168,988.75 856,396.44 1,820,122 3,577,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 250,000 -4 % 240,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 250,000 240,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 96,400 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายโครงการพัฒนาสิ่งแวดลอมใน
ชุมชน

0 18,390 30,000 33.33 % 40,000

คาใชจายในโครงการควบคุมและป้องกัน
โรคพิษสุนัขบา

45,000 126,000 0 100 % 200,000

คาใชจายในโครงการโคราชเมืองสะอาด
เก็บกวาดทั้งจังหวัด

0 0 0 100 % 50,000

คาใชจายในโครงการป้องกันและควบคุม
โรคติดตอในเขตเทศบาล

49,008 301,800 284,000 -29.58 % 200,000

คาใชจายในโครงการป้องกันและใหความรู
เรื่องโรคเอดส์

19,620 0 0 100 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาใชจายในโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ
และการนําขยะกลับมาใชใหม

25,270 0 0 100 % 50,000

คาใชจายในโครงการอาหารปลอดภัย 20,400 0 0 100 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 159,298 542,590 314,000 610,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุงานบานงานครัว 124,750 251,920 80,000 25 % 100,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 110,456 1,345,600 6,464,400 -82.98 % 1,100,000

รวมค่าวัสดุ 235,206 1,597,520 6,544,400 1,205,000
รวมงบดําเนินงาน 394,504 2,140,110 7,108,400 2,055,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

คาจัดซื้อเครื่องพนหมอกควันสะพายไหล 0 0 0 100 % 150,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 150,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 150,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 540,000 540,000 540,000 0 % 540,000

รวมเงินอุดหนุน 540,000 540,000 540,000 540,000
รวมงบเงินอุดหนุน 540,000 540,000 540,000 540,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 934,504 2,680,110 7,648,400 2,745,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 2,103,492.75 3,536,506.44 9,468,522 6,322,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 725,460 779,010 813,000 6.4 % 865,000

เงินประจําตําแหนง 18,000 18,000 18,000 0 % 18,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 743,460 797,010 831,000 883,000
รวมงบบุคลากร 743,460 797,010 831,000 883,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 30,000 -83.33 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 20,000 25 % 25,000

รวมค่าตอบแทน 13,585 13,835 50,000 50,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

47,708 0 35,000 -42.86 % 20,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 15,000 100 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 7,994.3 28,551.88 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 55,702.3 28,551.88 100,000 100,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 15,232 33,050 50,000 0 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 2,000 0 % 2,000

วัสดุงานบานงานครัว 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 3,200 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 2,200 3,700 20,000 0 % 20,000

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

วัสดุคอมพิวเตอร์ 46,200 42,600 70,000 0 % 70,000

รวมค่าวัสดุ 66,832 79,350 177,000 177,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 11,427.6 11,427.6 20,000 0 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 11,427.6 11,427.6 20,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 147,546.9 133,164.48 347,000 347,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล  แบบที่  1

0 0 0 100 % 66,000

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดํา  ชนิด Network  แบบที่  1 (28 
หนา/นาที)

0 0 0 100 % 26,700

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด 800  
VA

0 0 0 100 % 7,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 100,200
รวมงบลงทุน 0 0 0 100,200

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 891,006.9 930,174.48 1,178,000 1,330,200
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 891,006.9 930,174.48 1,178,000 1,330,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 435,800 3.03 % 449,000

คาจางลูกจางประจํา 0 0 524,400 -3.83 % 504,300

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจางประจํา 0 0 17,700 14.12 % 20,200

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 3,010,000 11.44 % 3,354,300

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 286,400 0 % 286,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 4,274,300 4,614,200
รวมงบบุคลากร 0 0 4,274,300 4,614,200

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 20,000 0 % 20,000

คาเชาบาน 0 0 60,000 0 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 20,000 45 % 29,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 100,000 109,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 420,000 -16.67 % 350,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

0 0 0 100 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกบอรม 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 420,000 370,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 572,000 -38.81 % 350,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 572,000 350,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 0 30,000 -60 % 12,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 0 30,000 -20 % 24,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 60,000 36,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 1,152,000 865,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 0 0 5,426,300 5,479,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานไฟฟ้าและประปา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 385,980 406,020 0 0 % 0

คาจางลูกจางประจํา 502,260 504,240 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจางประจํา 5,040 19,320 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 2,941,456 2,897,003 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 256,233 227,321 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,090,969 4,053,904 0 0
รวมงบบุคลากร 4,090,969 4,053,904 0 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบาน 60,000 60,000 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 9,000 10,265 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 69,000 70,265 0 0
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 188,000 468,960 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 188,000 468,960 0 0
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 9,079.04 7,635.36 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 23,120.25 21,234.24 0 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 32,199.29 28,869.6 0 0
รวมงบดําเนินงาน 289,199.29 568,094.6 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

คาขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล 119,082.35 0 0 0 % 0

คาใชจายในโครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะภายในเขตเทศบาลตําบลจอหอ 
หมูที่ 13

266,612.57 0 0 0 % 0

คาใชจายในโครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะภายในเขตเทศบาลตําบลจอหอ 
หมูที่14

213,477.69 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

คาขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนคลองไส
ไก หลังวัดสูง หมูที่ 4

0 0 127,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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คาขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนเดชวิกรม 
เลียบแนวเขตเทศบาล หมูที่ 14

0 0 115,000 -100 % 0

คาขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนพิมานธานี 
ซอย 4 และซอย 6/5 หมูที่ 13

0 0 285,000 -100 % 0

โครงการขยายเขตประปาบริเวณหมูบาน
รัตนภิธาน หมูที่ 6 ภายในเขตเทศบาล
ตําบลจอหอ

0 0 692,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 599,172.61 0 1,219,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 599,172.61 0 1,219,000 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 4,979,340.9 4,621,998.6 1,219,000 0
งานสวนสาธารณะ

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1,920 4,160 0 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 1,920 4,160 0 5,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 500,000 -9.28 % 453,600
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

29,940 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 29,940 0 500,000 453,600
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 39,310 14,306 300,000 -56.67 % 130,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 39,310 14,306 300,000 150,000
รวมงบดําเนินงาน 71,170 18,466 800,000 608,600

รวมงานสวนสาธารณะ 71,170 18,466 800,000 608,600
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาจางลูกจางประจํา 250,140 250,020 253,800 -0.32 % 253,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจางประจํา 0 9,660 7,980 100.5 % 16,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 2,516,225 2,813,785 2,885,516 1.06 % 2,916,000
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 279,580 312,642 320,613 165.12 % 850,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,045,945 3,386,107 3,467,909 4,035,000
รวมงบบุคลากร 3,045,945 3,386,107 3,467,909 4,035,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 169,110 240,480 165,000 81.82 % 300,000

รวมค่าตอบแทน 169,110 240,480 165,000 300,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 1,210,200 3,122,700 3,675,000 -23.33 % 2,817,700

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 296,508.2 2,473,198.8 885,000 12.99 % 1,000,000

รวมค่าใช้สอย 1,506,708.2 5,595,898.8 4,560,000 3,817,700
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบานงานครัว 0 803,250 150,000 -33.33 % 100,000

วัสดุกอสราง 0 1,497,000 4,400 1,036.36 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 138,900 282,360 347,869 -42.51 % 200,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 843,177.4 1,051,919.3 1,232,000 46.1 % 1,800,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 1,149,500 0 0 % 0
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วัสดุการเกษตร 357,000 1,842,900 242,900 64.68 % 400,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 29,944 49,500 124,100 -19.42 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 1,369,021.4 6,676,429.3 2,101,269 2,650,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 15,571.56 12,695.62 12,000 75 % 21,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 4,453.34 4,811.79 3,000 100 % 6,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 20,024.9 17,507.41 15,000 27,000
รวมงบดําเนินงาน 3,064,864.5 12,530,315.51 6,841,269 6,794,700

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

คาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 0 0 854,000 -100 % 0

คาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ  แบบอัดทาย  0 0 2,200,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

คาจัดซื้อเครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง 0 0 0 100 % 28,500

คาจัดซื้อที่รองรับขยะแบบถังคอนเทนเนอร์ 
ขนาด 4 ลบ.ม.

0 240,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

คาจัดซื้อเลื่อยโซยนต์ 0 0 60,000 -100 % 0
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ครุภัณฑ์กีฬา

คาจัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย 0 0 500,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 240,000 3,614,000 28,500
รวมงบลงทุน 0 240,000 3,614,000 28,500

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 6,110,809.5 16,156,422.51 13,923,178 10,858,200
งานบําบัดน้ําเสีย

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 161,000 -34.78 % 105,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 161,000 105,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 0 330,000 -24.24 % 250,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 330,000 250,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 491,000 355,000

รวมงานบําบัดน้ําเสีย 0 0 491,000 355,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 11,161,320.4 20,796,887.11 21,859,478 17,301,000
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 699,120 751,770 786,000 6.74 % 839,000

เงินประจําตําแหนง 18,000 18,000 18,000 0 % 18,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 717,120 769,770 804,000 857,000
รวมงบบุคลากร 717,120 769,770 804,000 857,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบาน 38,400 25,400 48,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 38,400 25,400 48,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 28,200 108,100 126,000 -30 % 88,200

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในโครงการจัดประชุมคณะ
กรรมการชุมชน

0 0 0 100 % 20,000

คาใชจายในโครงการจัดประชุมคณะ
กรรมการชุมชน

1,700 0 20,000 -100 % 0
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คาใชจายในโครงการจัดประชุมเวที
ประชาคมชุมชนเพื่อจัดทําแผนชุมชน

0 0 20,000 -100 % 0

คาใชจายในโครงการจัดประชุมเวที
ประชาคมชุมชนเพื่อจัดทําแผนชุมชน

0 0 0 100 % 20,000

คาใชจายในโครงการผูสูงวัยใสใจสุขภาพ 0 0 0 100 % 30,000

คาใชจายในโครงการผูสูงวัยใสใจสุขภาพ 23,430 12,335 30,000 -100 % 0

คาใชจายในโครงการศูนย์พลังแผนดินเอา
ชนะยาเสพติดในชุมชน

0 0 0 100 % 40,000

คาใชจายในโครงการศูนย์พลังแผนดินเอา
ชนะยาเสพติดในชุมชน 

2,200 2,028 40,000 -100 % 0

คาใชจายในโครงการอบรมทัศนศึกษาดูงาน
ของคณะกรรมการชุมชน

401,175 0 0 0 % 0

คาใชจายในโครงการอบรมทัศนศึกษาดูงาน
ของคณะกรรมการชุมชน

0 0 0 100 % 300,000

คาใชจายในโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติความรุนแรงใน
ครอบครัว

0 0 0 100 % 30,000

คาใชจายในโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติความรุนแรงใน
ครอบครัว

0 0 30,000 -100 % 0

คาใชจายในโครงการอบรมสงเสริมอาชีพ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

32,202 0 60,000 -100 % 0
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คาใชจายในโครงการอบรมสงเสริมอาชีพ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0 0 0 100 % 55,000

รวมค่าใช้สอย 488,907 122,463 326,000 583,200
รวมงบดําเนินงาน 527,307 147,863 374,000 583,200

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 1,244,427 917,633 1,178,000 1,440,200
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,244,427 917,633 1,178,000 1,440,200

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 412,740 439,020 455,600 6.06 % 483,200

เงินประจําตําแหนง 18,000 18,000 18,000 0 % 18,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 430,740 457,020 473,600 501,200
รวมงบบุคลากร 430,740 457,020 473,600 501,200

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบาน 66,000 72,000 72,000 0 % 72,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 25,000 0 % 25,000

รวมค่าตอบแทน 69,200 75,200 97,000 97,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายโครงการอบรมสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน  

0 0 15,000 -100 % 0

คาใชจายในโครงการสงเสริมสนับสนุน
กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ไทย

51,264.94 5,028 20,000 -50 % 10,000

คาใชจายในโครงการอบรมใหความรูเกี่ยว
กับพิธีการทางพระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรม

0 0 15,000 0 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 51,264.94 5,028 50,000 25,000
รวมงบดําเนินงาน 120,464.94 80,228 147,000 122,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 551,204.94 537,248 620,600 623,200
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 551,204.94 537,248 620,600 623,200

วันที่พิมพ์ : 13/9/2565  11:34 หนา : 54/61



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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 2,440,260 2,845,373 3,258,400 3.37 % 3,368,300

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

67,200 67,200 67,200 0 % 67,200

เงินประจําตําแหนง 121,200 121,200 121,200 0 % 121,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,628,660 3,033,773 3,446,800 3,556,700
รวมงบบุคลากร 2,628,660 3,033,773 3,446,800 3,556,700

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

96,000 55,100 213,000 -6.1 % 200,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 40,400 36,400 50,000 0 % 50,000

คาเชาบาน 132,000 132,000 193,500 30.23 % 252,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 63,500 25.98 % 80,000

รวมค่าตอบแทน 271,155 229,415 520,000 582,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 262,640 460,980 420,800 -100 % 0

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 280,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

0 0 0 100 % 20,000

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

61,340 28,400 17,100 -100 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 1,000 1,900 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 648,549.19 444,071.59 603,000 -33.67 % 400,000

รวมค่าใช้สอย 972,529.19 933,451.59 1,041,900 720,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 78,332 44,479 86,000 132.56 % 200,000

วัสดุงานบานงานครัว 9,368 2,250 10,000 0 % 10,000

วัสดุกอสราง 731,916.82 593,455.15 1,630,000 -63.19 % 600,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 269,468 81,018 150,000 -20 % 120,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 300,520.3 319,384.5 350,000 -28.57 % 250,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 15,000 -66.67 % 5,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 38,680 26,820 14,000 257.14 % 50,000
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 93,720 97,840 80,000 25 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 1,522,005.12 1,165,246.65 2,335,000 1,335,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 1,466.8 1,339.38 15,000 -83.33 % 2,500

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 9,298.3 10,988.9 40,000 -70 % 12,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 10,765.1 12,328.28 55,000 14,500
รวมงบดําเนินงาน 2,776,454.41 2,340,441.52 3,951,900 2,651,500

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โรงงาน

จัดซื้อเครื่องตัดเหล็กแบบไฟเบอร์ ขนาดใบ
ตัด 14 นิ้ว

0 9,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

0 0 34,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ lnkjt printer สําหรับ
กระดาษขนาด A3

0 0 6,300 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 9,500 40,300 0
รวมงบลงทุน 0 9,500 40,300 0
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ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

คาใชจายโครงการขยายเขตประปาบริเวณ
หมูที่ 13  บางสวน  ภายในเขตเทศบาล
ตําบลจอหอ

1,918,252.27 0 0 0 % 0

คาใชจายโครงการขยายเขตประปาบริเวณ
หมูที่ 6  บางสวน  ภายในเขตเทศบาล
ตําบลจอหอ

2,048,901.24 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 3,967,153.51 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 3,967,153.51 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 9,372,267.92 5,383,714.52 7,439,000 6,208,200
งานก่อสร้าง

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

คาใชจายในโครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. 
พรอมทอระบายน้ํา มิตรภาพ ซอย 6/1 หมู
ที่ 4

0 0 0 100 % 325,000

คาใชจายในโครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. 
สายเลียบคลองชลประทาน ฝ่งซายเหมือง
เกสรบานพะเนาว์  หมูที่ 1

0 0 0 100 % 2,763,500
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คาใชจายในโครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. 
สายเลียบคลองชลประทานฝ่งซาย บานระ
กาย หมูที่ 6

0 0 0 100 % 1,500,000

คาใชจายในโครงการกอสรางถนน คสล
.พรอมทอระบายน้ํา ถนนมีโชค ซอย 3 หมู
ที่ 6

0 0 0 100 % 2,000,000

คาใชจายในโครงการกอสรางถนน คสล
.สายเลียบคลองชลประทานฝ่งซาย จาก
ถนนลาดยางเดิมถึง บริเวณทางรถไฟบาน
จอหอ หมูที่ 4

0 0 0 100 % 1,139,900

คาใชจายในโครงการกอสรางถนนแอสฟลท์
ติกคอนกรีตถนนรัตนภิธาน ซอย 12  หมูที่ 
13

0 0 0 100 % 497,000

คาใชจายในโครงการกอสรางถนนแอสฟลท์
ติกคอนกรีตทับหนาถนน ค.ส.ล. เดิมถนน
สายรัตนจันทร์ ซอย 1 บานจอหอ หมูที่ 4

0 0 0 100 % 120,000

คาใชจายในโครงการกอสรางถนนแอสฟลท์
ติกคอนกรีตทับหนาถนน ค.ส.ล.เดิมมีโชค 
ซอย 4 หมูที่ 13

0 0 0 100 % 480,000

คาใชจายในโครงการกอสรางหองน้ําศูนย์
เยาวชนเทศบาลตําบลจอหอ

0 0 0 100 % 500,000
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คาใชจายในโครงการปรับปรุงตอเติมอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
จอหอ (อาคาร 1)

0 0 0 100 % 150,000

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอ
ระบายน้ํา ถนนพิมานธานี ซอย 6/5 บาน
หนองพิมาน หมูที่ 13    

0 0 375,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.พรอมทอ
ระบายน้ํา ถนนชมไพร หมูที่ 14

0 0 370,000 -100 % 0

โครงการกอสรางทอระบายน้ํา คสล. ถนน
บานปูนจากทอเดิมถึงรองน้ําถนนบายพาส 
หมูที่ 14

0 0 3,681,000 -100 % 0

โครงการกอสรางทอระบายน้ําถนนเลียบ
แนวเขตเทศบาล จากบอพักบานนางบี ถึง
บอพักถนนบานปูน หมูที่ 14

0 0 998,000 -100 % 0

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

คาชดชอยสัญญาแบบปรับราคาได(คา K) 0 0 300,000 0 % 300,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 5,724,000 9,775,400
รวมงบลงทุน 0 0 5,724,000 9,775,400

รวมงานก่อสร้าง 0 0 5,724,000 9,775,400
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 9,372,267.92 5,383,714.52 13,163,000 15,983,600
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แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ  สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 30,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 30,000 30,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 30,000 30,000
รวมแผนงานการเกษตร 0 0 30,000 30,000

รวมทุกแผนงาน 82,002,140.4 97,527,319.06 123,000,000 120,051,700
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลจอหอ

อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 26,724,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 26,724,000 บาท
งบกลาง รวม 26,724,000 บาท

งบกลาง รวม 26,724,000 บาท
คาชําระหนี้เงินกู จํานวน 1,239,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชําระเงินตนกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล
สัญญาเลขที่ 1047/54/2555 ลงวันที่ 18 มกราคม 2555 
สัญญาเลขที่ 1048/54/2555 ลงวันที่ 18 มกราคม 2555 
สัญญาเลขที่ 1146/153/2555 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2555 
(สํานักปลัดเทศบาล) 

คาชําระดอกเบี้ย จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชําระดอกเบี้ยเงินกูกองทุนสงเสริมกิจการ
เทศบาล
สัญญาเลขที่ 1047/54/2555 ลงวันที่ 18  มกราคม 2555 
สัญญาเลขที่ 1048/54/2555 ลงวันที่ 18  มกราคม 2555 
สัญญาเลขที่ 1146/153/2555 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2555
(สํานักปลัดเทศบาล)  
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เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 480,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราตาม
ที่สํานักงานประกันสังคมกําหนดของคาจางที่จายใหแก
พนักงานจาง  โดยคํานวณตามจํานวนพนักงานจางของ
เทศบาลตําบลจอหอ  และจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนคาสมทบประกันสังคม  สําหรับผูดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลจอหอ
จํานวน 1 อัตรา 
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายสมทบกองทุนเงินทดแทนเพื่อคุมครองแกลูกจาง
ที่ประสบอันตราย  เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหายอันเนื่อง
มาจากการทํางานใหแกนายจาง 
ตาม พรบ.เงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
(สํานักปลัดเทศบาล)

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 17,146,800 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคาใชจายสําหรับสนับสนุนการสรางหลัก
ประกันรายไดใหแกผูสูงอายุในเขตเทศบาล
ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2566-2570 หนา 97 ลําดับที่ 2
และแกไข ครั้งที่ 1 หนา 9 ลําดับที่ 1)
(กองสวัสดิการสังคม)

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 3,300,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคาใชจายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทาง
สังคมใหแกผูพิการหรือทุพพลภาพในเขตเทศบาล
ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ  
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2566-2570 หนา 98 ลําดับที่ 3)
(กองสวัสดิการสังคม)
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เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผูป่วยเอดส์ในเขตเทศบาล  ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2566-2570 หนา 97 ลําดับที่ 1)
(กองสวัสดิการสังคม)

เงินสํารองจาย จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสํารองจายในกรณีที่จําเปน 
กรณีเหตุสาธารณภัย  และเหตุฉุกเฉิน  หรือกรณีการป้องกัน
และยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย  
หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนสวนรวมในเขตเทศบาลตําบลจอหอ  
ไดตามความเหมาะสม  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 ขอ19 ,
การป้องกันและแกไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
PM2.5 , การป้องกันและระงับโรคติดตอ เชน การป้องกันและ
ระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) 
และการป้องกันควบคุมโรคไขเลือดออก ฯลฯ   
(สํานักปลัดเทศบาล)

รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายในการจัดการจราจร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําเครื่องหมายจราจร 
การปรับปรุงแกไขสิ่งจําเปนในดานการจราจร เพื่อใหเกิด
ความสะดวก ปลอดภัย  แกประชาชนทั่วไปและเกิดความ
เปนระเบียบเรียบรอยภายในเขตเทศบาลตําบลจอหอ  
ซึ่งเทศบาลพิจารณาตั้งจายจากรายไดประเภทตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของ เชน คาปรับที่ไดจากผูกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัติจราจรทางบก จัดทําหรือจัดหาอุปกรณ์เกี่ยว
กับการจราจร,คาใชจายอื่นที่เกี่ยวเนื่องในดานการจราจร
(สํานักปลัดเทศบาล)
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คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จํานวน 116,200 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย  ตามหลักเกณฑ์ที่ประชุมใหญเปนผูกําหนด 
โดยพิจารณาจากรายรับจริงที่ผานมาของสมาชิก
ยกเวนเงินกู  เงินจายขาดเงินสะสม  และเงินอุดหนุน
ทุกประเภท แตจะตองไมนอยกวารอยละเศษหนึ่งสวนหก 
ของงบประมาณรายรับดังกลาว ทั้งนี้ไมเกิน 750,000 บาท  
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ช.ค.บ.) จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับบํานาญ (ช.ค.บ.)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาครองชีพ
ผูรับบํานาญของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2522  และ
ฉบับเพิ่มเติม  
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา จํานวน 1,019,660 บาท

เพื่อจายเปนเงินบําเหน็จ บํานาญ ลูกจางประจํา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยบําเหน็จลูกจาง
ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
และที่แกไขเพิ่มเติม  จํานวน 2 ราย 
(สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 2,444,340 บาท

เพื่อจายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการ
สวนทองถิ่น  ตั้งจายในอัตรารอยละ 3 ของรายไดในปงบประมาณ
รายจายประจําป  จากประมาณการรายรับ
ตามเทศบัญญัติในงบประมาณรายจายประจําป ทุกหมวด 
ทุกประเภท โดยไมตองนํารายรับประเภทพันธบัตร เงินกู 
เงินที่มีผูอุทิศใหหรือเงินอุดหนุนมารวมคํานวณ ตาม
งบประมาณรายจายทั่วไป  จํานวน  124,000,000  บาท  
หักดวยเงินที่มีผูอุทิศให  จํานวน 2,000 บาท   
เงินอุดหนุนทั่วไป  42,520,000   บาท  
คงเหลือยอดที่นํามาคํานวณ จํานวน  81,478,000  บาท 
รอยละ 3  เปนเงิน 2,444,340 บาท 
ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2500  และที่แกไขเพิ่มเติม 
(สํานักปลัดเทศบาล) 

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ จํานวน 380,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
(สปสช.)  โดยสนับสนุนงบประมาณไมนอยกวารอยละ 50 
ในการใหบริการแกประชาชนในเขตเทศบาลฯ  เกี่ยวกับดาน
การสงเสริมสุขภาพ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยพิเศษใหแกพนักงานเทศบาลหรือ
ผูรับบํานาญขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น เปนคาทําศพ 
กรณีพนักงานเทศบาลตําบลจอหอ  และผูรับบํานาญของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นเสียชีวิต
(สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินชวยคาทําศพพนักงานจาง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยคาทําศพใหแกลูกจางขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น  เปนคาทําศพกรณีลูกจางของ
เทศบาลตําบลจอหอเสียชีวิต 
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินชวยคาทําศพลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยคาทําศพใหแกลูกจางประจําของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น  เปนคาทําศพกรณี
ลูกจางประจําของเทศบาลตําบลจอหอเสียชีวิต 
(สํานักปลัดเทศบาล) 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลจอหอ

อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 17,819,700 บาท แยกเป็น 
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป รวม 17,819,700 บาท
งบบุคลากร รวม 9,683,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,072,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 756,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี  
ในอัตราเดือนละ  30,000 บาท  รวม 12 เดือน  
เป็นเงิน 360,000 บาท 
รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 อัตราๆ เดือนละ 16,500 บาท 
รวม 12 เดือน  เป็นเงิน  396,000 บาท 
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี
ในอัตราเดือนละ 8,000 บาท รวม 12 เดือน  
เป็นเงิน  96,000 บาท
รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 อัตราๆเดือนละ 6,000 บาท 
รวม 12 เดือน  เป็นเงิน 144,000  บาท  
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี  ในอัตรา
เดือนละ 8,000 บาท รวม 12 เดือน 96,000 บาท
รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 อัตราๆ เดือนละ 6,000 บาท
รวม 12 เดือน เป็นเงิน 144,000 บาท 
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่เลขานุการนายก
เทศมนตรี จํานวน 1 อัตราๆ ละ 10,500 บาท
รวม 12 เดือน เป็นเงิน  126,000 บาท 
และเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
รวม 1 อัตราๆ ละ  7,500 บาท รวม 12 เดือน  
เป็นเงิน  90,000 บาท 
(สํานักปลัดเทศบาล)    

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 1,620,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล ในอัตรา
เดือนละ 16,500 บาท  จํานวน  12  เดือน 
เป็นเงิน 198,000 บาท  
ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล 
ในอัตราเดือนละ 13,500 บาท  จํานวน  12  เดือน
เป็นเงิน  162,000 บาท
ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 10 อัตราๆ ละ  
10,500 บาท  ต่อเดือนตั้งจ่าย 12 เดือน  
เป็นเงิน 1,260,000 บาท  
(สํานักปลัดเทศบาล)  

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,611,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 5,230,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมทั้ง
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป จํานวน 11 อัตรา 
(สํานักปลัดเทศบาล) 
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 151,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่ง  ปลัดเทศบาล
ประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง  
ในอัตราเดือนละ  7,000  บาท
และตําแหน่งรองปลัดเทศบาล  ประเภทบริหารท้องถิ่น 
ระดับกลาง   ในอัตราเดือนละ  5,600  บาท  
(สํานักปลัดเทศบาล) 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 247,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานเทศบาล
ตําแหน่งปลัดเทศบาล, ตําแหน่งรองปลัดเทศบาล,
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล  
และตําแหน่งหัวหน้าฝายบริหาร  จํานวน 6 อัตรา 
จํานวน 12 เดือนๆ ละ 20,600 บาท
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 618,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา  พร้อมทั้ง
เงินปรับปรุงค่าจ้างประจํา  จํานวน 2 อัตรา 
(สํานักปลัดเทศบาล) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 328,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้าง จํานวน 3 อัตรา 
(สํานักปลัดเทศบาล) 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวต่าง ๆ  
ให้แก่พนักงานจ้าง 
(สํานักปลัดเทศบาล) 
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งบดําเนินงาน รวม 8,136,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 2,199,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 1,550,000 บาท

(1)  เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก่
พนักงานเทศบาล               จํานวน  1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้
แก่พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น  ให้เป็น
รายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
(สํานักปลัดเทศบาล) 

(2)  เงินค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือก คัดเลือก    
เลื่อนระดับพนักงานเทศบาล     จํานวน  20,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ
สอบคัดเลือก  คัดเลือก เลื่อนระดับพนักงานเทศบาล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการ
คัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 
(สํานักปลัดเทศบาล)

(3) เงินค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  
                                        จํานวน  30,000  บาท    
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ  และหนังสือด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน 2560
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการ  ตามที่กระทรวงการคลังได้กําหนด
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสภาเทศบาล
กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล    
คณะกรรมการตรวจร่างเทศบัญญัติ  และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินเดือน
เงินค่าตอบแทน  และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2557 
(สํานักปลัดเทศบาล)  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ 
(สํานักปลัดเทศบาล) 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 441,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิ
ที่ได้รับ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ    
(สํานักปลัดเทศบาล)   

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 76,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจํา  ตามสิทธิที่ได้รับ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบํานาญ จํานวน 81,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบํานาญ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2541 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้สอย รวม 3,417,500 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,067,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ  
ค่าซักฟอก ค่ากําจัดปฏิกูล  ค่าเบี้ยประกัน ค่าเช่าทรัพย์สิน 
ค่าระวางบรรทุก ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าธรรมเนียม 
ค่าจัดทําคู่มือปฏิบัติราชการ  ค่าวารสาร  ค่าจ้างเหมาทําความ
สะอาดสํานักงาน  และค่าจ้างเหมาเวรยามรักษาความปลอดภัย
ของส่วนราชการ   ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลกล้อง
วงจรปด  ค่าจ้างสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของ
เทศบาลตําบลจอหอทั้งในด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้
บริการ  และระเบียบกฎหมายต่าง ๆ ของทางเทศบาล ฯลฯ 
และอื่น ๆ  ที่จําเป็น
(สํานักปลัดเทศบาล)
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 90,000 บาท

(1)  ค่ารับรอง 
      (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ อปท.) 
                                            จํานวน  90,000 บาท
(1.1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  
                                            จํานวน  50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองผู้มาตรวจนิเทศงานตรวจงาน เยี่ยมชม
หรือทัศนะศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของ
ขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยง
รับรอง ค่าใช้จ่ายรวมทั้งค่าบริการ  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น
ต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง ฯลฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562
(สํานักปลัดเทศบาล)

(1.2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ      จํานวน  40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะ
กรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการการประชุมคณะกรรมการ
ชุมชน  หรือคณะกรรมการกลุ่มต่าง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้งตาม
กฎหมาย  หรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย  หรือการประชุมระหว่างเทศบาลกับหน่วยงาน
ราชการอื่น  หรือเทศบาลกับรัฐวิสาหกิจหรือเทศบาลกับ
เอกชนหรือประชาชน  เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม น้ําดื่ม 
ค่าเครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง  และค่าบริการอื่น ๆ ซึ่งจําเป็น
ต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุม  
(สํานักปลัดเทศบาล)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล จํานวน 5,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าของขวัญและของรางวัล แก่คณะหรือ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่ช่วยเหลืองานและทําคุณประโยชน์ให้
แก่เทศบาล และจ่ายเป็นเงินรางวัลให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
เจ้าพนักงานจราจร และผู้แจ้งความนําจับผู้กระทําผิดตาม 
พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 เช่น เงินรางวัล ของขวัญ 
ของรางวัล ถ้วยรางวัล โล่  ใบประกาศเกียรติคุณ 
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ 
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสินไหมทดแทนผู้ประสบภัยจากรถของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือค่าชดใช้ความ
เสียหายอื่น ๆ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทํากิจกรรมการ 5 ส จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทํากิจกรรม 5 ส
ของเทศบาลตําบลจอหอ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ 
ค่าใช้จ่ายในพิธี เปด-ปด  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเครื่องเขียน 
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการทํากิจกรรม
ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานพิธี ค่าเช่าสถานที่ 
ค่าจัดดอกไม้ ไม้ประดับ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าอาหาร 
ค่าน้ําแข็ง น้ําดื่ม  เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ฯ ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่เกี่ยวข้องในโครงการฯ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
และหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570  หน้า 70  
ลําดับที่ 9)
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดอง 
และสมานฉันท์ของคนในชาติ

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุน
การสร้างความปรองดอง และสมานฉันท์ของคนในชาติ  
เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปด-ปด 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเครื่องเขียน ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ที่ใช้ประกอบการจัดกิจกรรม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับงานพิธี ค่าเช่าเวที ค่าจัดดอกไม้ ไม้ประดับ
ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าดนตรี ค่าอาหาร ค่าน้ําแข็ง น้ําดื่ม 
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าดอกไม้ 
ธูปเทียน ค่าวัสดุบริโภค  ค่าวัสดุโฆษณา และเผยแพร่ 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ฯ ฯลฯ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นและที่เกี่ยวข้อง 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ
การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 หน้า 66 
ลําดับที่ 4)
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม เทศบาลตําบลจอหอ เช่น 
ค่าตกแต่งสถานที่  ค่าใช้จ่ายในพิธี เปด-ปด ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าเครื่องเขียน  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการทํา
กิจกรรม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานพิธี 
ค่าเช่าสถานที่อบรม  ค่าจัดดอกไม้ ไม้ประดับ  
ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง  ค่าน้ําแข็ง 
น้ําดื่ม เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าดอกไม้ธูปเทียน 
ค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ฯ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
และที่เกี่ยวข้องในโครงการฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 หน้า 71 
ลําดับที่ 10)
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมความรู้ทะเบียนราษฎรให้แก่เยาวชนและ
ประชาชนในเทศบาลตําบลจอหอ

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมความรู้
ทะเบียนราษฎร  ให้แก่เยาวชนและประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลจอหอ เช่น  ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายใน
พิธี เปด-ปด ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าเครื่องเขียน ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ
ที่ใช้ประกอบการทํากิจกรรม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
งานพิธี ค่าเช่าสถานที่อบรม ค่าจัดดอกไม้  ไม้ประดับ  ค่าเช่า
เครื่องเสียง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าน้ําแข็ง น้ําดื่ม 
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าดอกไม้ธูปเทียน 
ค่าสาธารณูปโภค  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในโครงการฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 หน้า 72 
ลําดับที่ 11 และแก้ไข ครั้งที่ 1 หน้า 7 ลําดับที่ 1)
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการของนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ  
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานรัฐพิธีในวันสําคัญของชาติ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีในวันสําคัญ
ของชาติ  ได้แก่  5 พฤษภาคม, 3 มิถุนายน,28 กรกฎาคม, 
5 ธันวาคม,  12 สิงหาคม, 13 ตุลาคม, วันคล้ายวันพระราชสมภพ
ของพระบรมวงศานุวงศ์,การเตรียมการรับเสด็จ
พระบรมวงศานุวงศ์ ฯลฯ  เช่น ค่าเครื่องไทยธรรม 
ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจัดซื้อธงสัญลักษณ์  
ประดับธงสัญลักษณ์ ค่าพระบรมสาทิสลักษณ์ ค่าพระบรมฉายา
ลักษณ์  ค่ามหรสพสมโภชน์  ค่าจัดทําป้าย 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานพิธี  ค่าเช่าเวที 
ค่าจัดดอกไม้ ไม้ประดับ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าอาหาร
ค่าน้ําแข็ง น้ําดื่ม เครื่องดื่ม ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องใน
โครงการฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา  ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
(ตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 65 
ลําดับที่ 3)
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันท้องถิ่นไทย 
เช่น ค่าเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ค่าพระบรมสาทิสลักษณ์ 
ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าดอกไม้ ค่าอาหาร 
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่จําเป็นในโครงการ ฯ    
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 หน้า 64 
ลําดับที่ 1)
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเทศบาล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล  เช่น ค่าตกแต่ง
สถานที่ ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสําหรับผู้ร่วมกิจกรรมบําเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ ค่าภัตตาหารถวายพระสงฆ์ ค่าวัสดุโฆษณา
และเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ ฯ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา
และการแข่งขันกีฬา  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2564 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2566-2570  หน้า 65 
ลําดับที่ 2 ) 
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้
บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  
ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง  เช่น  ค่าตกแต่งสถานที่ 
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปด-ปด  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าเครื่องเขียน 
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการฝึกอบรม  
และผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม  ค่าวิทยากร ค่ารับรอง ค่าน้ําดื่ม 
ค่าดอกไม้  ธูปเทียน  ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องในโครงการฯ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 หน้า 69 
ลําดับที่ 8)
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชนโดยการ
พัฒนา  ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง และกลุ่มผู้ผลิตสินค้าโอท็อป

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ จัดฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน  ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 
และกลุ่มผู้ผลิตสินค้าโอท็อปในเขตเทศบาล  ส่งเสริมการ
ตลาดให้กับกลุ่มผู้ผลิต  เช่น  ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปด - ปด  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าเครื่องเขียน 
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการฝึกอบรมและผู้เข้า
ร่วมการฝึกอบรม  ค่าวิทยากร  ค่ารับรอง ค่าน้ําดื่ม 
ค่าดอกไม้ ธูปเทียน  ค่าอาหารเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการฯ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 หน้า 77 
ลําดับที่ 18)
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพวงมาลาในงานต่าง ๆ เช่น วันฉลองวัน
แห่งชัยชนะท้าวสุรนารี งานวันปยมหาราช ฯลฯ  และ
การจัดดอกไม้ในงานพิธีการอื่น ๆที่เกี่ยวข้องตามความจําเป็น 
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของ
นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายก
เทศมนตรี  และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  ประธานสภา
เทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพเรียนรู้ตามแนวพระราชดําริ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพ
เรียนรู้ตามแนวพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เช่น 
ค่าตกแต่งสถานที่  ค่าใช้จ่ายในพิธี เปด-ปดค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าเครื่องเขียน ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่ใช้ประกอบการทํา
กิจกรรมค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานพิธี 
ค่าเช่าสถานที่อบรม ค่าจัดดอกไม้ ไม้ประดับ  ค่าเช่าเครื่อง
เสียง  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าน้ําแข็ง น้ําดื่ม เครื่องดื่ม 
ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ฯ ฯลฯ 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 หน้า 73 
ลําดับที่ 13)
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ
คอมพิวเตอร์สําหรับบริการด้านงานทะเบียนราษฎร 
และค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน  เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าวัสดุ รวม 1,050,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์  เครื่องเขียนแบบพิมพ์  ใช้ใน
สํานักงาน  เช่น กระดาษ ผ้าหมึกพิมพ์ดีด ดินสอ ปากกา 
ยางลบ ไม้บรรทัด กรรไกร โต๊ะ เก้าอี้ต่างๆ  ธงชาติ 
สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์  น้ําดื่ม
และวัสดุอื่นๆ  ที่เกี่ยวกับวัสดุสํานักงาน  และแบบพิมพ์ต่างๆ 
แบบพิมพ์งานทะเบียนราษฎร เช่น ทร.1,ทร.2,ทร.4 ฯลฯ 
ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา หนังสือ ระเบียบกฎหมาย เอกสารของ
เทศบาล ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ถ่านใส่วิทยุมือถือ 
ฟวส์  สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าฯลฯ 
และวัสดุอื่นๆ ที่จําเป็น  
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้กวาด  ผงซักฟอก  น้ํายาดับกลิ่น 
กระติกน้ําร้อน  กระติกน้ําแข็ง  ถ้วย  จาน  ชาม แก้วน้ํา 
ชุดกาแฟ แปรง ผ้าปูโต๊ะฯลฯ และวัสดุอื่นๆ ที่จําเป็น  
(สํานักปลัดเทศบาล) 
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมทรัพย์สินของ
อาคารสํานักงานเทศบาลตําบลจอหอ   เช่น น้ํามัน ทินเนอร์ 
ไม้  สี แปรงทาสี ปูน  ค่าเครื่องมือ ท่อต่างๆ ฯลฯ  
และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน แม่แรง 
สายไมล์ เพลา ตลับลูกปน ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ จําเป็น  
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิง  น้ํามันหล่อลื่น เช่น 
น้ํามันเบนซิน  น้ํามันดีเซล จารบี น้ํามันเครื่อง
และน้ํามันอื่นๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง  
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณา และเผยแพร่ เช่น ฟล์มถ่ายรูป
ม้วนวีดีโอ  และค่าล้างอัดขยายภาพ  ผ้าเขียนป้าย 
แบบบันทึกเสียง หรือภาพเมมโมรี่การ์ด  เทปเปล่า เทปเพลง  
ซีดีเพลง สี ไม้อัดสําหรับเขียนป้าย 
และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตลับผงหมึก แผ่นซีดี หมึกพิมพ์ 
กระดาษต่อเนื่อง  โปรแกรม ฯลฯ
และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,470,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 1,080,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลจอหอ
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาของอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลจอหอ
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสํานักปลัดเทศบาล 
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเอกสารติดต่อราชการต่างๆ 
เช่น ไปรษณีย์ ธนาณัติ  ค่าลงทะเบียนตอบรับ ค่าดวงตรา
ไปรษณีย์  และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ของสํานักงานเทศบาล
ตําบลจอหอ  
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ต
สํานักงานเทศบาลตําบลจอหอ  ค่าเช่าสัญญาณ 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลจอหอ

อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 7,159,300 บาท แยกเป็น 
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 7,159,300 บาท
งบบุคลากร รวม 4,165,000 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 4,165,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 3,414,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําป จํานวน  8  อัตรา
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ  ประเภทอํานวยการท้องถิ่น  ระดับกลาง 
ในอัตราเดือนละ 5,600  บาท
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 85,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งรายเดือนผู้อํานวยการกอง
ยุทธศาสตร์และงบประมาณ  ประเภทอํานวยการท้องถิ่น  
ระดับกลาง  ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท  
และหัวหน้าฝาย ประเภทอํานวยการท้องถิ่น  ระดับต้น 
ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท 
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 574,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 4 อัตรา  
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง 
จํานวน 2 อัตรา  
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

งบดําเนินงาน รวม 1,254,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 169,300 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการการสอบสวนทางวินัยฯ
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อ
จัดจ้างฯ และการบริหารพัสดุภาครัฐ  ฯลฯ
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
แก่พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง  
ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่ได้รับ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 19,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ตามสิทธิที่ได้รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

ค่าใช้สอย รวม 650,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ  ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
ค่าเบี้ยประกันรถยนต์  ค่าจ้างเหมาบริการ 
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ฯลฯ
และอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง  
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร  ของพนักงานเทศบาล  
และพนักงานจ้าง เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําหนังสือรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป
เทศบาลตําบลจอหอ

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําหนังสือรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจําปของเทศบาลตําบลจอหอ ป 2565
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570  หน้า  67  
ลําดับที่ 6)
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดประชุมเวทีประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดประชุม
เวทีประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  เช่น  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร   ค่าวัสดุ  
ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 67 
ลําดับที่ 5)                                  
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยว
ข้องกับการปฏิบัติงานสําหรับผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  และ
พนักงานเทศบาลตําบลจอหอ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาความรู้ด้าน
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง สําหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล  และพนักงานเทศบาลตําบลจอหอ  เช่น  ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ฯลฯ  
และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 
หน้า 11 ลําดับที่ 1) 
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการด้านแผนพัฒนา
เทศบาลตําลบจอหอ

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการด้านแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลจอหอ  เช่น  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ  
ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์  ค่าจ้างเหมายานพาหนะ 
ค่าสมนาคุณในการดูงาน  ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ  
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 68 ลําดับที่ 7) 
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
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ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอมรมของพนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

ค่าวัสดุ รวม 330,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์  เครื่องเขียน  แบบพิมพ์ 
ใช้ในสํานักงาน  เช่น  กระดาษ  หมึก  ปากกา  ดินสอ  
กรรไกร  ยางลบ ฯลฯ และอื่น ๆ ที่จําเป็น
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ  เช่น  หลอดไฟฟ้า  
อุปกรณ์เครื่องขยายเสียง  ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ
และอื่น ๆ  ที่จําเป็น
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าผงซักฟอก ไม้กวาด เข่ง ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ 
และอื่น ๆ ที่จําเป็น
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน 
น้ํามันเบรก ฯลฯ และอื่น ๆ  ที่จําเป็น
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง 
น้ํามันหล่อลื่น ฯลฯ และอื่น ๆ  ที่จําเป็น
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสี พู่กัน  เมมโมรี่การ์ด  กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฯลฯ และอื่น ๆ  ที่จําเป็น
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าแป้นพิมพ์  เมมโมรี่ซิป  เมาส์โปรแกรม  
หมึกพิมพ์ ฯลฯ  และอื่น ๆ  ที่จําเป็น
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 105,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของเครื่องรับเสียงไร้สายเทศบาล
ตําบลจอหอ
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อราชการของกองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ 
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต 
ค่าเช่าช่องสัญญาณ ฯลฯ และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

วันที่พิมพ์ : 29/8/2565  09:47:49 หน้า : 7/8



งบลงทุน รวม 1,740,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,740,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซื้อเครื่องรับสัญญาณระบบกระจายเสียงไร้สายพร้อมติดตั้ง จํานวน 1,740,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับสัญญาณระบบกระจายเสียง
ไร้สาย ระบบ UHF/FM  ใช้ความถี่วิทยุ  430.225  MHz  
ความกว้างแถบความถี่ไม่เกิน  11  kHz 
(ระยะห่างของช่องความถี่ ที่อยู่ติดกัน (channel spacing)  
ไม่เกิน  12.5  kHz)  
ตามที่สํานักงาน กสทช.อนุญาตให้ใช้ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
เพื่อการเชื่อมโยงสําหรับการกระจายเสียงไร้สายในการประชา
สัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้
ประชาชนได้รับทราบ  ภายในบริเวณเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ
ของเทศบาลตําบลจอหอ  
จํานวนทั้งสิ้น  29  จุด ๆ ละ  60,000  บาท
เป็นเงิน  1,740,000  บาท  ตามแบบเทศบาลกําหนด
(ตั้งตามราคาท้องถิ่น)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม  ครั้งที่ 1
หน้า 16 ลําดับที่ 8 )
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลจอหอ

อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 9,008,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง รวม 9,008,000 บาท
งบบุคลากร รวม 6,700,000 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 6,700,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 5,181,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําป  จํานวน 13 อัตรา 
(กองคลัง)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนผู้อํานวยการกองคลัง  ประเภท
อํานวยการท้องถิ่น  ระดับกลาง  ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท 
(กองคลัง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 139,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง  ประเภท
อํานวยการท้องถิ่น  ระดับกลาง ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท 
และหัวหน้าฝาย ประเภทอํานวยการท้องถิ่น  ระดับต้น   
จํานวน 4 อัตรา  ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท
(กองคลัง)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 752,040 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจํา  จํานวน 2 อัตรา 
(กองคลัง)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 541,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง จํานวน 4 อัตรา 
(กองคลัง)  

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 18,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
จํานวน 2 อัตรา 
(กองคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 2,308,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 468,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง  
ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ
(กองคลัง) 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 288,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่ได้รับ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ 
(กองคลัง)  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
และลูกจ้างประจํา ตามสิทธิที่ได้รับ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ
(กองคลัง) 
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ค่าใช้สอย รวม 960,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคล ตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่า
จ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว7120  ลว. 9 ธันวาคม 2559  และค่าจัดทําสิ่งพิมพ์ ใบปลิว 
และแผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ในการรณรงค์ให้ประชาชนมา
ชําระภาษี  ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือต่างๆ ค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร  จ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
ค่าจัดทําประกันภัยรถยนต์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(กองคลัง) 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  
ของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(กองคลัง) 

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง  
(กองคลัง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ 
(กองคลัง) 

วันที่พิมพ์ : 29/8/2565  09:48:27 หน้า : 3/5



ค่าวัสดุ รวม 490,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ใช้ใน
สํานักงาน  เช่น กระดาษ ผ้าหมึกพิมพ์ดีด ดินสอ ปากกา 
ยางลบ ไม้บรรทัด กรรไกร  ฯลฯ และวัสดุอื่น ๆ ที่จําเป็น  
(กองคลัง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลั๊กไฟ สายไฟ 
สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวกับวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  
(กองคลัง)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถ้วยกาแฟ  แก้วน้ํา 
น้ํายาล้างจาน และวัสดุอื่นๆ ที่จําเป็น  
(กองคลัง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน
แบตเตอรี่ ไฟหน้า ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ ที่จําเป็น
(กองคลัง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันเบนซิน ดีเซล จารบี น้ํามันเครื่อง 
น้ํามันหล่อลื่น  และอื่นๆ ที่จําเป็น
(กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หมึกพิมพ์    
กระดาษต่อเนื่อง ตลับผงหมึก โปรแกรม ฯลฯ 
และวัสดุอื่นๆ ที่จําเป็น 
(กองคลัง)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 390,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของตลาดเทศบาลตําบลจอหอ 
(กองคลัง)

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาของตลาดเทศบาลตําบลจอหอ 
(กองคลัง)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อราชการของกองคลัง 
(กองคลัง)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ต 
รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น
ค่าเคเบิ้ลทีวี  ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม
(กองคลัง)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลจอหอ

อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 538,800 บาท แยกเป็น 
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 538,800 บาท
งบบุคลากร รวม 337,000 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 337,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 337,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้ง
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป  จํานวน 1 อัตรา 
(หน่วยตรวจสอบภายใน)

งบดําเนินงาน รวม 201,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 73,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบฯ  และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(หน่วยตรวจสอบภายใน)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานเทศบาล ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ
(หน่วยตรวจสอบภายใน) 
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 40,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่ได้รับ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ 
(หน่วยตรวจสอบภายใน) 

ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  
ของพนักงานเทศบาล เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(หน่วยตรวจสอบภายใน)

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาล  
(หน่วยตรวจสอบภายใน)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ 
(หน่วยตรวจสอบภายใน)

ค่าวัสดุ รวม 53,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ใช้ใน
สํานักงาน  เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด 
กรรไกร  ฯลฯ  และวัสดุอื่น ๆ ที่จําเป็น  
(หน่วยตรวจสอบภายใน) 
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าผงซักฟอก ไม้กวาด  ผ้าปูโต๊ะ  และอื่น ๆที่จําเป็น
(หน่วยตรวจสอบภายใน)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าแป้นพิมพ์  เมมโมรี่ซิป  เมาส์  โปรแกรม
หมึกพิมพ์ ฯลฯ และวัสดุอื่น ๆ ที่จําเป็น 
(หน่วยตรวจสอบภายใน)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลจอหอ

อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 861,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานเทศกิจ รวม 861,000 บาท
งบบุคลากร รวม 526,000 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 526,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 343,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมทั้ง
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน 1 อัตรา 
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 159,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง 
จํานวน 1 อัตรา
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
(สํานักปลัดเทศบาล)

งบดําเนินงาน รวม 303,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ฯลฯ 
ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)  
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ค่าใช้สอย รวม 223,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 113,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปก
หนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดปฏิกูล  ค่าเบี้ยประกัน  
ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าระวางบรรทุก ค่าโฆษณาและเผยแพร่  
ค่าธรรมเนียม ค่าจัดทําคู่มือปฏิบัติราชการ  ค่าวารสาร
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานเทศกิจ ค่าจ้างสํารวจความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการของเทศบาลตําบลจอหอ ทั้งในด้านกระบวน
การและขั้นตอนการให้บริการและระเบียบกฎหมายต่างๆ 
ของทางเทศบาล  และอื่นๆ ที่จําเป็น
(สํานักปลัดเทศบาล)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ
เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด–ปิด  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ
และป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดอุบัติเหตุ  
ค่าเครื่องดื่มบริการประชาชน  ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ  
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พงศ. 2564 
(ตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 90 
ลําดับที่ 3)
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและรักษาความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมรณรงค์รักษา
ความสะอาดและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด–ปิด  ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายรณรงค์
และป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์รักษาความสะอาดและ
รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ฯลฯ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นและที่เกี่ยวข้องในโครงการฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 
(ตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 90 
ลําดับที่ 4 และแก้ไข ครั้งที่ 1 หน้า 12 ลําดับที่ 3 )
(สํานักปลัดเทศบาล)

งบลงทุน รวม 32,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 32,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล  แบบที่  1 จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับ  
งานประมวลผล แบบที่  1  จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า  19  นิ้ว  จํานวน  1  เครื่อง  
เป็นเงิน  22,000  บาท
ตั้งตามราคากลางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด
ที่ มท 0820.3/ว 7467  ลงวันที่  14  ธันวาคม  2563
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์  Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink  Tank  Printer)

จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink  Tank  Printer)  
จํานวน  1  เครื่อง เป็นเงิน  7,500  บาท
ตั้งตามราคากลางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0802.3/ว 7467 ลงวันที่  14  ธันวาคม  2563
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด 800  VA จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด  800  VA
จํานวน  1  เครื่อง  เป็นเงิน  2,500  บาท 
ตั้งตามราคากลางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0802.3/ว 7467 ลงวันที่  14  ธันวาคม  2563
(สํานักปลัดเทศบาล)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลจอหอ

อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 6,805,300 บาท แยกเป็น 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 6,805,300 บาท
งบบุคลากร รวม 3,077,000 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 3,077,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 813,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมทั้ง
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน 2 อัตรา 
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  หัวหน้าฝาย 
ประเภทอํานวยการท้องถิ่น  ระดับต้น  
จํานวน 1 อัตรา  ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท 
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 309,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา  พร้อมทั้ง
เงินปรับปรุงค่าจ้างประจํา จํานวน 1 อัตรา
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,841,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง จํานวน 12 อัตรา
(สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
(สํานักปลัดเทศบาล)

งบดําเนินงาน รวม 3,050,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 180,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าเบี้ยเลี้ยง หรือค่าใช้จ่าย ให้แก่ 
อปพร. เทศบาลตําบลจอหอ ที่ช่วยเหลืองานของเทศบาล
ตําบลจอหอ  หรืองานอื่นๆ ฯลฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง 
ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ 
(สํานักปลัดเทศบาล)  
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ค่าใช้สอย รวม 1,530,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 840,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปก
หนังสือ  ค่าซักฟอก ค่ากําจัดปฏิกูล  ค่าเบี้ยประกัน  
ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าระวางบรรทุก ค่าโฆษณาและเผยแพร่  
ค่าธรรมเนียม  ค่าจัดทําคู่มือปฏิบัติราชการ  ค่าวารสาร 
ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดสํานักงาน และค่าจ้างเหมา
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ค่าจ้างสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของเทศบาล
ตําบลจอหอ ทั้งในด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้
บริการและระเบียบกฎหมายต่างๆ ของทางเทศบาล 
และอื่น ๆ ที่จําเป็น
(สํานักปลัดเทศบาล)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ฯลฯ เช่น ค่าพาหนะ 
ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องใน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ 
(สํานักปลัดเทศบาล)    
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ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมแผนการดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนี
ไฟ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมแผนการดับเพลิงและ
ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิด – ปิด  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้
ประกอบการจัดกิจกรรม   ค่าเช่าเครื่องเสียงค่าอาหาร 
และอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและที่เกี่ยวข้องในโครงการฯ
ตาม
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1797
ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และกฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570  หน้า 90 
ลําดับที่ 1) 
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมทบทวนเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่
และพนักงานดับเพลิง

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมทบทวนเจ้าหน้าที่และ
พนักงานดับเพลิง  เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิด – ปิด ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมค่าเช่า
เครื่องเสียง  ค่าอาหาร และอาหารว่าง เครื่องดื่ม
ค่าสมนาคุณวิทยากรฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องฯ   
ตาม 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดัวยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2558
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1797
ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และกฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570  หน้า 90 
ลําดับที่ 2  และแก้ไข ครั้งที่ 1 หน้า 10 ลําดับที่ 1) 
(สํานักปลัดเทศบาล)

วันที่พิมพ์ : 29/8/2565  09:53:28 หน้า : 5/11



ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมทบทวนเพิ่มศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวนเพิ่ม
ศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)  
โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้าง อาสาสมัคร อปพร. เช่น 
ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ 
รวมถึงค่าใช้จ่ายการจัดฝึกอบรมฯ ฯลฯ
และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการฯ   
ตาม 
1. พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
(ม.41, ม.20)
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2558
4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ.2553
5.หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1797 
ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และกฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 91 
ลําดับที่ 5 และแก้ไข ครั้งที่ 1 หน้า 13 ลําดับที่ 4) 
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมแก่
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ
(สํานักปลัดเทศบาล) 

ค่าวัสดุ รวม 1,120,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่านใส่วิทยุมือถือ ฟิวส์ สายไฟฟ้า 
ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ
และวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
(สํานักปลัดเทศบาล) 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้กวาด ผงซักฟอก น้ํายาดับกลิ่น 
กระติกน้ําร้อน  กระติกน้ําแข็ง ถ้วย จาน ชาม แก้วน้ํา 
ชุดกาแฟ แปรง ผ้าปูโต๊ะฯลฯ  และวัสดุอื่นๆ ที่จําเป็น  
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมทรัพย์สินของ
อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เช่น น้ํามัน 
ทินเนอร์ ไม้ สี แปรงทาสี ปูน ค่าเครื่องมือ ท่อต่างๆ ฯลฯ
และวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  
(สํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน 
แม่แรง สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน ฯลฯ 
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(สํานักปลัดเทศบาล) 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล  
จารบี น้ํามันเครื่อง  และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(สํานักปลัดเทศบาล) 

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น 
หัวกะโหลกดูดน้ํา ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําป้าย และอุปกรณ์เกี่ยวกับ
เผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมการปฏิบัติงาน 
ตามระเบียบฯ  และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(สํานักปลัดเทศบาล) 

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติการ รองเท้าดับเพลิง
หมวกดับเพลิง กางเกง และเสื้อคลุมดับเพลิง 
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(สํานักปลัดเทศบาล) 
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเกี่ยวกับเครื่องดับเพลิง เช่น
สายส่งน้ําดับเพลิง ข้อต่อสายส่งน้ําดับเพลิง 
ค่าเคมีดับเพลิง  ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องมือ ฯลฯ  
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(สํานักปลัดเทศบาล) 

วัสดุจราจร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสัญญาณไฟกระพริบ  สัญญาณไฟฉุกเฉิน
กรวยจราจร  แผงกั้นจราจร  ป้ายเตือน  แท่นแบริเออร์
ป้ายไฟหยุดตรวจ  แผ่นป้ายจราจร  กระจกโค้งมน ฯลฯ
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการอํานวยความสะดวกหรือ
แก้ไขปัญหาเกี่ยกับการจัดจราจรให้แก่ประชาชน
(สํานักปลัดเทศบาล) 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 220,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของอาคารงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)  

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาของอาคารงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)  

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของอาคารงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ต
ของอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ค่าติดตั้ง ค่าเช่าช่องสัญญาณ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องฯลฯ 
(สํานักปลัดเทศบาล)

งบลงทุน รวม 678,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 678,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ล็อคเกอร์ 18 ช่อง 
จํานวน 2 ตู้ ๆ ละ  8,000 บาท
(ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570  
หน้า 106  ลําดับที่ 2 )
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 17,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน
จํานวน  3  ตู้ ๆ ละ  5,700 บาท 
(ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570  
หน้า 106  ลําดับที่ 4 )
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าจัดซื้อถังน้ําแบบไฟเบอร์กลาส จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังน้ําแบบไฟเบอร์กลาส 
ขนาดความจุ 2,500 ลิตร 
จํานวน 2 ถัง ๆ ละ 10,000  บาท
(ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 
หน้า 106  ลําดับที่ 1 )
(สํานักปลัดเทศบาล)

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบท่อสูบน้ําพญานาค จํานวน 385,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบท่อสูญน้ําพญานาค
ขนาด  8  นิ้ว  จํานวน  4  เครื่องๆละ  96,300  บาท
(ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570  หน้า 170  
ลําดับที่  6)
สํานักปลัดเทศบาล)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM  
ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จํานวน 20 เครื่อง ๆ ละ 12,000 บาท
(ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570  
หน้า 107  ลําดับที่ 5)
(สํานักปลัดเทศบาล)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลจอหอ

อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,327,500 บาท แยกเป็น 
แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,327,500 บาท
งบบุคลากร รวม 1,519,000 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,519,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,264,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนเทศบาล  และ
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป  จํานวน  3  อัตรา
(กองการศึกษา) 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อํานวยการ
กองการศึกษา  ประเภทอํานวยการท้องถิ่น  ระดับกลาง  
ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท 
(กองการศึกษา)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา
ประเภทอํานวยการท้องถิ่น  ระดับกลาง 
ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท  
(กองการศึกษา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จํานวน 1 อัตรา  
(กองการศึกษา)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว  จํานวน 1 อัตรา  
(กองการศึกษา)

งบดําเนินงาน รวม 358,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 145,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้
รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ   
(กองการศึกษา)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง 
ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
(กองการศึกษา)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่ได้รับ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ  
(กองการศึกษา)

ค่าใช้สอย รวม 97,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  
ค่าซักฟอก  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าโฆษณาและเผยแพร่  
ค่าเบี้ยประกัน  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ
(กองการศึกษา)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง  เช่น  
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ   ค่าเช่าที่พัก  
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินฯลฯ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(กองการศึกษา)  

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม  
ของพนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง
(กองการศึกษา)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
(กองการศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  เช่น  กระดาษ ปากกา 
ไม้บรรทัด  ซองใส่เอกสาร คลิป เทปใส ซองเอกสาร 
เครื่องคํานวณเลข ฯลฯ  และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวกับสํานักงาน 
(กองการศึกษา)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  เช่น
กระดาษต่อเนื่อง เมาส์  แป้นพิมพ์ แผ่นกรองแสง
ตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ ฯลฯ 
และวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
(กองการศึกษา)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 56,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของศูนย์เยาวชน
เทศบาลตําบลจอหอ 
(กองการศึกษา)

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาของศูนย์เยาวชน
เทศบาลตําบลจอหอ 
(กองการศึกษา)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
ของกองการศึกษา  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(กองการศึกษา)
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งบลงทุน รวม 450,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 450,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์  พร้อมเก้าอี้ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ 
จํานวน 1 ชุด  เป็นเงิน  5,000 บาท  
(ตั้งตามราคาท้องถิ่น) 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 
หน้า 109 ลําดับที่  11)
(กองการศึกษา)
 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า  ขนาด  160  KVA จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า  ขนาด  160  KVA 
พร้อมติดตั้ง  บริเวณศูนย์เยาวชนเทศบาลตําบลจอหอ
ตามแบบเทศบาลกําหนด  ตั้งตามราคาท้องถิ่น 
ไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0820.3/ว 7467 ลงวันที่  14  ธันวาคม  2563
(กองการศึกษา)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  จํานวน  1  เครื่อง  
เป็นเงิน  17,000  บาท
(ตั้งตามราคากลางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  หน้า 107 
ลําดับที่  7)
(กองการศึกษา)
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ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์  หรือ LED สี  ชนิด Network แบบที่ 2 จํานวน 26,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์  หรือ LED 
สี  ชนิด Network แบบที่ 2 (27  หน้า/นาที)จํานวน  1  เครื่อง 
เป็นเงิน  26,000  บาท
(ตั้งตามราคากลางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  หน้า 107 
ลําดับที่  8)
(กองการศึกษา)

ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด 800  VA จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด  800  VA
จํานวน  1  เครื่อง  เป็นเงิน  2,500  บาท
(ตั้งตามราคากลางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  หน้า  109  
ดับที่  10)
(กองการศึกษา)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลจอหอ

อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,777,900 บาท แยกเป็น 
แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,777,900 บาท
งบบุคลากร รวม 1,182,000 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,182,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,020,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล  และเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานครูเทศบาลประจําป  จํานวน 3  อัตรา  
(กองการศึกษา)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล 
จํานวน 1 อัตรา  อัตราเดือนละ 3,500 บาท  
(กองการศึกษา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตําแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก 
จํานวน 1 อัตรา
(กองการศึกษา)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง
ตําแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา
(กองการศึกษา)
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งบดําเนินงาน รวม 2,558,400 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,116,800 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 378,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
ค่าซักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ
(กองการศึกษา)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรของพนักงานครู และผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลจอหอ  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ค่าพาหนะ   ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน 
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
(กองการศึกษา)  
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ค่าใช้จ่ายในโครงการการแข่งขันกีฬาสีของเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลจอหอ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการการแข่งขันกีฬาสีของ
เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลจอหอ  เช่น 
วัสดุอุปกรณ์  ค่าใช้จ่ายในพิธีการ  ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน 
ค่าของขวัญของรางวัล   ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ฯลฯ 
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน  การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา
และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2564
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570   หน้า 83 
ลําดับที่ 8)
(กองการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในโครงการการประชาสัมพันธ์ผลงานเด็กปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลจอหอ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการการประชาสัมพันธ์ผลงานเด็ก
ปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลจอหอ  เช่น 
ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าใช้จ่ายในพิธีการ ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ  และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน   การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและ
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564    
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570  หน้า 83  
ลําดับที่ 7)
(กองการศึกษา)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
น้ําดื่ม และน้ําแข็ง ค่าใช้จ่ายในพิธีการ ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าของขวัญของรางวัล 
เงินรางวัล ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าถ้วยหรือโล่รางวัล
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง 
ค่าจ้างเหมาประดับตกแต่งสถานที่ฯลฯ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2564
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570  หน้า 81  
ลําดับที่ 5)
(กองการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในโครงการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลจอหอ

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการการประกันคุณภาพภาย
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลจอหอ เช่น วัสดุอุปกรณ์  
ค่าใช้จ่ายในพิธีการ  ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าสมนาคุณวิทยากร   ค่าป้ายประชาสัมพันธ์   ฯลฯ
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570  หน้า 83 
ลําดับที่ 9)
(กองการศึกษา)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานครู  บุคลากรทาง
การศึกษา       และคณะกรรมการด้านการศึกษาของเทศบาลตําบล
จอหอและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลจอหอและทัศนศึกษาดูงาน

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพของ
พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการ
ด้านการศึกษาของเทศบาลตําบลจอหอและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลจอหอและทัศนศึกษาดูงาน เช่น 
ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีการ
ค่าลงทะเบียน ค่าจ้างทําใบประกาศนียบัตร 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าของที่ระลึก ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง 
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  หน้า  82  
ลําดับที่ 6)
(กองการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในโครงการพิธีเปดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
จอหอ  หลังที่ 2

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพิธีเปดอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลจอหอ  หลังที่ 2 
เช่น ค่าถวายจตุปัจจัยพระ  ค่าอาหารถวายพระ อาหาร
และอาหารว่างสําหรับผู้มาร่วมพิธีเปด ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
พิธีการและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาแล
การแข่งขันกีฬาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564    
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570  เพิ่มเติมครั้งที่ 1  
หน้า 12  ลําดับที่ 1 )  
(กองการศึกษา)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลจอหอ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลจอหอ  เช่น วัสดุอุปกรณ์  
ค่าใช้จ่ายในพิธีการ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าสมนาคุณวิทยากร   ค่าป้ายประชาสัมพันธ์   ฯลฯ 
และอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570   หน้า 84  
ลําดับที่ 10)
(กองการศึกษา)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 398,800 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา ดังนี้
(1)  ค่าอาหารกลางวัน สําหรับจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลจอหอ 
จํานวน  50  คน อัตราคนละ 21 บาท  จํานวน 245 วัน   
เป็นเงิน  257,250 บาท
(2)  ค่าจัดการเรียนการสอน สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดการ
เรียนการสอน  สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
จอหอ  จํานวน 50  คน อัตราคนละ 1,700 บาท 
เป็นเงิน  85,000 บาท
(3)  ค่าหนังสือเรียน สําหรับจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จํานวน 50 คน อัตราคนละ 200 บาท  
เป็นเงิน  10,000 บาท
(4)  ค่าอุปกรณ์การเรียน สําหรับจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การ
เรียน  สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลจอหอ  
จํานวน 50 คน อัตราคนละ 200 บาท  
เป็นเงิน  10,000 บาท
(5)  ค่าเครื่องแบบนักเรียน สําหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ
นักเรียน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลจอหอ  
จํานวน  50 คน อัตราคนละ 300 บาท  
เป็นเงิน  15,000 บาท
(6)  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สําหรับจ่ายเป็นค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลจอ
หอ  จํานวน  50 คน อัตราคนละ 430 บาท  
เป็นเงิน  21,500 บาท
ให้ปฏิบัติตามแนบท้ายหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลว 18 ก.ค. 2565
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 หน้า  80  
ลําดับที่ 4)
(กองการศึกษา)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการ
ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เทศบาลตําบลจอหอ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพื่อการศึกษา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลจอหอ เช่นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีการ
ค่าลงทะเบียน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ  
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  หน้า  85  
ลําดับที่ 12)
(กองการศึกษา)

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม  
(กองการศึกษา)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
(กองการศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 1,320,600 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ไม้บรรทัด ซองใส่เอกสาร 
คลิปหนีบ เทปใส ซองเอกสาร เครื่องคํานวณเลข ฯลฯ
และวัสดุอื่น ๆ ที่จําเป็น 
(กองการศึกษา)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า  สวิตช์ไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  
ลําโพง  ไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโฟน  หม้อแปลงไฟฟ้า 
เทปพันสายไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า  โคมไฟฟ้า ฯลฯ 
(กองการศึกษา)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,045,600 บาท

(1)  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบบลจอหอ          
เพื่อจ่ายเป็นค่าแป้ง แก้วน้ํา ขันน้ํา ยาสีฟัน แปลงสีฟัน 
ผ้าเช็ดมือ  น้ํายาล้างจาน  ไม้ถูพื้น  ถังน้ํา  ไม้กวาด  
ผ้าปูโต๊ะ  ถ้วย จาน ชาม ช้อนส้อม ผงซักฟอก 
น้ํายาเช็ดกระจก  สเปรย์ปรับอากาศ  ถังขยะ  ถุงขยะ  
น้ํายาล้างห้องน้ํา  แปรงขัดห้องน้ํา  ฯลฯ 
และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   เป็นเงิน  30,000  บาท

(2)  ค่าอาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลจอหอ                       
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลจอหอ  จํานวน 50 คน อัตราคนละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน  เป็นเงิน 95,810 บาท 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -2570 หน้า  80  
ลําดับที่ 3)

(3)  ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านจอหอ 
เพื่อสนับสนุนโรงเรียนบ้านจอหอจัดสรรให้เด็กอนุบาลและ
เด็กประถมศึกษาปที่ 1 – 6  จํานวน  480  คน 
อัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน
เป็นเงิน  919,776 บาท
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  หน้า 79  
ลําดับที่ 1)
(กองการศึกษา)
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้อัด สี ทินเนอร์ แปรงทาสี ปูน อิฐ หิน ดิน 
ทราย ตะปู เหล็ก  กระเบื้อง  ฯลฯ และวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้อง
(กองการศึกษา)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก  ยางใน  แบตเตอรี่  ตลับลูกปืนฯลฯ
และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
(กองการศึกษา)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันดีเซล  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันจารบี
น้ํากลั่น  น้ํามันหล่อลื่น  น้ํามันเบรก  ฯลฯ
และวัสดุอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง    
(กองการศึกษา)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ายา เวชภัณฑ์ เจลแอลกอฮอล์ ปรอท สําลี 
ผ้าพันแผล วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ฯลฯ 
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(กองการศึกษา)

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปุ๋ย  ต้นปลูก  พันธุ์พืช  พันธุ์ไม้ดอก 
ไม้ประดับ  พันธุ์สัตว์น้ํา อาหารสัตว์ วัสดุเพาะชํา  
สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืช  บัวรดน้ํา สปริงเกอร์
สายยาง กระถาง ช้อนพรวนดิน จอบ เสียม มีด
กรรไกรตัดกิ่ง ฯลฯ และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(กองการศึกษา)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเมมโมรี่การ์ด ขาตั้งกล้อง  
กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป  ฯลฯ 
และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(กองการศึกษา)

วัสดุกีฬา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลูกฟุตบอล  ตาข่ายฟุตบอล  ลูกฟุตซอล
ตาข่ายฟุตซอล ลูกเซปักตะกร้อ นกหวีด ลูกบาสเกตบอล ฯลฯ
และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
(กองการศึกษา)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์บันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง
เมาส์  แป้นพิมพ์ แผ่นกรองแสง ตลับหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ์ ฯลฯ  และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(กองการศึกษา)

วัสดุการศึกษา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ฯลฯ
และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับวัสดุการศึกษา 
(กองการศึกษา)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 121,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลจอหอ
(กองการศึกษา)
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ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลจอหอ
(กองการศึกษา)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่องหรือหมายเลขโทรศัพท์
ค่าบํารุงรักษาสาย ฯลฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลจอหอ
(กองการศึกษา)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลจอหอและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง
(กองการศึกษา)

งบลงทุน รวม 21,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 21,500 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จํานวน 9,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  เป็นเครื่อง
ตัดหญ้าแบบสะพาย เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี  พร้อมใบมีด  
จํานวน  1  เครื่อง  เป็นเงิน  9,500  บาท
(ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
ไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท0820.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563
(กองการศึกษา)
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ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน 
เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น 
เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า  5 แรงม้า 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อประมาณ 26 นิ้ว รัศมีตัดหญ้า
ได้กว้างไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว  ความจุถังน้ํามันเครื่องยนต์
 ไม่น้อยกว่า 1.50 ลิตร  จํานวน  1 เครื่อง  
เป็นเงิน  12,000  บาท
(ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
ไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด  ที่ มท 0820.3/ว 7467  
ลงวันที่  14  ธันวาคม  2563
(กองการศึกษา)

งบเงินอุดหนุน รวม 2,016,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,016,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

ค่าอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านจอหอ จํานวน 2,016,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนบ้านจอหอ
จัดสรรให้เด็กอนุบาลและเด็กชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 
จํานวน 480 คน  อัตราคนละ 21 บาท จํานวน 200 วัน 
เป็นเงิน  2,016,000 บาท
ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4750 ลว 14 ส.ค. 2563
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -2570หน้า 79  ลําดับที่ 2)
(กองการศึกษา)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลจอหอ

อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,577,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 3,577,000 บาท
งบบุคลากร รวม 2,120,400 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,120,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,640,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําป จํานวน 3 อัตรา 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนผู้อํานวยการ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
ประเภทอํานวยการท้องถิ่น  ระดับกลาง  
ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 85,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ประเภทอํานวยการท้องถิ่น  ระดับกลาง
ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท  
และตําแหน่งหัวหน้าฝาย ประเภทอํานวยการท้องถิ่น  
ระดับต้น  ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 304,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง จํานวน 2 อัตรา
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
จํานวน 1 อัตรา
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

งบดําเนินงาน รวม 1,433,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 284,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 204,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล
ตามสิทธิที่ได้รับ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล          
ตามสิทธิที่ได้รับ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าใช้สอย รวม 929,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 819,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์หรือ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ และเผยแพร่ และเป็นค่าจ้างเหมาต่าง ๆ  
ในการปรับปรุงงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ค่าเบี้ยประกันยานพาหนะฯลฯ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตามความจําเป็น
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง
เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของ
พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าวัสดุ รวม 220,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียนแบบพิมพ์ 
ใช้ในสํานักงาน เช่น กระดาษ  ผ้าหมึกพิมพ์ดีด ดินสอ 
ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด กรรไกร ฯลฯ  และวัสดุอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวกับวัสดุสํานักงาน และแบบพิมพ์ต่าง ๆ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่งสําหรับ
รถยนต์ เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน น๊อต
สกรู ฯลฯ และวัสดุอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น 
เช่น น้ํามันเบนซิน   น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง 
น้ํามันหล่อลื่น ฯลฯ และอื่นๆ ที่จําเป็น 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น
ตลับหมึกสี – หมึกดํา  แผ่นซีดี กระดาษโปรแกรม 
เมาส์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ  และวัสดุอื่น ๆ ที่จําเป็น
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

งบลงทุน รวม 23,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 23,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน ชนิด 2 บาน จํานวน 23,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน ชนิด 2 บานเลื่อน 
จํานวน 4 ตู้ ๆ ละ 5,900 บาท
(ตั้งตามราคาท้องถิ่น)
ไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด  ที่ มท 0820.3/ว 7467  
ลงวันที่  14  ธันวาคม  2563
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลจอหอ

อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,745,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 2,745,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,055,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 240,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 240,000 บาท

เพื่อเป็นค่าตอบแทนเป็นค่าป่วยการชดเชยการงาน
หรือเวลาที่เสียไป  ให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  
และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
การเบิกค่าใช้จ่าย  พ.ศ.  2562
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 9 ลําดับที่ 1)
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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ค่าใช้สอย รวม 610,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน  เช่น ค่าน้ําแข็งและเครื่องดื่ม  ค่าจัดซื้อวัสดุ
เกี่ยวกับการรักษาความสะอาด  และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องในโครงการ ฯลฯ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ.  2560
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566–2570 หน้า 57 
ลําดับที่ 1 และแกัไข ครั้งที่ 1 หน้า 4 ลําดับที่ 1)
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์
ในการฉีดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว 
และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องในโครงการ ฯลฯ 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ.  2560
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566–2570 หน้า60 
ลําดับที่ 7 และแก้ไข ครั้งที่ 1 หน้า 5 ลําดับที่ 2)
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าใช้จ่ายในโครงการโคราชเมืองสะอาดเก็บกวาดทั้งจังหวัด จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าน้ําดื่ม น้ําแข็ง 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1  
หน้า 9 ลําดับที่ 2)
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตเทศบาล จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อในเขตเทศบาล เช่น ค่าจัดซื้อทรายอะเบท
เคมีกําจัดยุงลาย ค่าเอกสารประชาสัมพันธ์
และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 หน้า 58 
ลําดับที่ 3 และแก้ไข ครั้งที่ 1 หน้า 6 ลําดับที่ 3)
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและให้ความรู้เรื่อง
โรคเอดส์ เช่นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง 
และเครื่องดื่ม  และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566–2570 หน้า 58 ลําดับที่ 4)
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์คัดแยกขยะและการนําขยะกลับมาใช้
ใหม่

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม  
และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566–2570 หน้า 57 ลําดับที่ 2)
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการอาหารปลอดภัย จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม
และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม  และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566–2570 หน้า 59 ลําดับที่ 5)
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าวัสดุ รวม 1,205,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟ สายไฟ สวิทซ์ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า
ถ่านไฟฉาย ฯลฯ และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ 
ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด เช่น
ไม้กวาด เข่ง ที่ตักขยะ มีด คราด ถัง แปรง สายยาง สบู่
ผงซักฟอก ฯลฯ 
และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวกับวัสดุงานบ้านงานครัว
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 1,100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ายา เวชภัณฑ์ เจลแอลกอฮอล์ วัสดุอุปกรณ์
ทางการแพทย์  ฯลฯ และวัสดุวิทยาศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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งบลงทุน รวม 150,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 150,000 บาท
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่
ที่ใช้ในงานสาธารณสุข จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 75,000 บาท
(ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1  
หน้า 17 ลําดับที่ 9)
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

งบเงินอุดหนุน รวม 540,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 540,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 540,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข
จํานวน 27 ชุมชน ๆ ละ 20,000 บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 หน้า 61 
ลําดับที่ 8)
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลจอหอ

อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,330,200 บาท แยกเป็น 
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,330,200 บาท
งบบุคลากร รวม 883,000 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 883,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 865,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําป จํานวน  2  อัตรา  
(กองสวัสดิการสังคม)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝาย  ประเภทอํานวยการ
ท้องถิ่น  ระดับต้น ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท  
(กองสวัสดิการสังคม)

งบดําเนินงาน รวม 347,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการของหน่วยงานรัฐ
ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ  
ตามระเบียบฯ
(กองสวัสดิการสังคม)
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ของพนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง  
ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ
(กองสวัสดิการสังคม)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
ตามสิทธิที่ได้รับ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ
(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  
พนักงานจ้าง เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักฯลฯ 
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ตามระเบียบฯ
(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอมรมของพนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง
(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
(กองสวัสดิการสังคม)
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ค่าวัสดุ รวม 177,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ  แฟ้ม  ตรายาง  ดินสอ  ปากกา
ยางลบ  ฯลฯ  และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า  หลอดไฟ ฯลฯ 
และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าผงซักฟอก  ไม้กวาด  เข่ง  ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ
และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน  หัวเทียน
น้ํามันเบรก  ฯลฯ  และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันดีเซล  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเครื่อง
น้ํามันเชื้อเพลิง  ฯลฯ  และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสี  พู่กัน  เมนโมรี่การ์ด  
กระดาษเขียนโปสเตอร์  ฯลฯ และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(กองสวัสดิการสังคม) 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าแป้นพิมพ์  เมนโมรี่ชิป  เมาส์  หมึกพิมพ์ ฯลฯ  
และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบริการระบบอินเตอร์เน็ต
ค่าเช่าช่องสัญญาณ ฯลฯ  และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(กองสวัสดิการสังคม)

งบลงทุน รวม 100,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,200 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล  แบบที่  1 จํานวน 66,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล
แบบที่  1  จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  19  นิ้ว
จํานวน  3  เครื่อง  ราคาเครื่องละ  22,000  บาท
เป็นเงิน  66,000  บาท
ตั้งตามราคากลางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด  ที่ มท 0820.3/ว 7467  ลงวันที่  14  ธันวาคม  2563
(กองสวัสดิการสังคม)
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ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา  ชนิด Network  
แบบที่  1 (28 หน้า/นาที)

จํานวน 26,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา
ชนิด Network แบบที่ 1  (28 หน้า/นาที)  จํานวน 3 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 8,900  บาท  เป็นเงิน  26,700  บาท
ตั้งตามราคากลางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด  ที่ มท 0820.3/ว 7467  ลงวันที่  14  ธันวาคม  2563
(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด 800  VA จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด  800  VA
จํานวน  3  เครื่อง  ราคาเครื่องละ  2,500  บาท  
เป็นเงิน  7,500  บาท 
ตั้งตามราคากลางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0820.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563
(กองสวัสดิการสังคม)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลจอหอ

อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,479,200 บาท แยกเป็น 
แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 5,479,200 บาท
งบบุคลากร รวม 4,614,200 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 4,614,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 449,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําป  จํานวน 1 อัตรา
(กองช่าง)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 504,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
ค่าจ้างประจํา จํานวน 2 อัตรา
(กองช่าง)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา จํานวน 20,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจําผู้ที่ได้รับเงิน
เดือน หรือค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของอันดับหรือตําแหน่ง
(กองช่าง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 3,354,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ดังนี้
- พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 6 อัตรา 
- พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 21 อัตรา 
(กองช่าง)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 286,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ดังนี้
- พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 6 อัตรา 
- พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 21 อัตรา 
(กองช่าง)

งบดําเนินงาน รวม 865,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 109,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
แก่พนักงาน  และลูกจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการเบิกจ่าย
เงินตอบแทน  การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
และหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(กองช่าง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่ได้รับ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ 
(กองช่าง)   

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 29,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
และลูกจ้างประจํา ตามสิทธิที่ได้รับ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ
(กองช่าง)
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ค่าใช้สอย รวม 370,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาคนงานประจํารถกระเช้าไฟฟา 
ทะเบียน 89-0407 นม  และเป็นค่าจ้างเหมาต่างๆ ฯลฯ 
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
(กองช่าง)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(กองช่าง)

ค่าลงทะเบียนในการฝึกบอรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของ
พนักงงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง 
(กองช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 350,000 บาท
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟาที่จําเป็นต้องเปลี่ยนเนื่องจาก
การชํารุดเสียหาย เช่น หลอดไฟ สายไฟ สวิทซ์ไฟฟา ปลั๊กไฟฟา 
ถ่านไฟฉาย และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จําเป็น และเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
(กองช่าง)

วันที่พิมพ์ : 29/8/2565  10:03:59 หน้า : 3/4



ค่าสาธารณูปโภค รวม 36,000 บาท
ค่าไฟฟา จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟาสวนเฉลิมพระเกียรติ ,โรงเก็บพัสดุ 
(โรงฆ่าสัตว์เดิม) และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(กองช่าง)

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาสวนเฉลิมพระเกียรติ ,โรงเก็บพัสดุ 
(โรงฆ่าสัตว์เดิม) และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(กองช่าง)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลจอหอ

อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 608,600 บาท แยกเป็น 
แผนงานเคหะและชุมชน

งานสวนสาธารณะ รวม 608,600 บาท
งบดําเนินงาน รวม 608,600 บาท

ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ
(กองช่าง)

ค่าใช้สอย รวม 453,600 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 453,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานประจําสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ  และเป็นค่าจ้างเหมาต่างๆ ฯลฯ 
และอื่นๆ
(กองช่าง)
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ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ถุงพลาสติก 
และจัดซื้อพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับ ต้นไม้ใหญ่ 
ตลอดจนเครื่องมือขนาดเล็ก เช่น  กรรไกรตัดต้นไม้ 
บัวรดน้ํา สายยาง กระถางต้นไม้ สารเคมีกําจัดวัชพืช ฯลฯ
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประดับตกแต่งตามถนนสายต่างๆ 
ตลอดจนปรับปรุงสภาพแวดล้อม ตกแต่งสวนสาธารณะต่างๆ 
และตกแต่งตามงานพิธีและกิจกรรมต่าง ๆ  ของเทศบาล  
ทําให้บ้านเมืองเกิดความร่มรื่นและสวยงาม 
(กองช่าง)

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้า
หุ้มข้อเหล็ก  เข็มขัดเซฟตี้ ถุงมือหนัง เสื้อ ฯลฯ
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(กองช่าง)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลจอหอ

อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 10,858,200 บาท แยกเป็น 
แผนงานเคหะและชุมชน

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 10,858,200 บาท
งบบุคลากร รวม 4,035,000 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 4,035,000 บาท
คาจางลูกจางประจํา จํานวน 253,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจางลูกจางประจํา พรอมทั้งเงินปรับปรุง
คาจางประจํา จํานวน 1 อัตรา
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจางประจํา จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแก
ลูกจางประจํา  จํานวน  1  อัตรา
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 2,916,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจาง จํานวน 27 อัตรา
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 850,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง
จํานวน 27 อัตรา
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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งบดําเนินงาน รวม 6,794,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 300,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
แกพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง
ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

ค่าใช้สอย รวม 3,817,700 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 2,817,700 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาในการจัดเก็บขยะมูลฝอย
ภายในเขตเทศบาลฯ ใหสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย
คาจางเหมาบุคคลภายนอก เชน คาจางที่ปรึกษา ฯลฯ
และอื่นๆที่เกี่ยวของ
(กองสาธารณสุและสิ่งแวดลอม)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาซอมแซมบํารุงทรัพย์สิน
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

ค่าวัสดุ รวม 2,650,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาถังขยะสําหรับบริการประชาชน
ดานรักษาความสะอาด ฯลฯ 
และวัสดุอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน ไม ทอ หิน ปูน ทราย 
อิฐ  เหล็ก กาว สี แปรง ทอพีวีซี ขอตอพีวีซี ของอพีวีซี
ใบเลื่อยตัดทอพีวีซี กอกน้ํา ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ ที่จําเปน
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะและขนสง
สําหรับรถยนต์ เชน ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน 
นอต สกรู ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 1,800,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน 
น้ํามันเบนซิน  น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง 
น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ และอื่นๆ ที่จําเปน 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

วัสดุการเกษตร จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อน้ํายา EM สําหรับใชในการ
กําจัดขยะมูลฝอยและการบําบัดน้ําเสียของเทศบาลฯ 
และอื่นๆ ที่จําเปน
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย เชน ชุดปฏิบัติงาน
เสื้อ ที่ปิดปาก ปิดจมูก รองเทา ถุงมือ ฯลฯ 
และวัสดุอื่นๆ ที่จําเปน  และเกี่ยวของ 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 27,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 21,000 บาท

เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟ้าของสถานที่ที่กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอมรับผิดชอบ เชน โรงเก็บรถขยะ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาของสถานที่ที่กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอมรับผิดชอบ เชน โรงเก็บรถขยะ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

งบลงทุน รวม 28,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 28,500 บาท
ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

คาจัดซื้อเครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง จํานวน 28,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง
เปนเครื่องตัดหญาแบบสะพาย เครื่องยนต์ขนาด
ไมนอยกวา 1.4 แรงมา ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา
30 ซีซี  พรอมใบมีด  จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท
(ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 
เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หนา 17 ลําดับ 11)
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลจอหอ

อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 355,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานเคหะและชุมชน

งานบําบัดน้ําเสีย รวม 355,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 355,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 105,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 105,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกขุดลอกท่อระบายน้ํา 
ค่าตรวจสอบคุณภาพน้ําในแหล่งธรรมชาติภายในเขตเทศบาล 
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
(กองช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดซื้อน้ํายา EM สําหรับใช้ในการบําบัดน้ําเสีย
ของเทศบาล
(กองช่าง)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลจอหอ

อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,440,200 บาท แยกเป็น 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 1,440,200 บาท
งบบุคลากร รวม 857,000 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 857,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 839,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําป จํานวน  2  อัตรา  
(กองสวัสดิการสังคม)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝาย 
ประเภทอํานวยการท้องถิ่น  ระดับต้น  
ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท  
(กองสวัสดิการสังคม)
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งบดําเนินงาน รวม 583,200 บาท
ค่าใช้สอย รวม 583,200 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 88,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อทําหน้าที่
พนักงานขับรถยนต์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บเล่มหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ  ค่าโฆษณาและเผยแพร่  
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าจ้างเหมาบริการ  
ค่ารับวารสาร ค่าแรงงานบุคคลภายนอกให้ทําการอย่างใด
อย่างหนึ่งตามภารกิจ  
ค่าหนังสือพิมพ์สําหรับบริการชุมชน 27 ชุมชน  ฯลฯ  
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(กองสวัสดิการสังคม)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดประชุมคณะกรรมการ
ชุมชน  โดยจัดประชุมประจําเดือนของคณะกรรมการชุมชน 
กลุ่มสตรีแม่บ้าน  กลุ่มอาชีพต่างๆ  ของชุมชน  เช่น 
ค่าอาหารว่าง  และเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2562
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570  หน้า 95 
ลําดับที่ 4)
(กองสวัสดิการสังคม)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดประชุมเวทีประชาคมชุมชนเพื่อจัดทําแผน
ชุมชน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดประชุมเวทีประชาคม
ชุมชน  เพื่อจัดทําแผนชุมชน  เช่น ค่าวัสดุและอุปกรณ์ใน
การฝึกอบรม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ฯลฯ  
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2562
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570  หน้า  95  
ลําดับที่  5)
(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าใช้จ่ายในโครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ  เช่น 
ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  
ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม  ฯลฯ  
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570  หน้า  93   
ลําดับที่  2)
(กองสวัสดิการสังคม)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดในชุมชน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพติดในชุมชน เช่น ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม  
ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง 
และเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการที่เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570  หน้า 94  
ลําดับที่  3)
(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงกาอบรมทัศนศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการชุมชน  เช่น  ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการฝึก
อบรม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาพาหนะ  ค่าของที่ระลึก
ค่าของขวัญของรางวัล ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570  หน้า  96  
ลําดับที่  6)
(กองสวัสดิการสังคม)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติ
ความรุนแรงในครอบครัว

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็กและสตรีเพื่อยุติความรุนแรงในครอบครัว เช่น 
ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม  ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม  ฯลฯ  
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570  หน้า  92  
ลําดับที่  1)
(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

จํานวน 55,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เช่น ค่าวัสดุและอุปกรณ์ใน
การฝึกอบรม  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าจ้างเหมาพาหนะ ฯลฯ 
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินงานขจัดความยากจน
และพัฒนาครบทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570  หน้า  99  
ลําดับที่  1)
(กองสวัสดิการสังคม)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลจอหอ

อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 623,200 บาท แยกเป็น 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 623,200 บาท
งบบุคลากร รวม 501,200 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 501,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 483,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําป  จํานวน 1 อัตรา  
(กองการศึกษา)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝาย
ประเภทอํานวยการท้องถิ่น  ระดับต้น จํานวน 1 อัตรา
ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท 
(กองการศึกษา)

งบดําเนินงาน รวม 122,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 97,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่ได้รับ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ 
(กองการศึกษา)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ตามสิทธิที่ได้รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ
(กองการศึกษา)
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ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีไทย

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมทางศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีไทย 
เช่น ค่าเครื่องไทยธรรม  ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าใช้จ่ายใน
พิธีการ ค่าจ้างเหมาจัดทําอาหาร อาหารว่าง  เครื่องดื่ม 
น้ําดื่ม และน้ําแข็ง ค่าปายประชาสัมพันธ์ ค่ามหรสพ
การแสดง  เงินรางวัล ค่าของรางวัล ค่าวัสดุสํานักงาน 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ค่าจ้างเหมาประดับตกแต่งขบวนแห่ 
ค่าจ้างเหมาประดับตกแต่งสถานที่  ตลอดจนค่ารื้อถอน 
ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายในการประกวด
หรือการแข่งขันต่างๆ ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟาชั่วคราว ค่าไฟฟา ค่า
น้ําประปา  ค่าโทรศัพท์  ตลอดระยะเวลาที่จัดงานนอก
สถานที่ ค่าพลุ ตะไล ไฟพะเนียงฯลฯ 
ตามโครงการต่างๆ ดังนี้
 1. โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์  
 2. โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง
 3. โครงการวันเข้าพรรษา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและ
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -2570 หน้า  89  
ลําดับที่ 1)
(กองการศึกษา)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพิธีการทางพระพุทธ
ศาสนาและวัฒนธรรม

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
พิธีการทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมให้กับสมาชิก
เครือข่ายสภาวัฒนธรรม  เทศบาลตําบลจอหอและ
ประชาชนภายในเขตเทศบาลตําบลจอหอที่สนใจ
จํานวน 1 รุ่น  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าใช้จ่ายในพิธีการ  
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม   ค่าสมนาคุณวิทยากร   
ค่าปายประชาสัมพันธ์  ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -2570  หน้า  89  
ลําดับที่ 2)  
(กองการศึกษา)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลจอหอ

อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 6,208,200 บาท แยกเป็น 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 6,208,200 บาท
งบบุคลากร รวม 3,556,700 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 3,556,700 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 3,368,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําป  จํานวน 7 อัตรา
(กองช่าง)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อํานวยการกองช่าง  
ประเภทอํานวยการท้องถิ่น ระดับกลาง  
ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท  
(กองช่าง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 121,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองช่าง
ประเภทอํานวยการท้องถิ่น ระดับกลาง  
ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท
และตําแหน่งหัวหน้าฝาย  ประเภทอํานวยการท้องถิ่น ระดับต้น 
จํานวน 3 อัตรา  ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท  
(กองช่าง)
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งบดําเนินงาน รวม 2,651,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 582,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการของหน่วยงาน
รัฐที่ได้รับการแต่งตั้ง  ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
(กองช่าง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ
(กองช่าง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 252,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่ได้รับ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ 
(กองช่าง)   

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
ตามสิทธิที่ได้รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ
(กองช่าง)
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ค่าใช้สอย รวม 720,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 280,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินจ้างเหมาบริการด้านต่าง ๆ  เช่น  
ค่าประกันภัยรถยนต์ และรถมอเตอร์ไซค์และ
ยานพาหนะอื่นของกองช่าง  ค่าเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ  ค่าขนย้าย  เครื่องจักรกล 
ค่าจ้างทําปายโฆษณา  ค่าจ้างเหมาคนงาน
ประจํารถกระบะ ทะเบียน 3384 นม  
ค่าจ้างเหมาคนงานประจํารถหกล้อ 
ทะเบียน 84-6715 นม 
ค่าจ้างเหมาคนงานคนงานสํารวจ 
และเป็นค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ฯลฯ และอื่น ๆ
(กองช่าง)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(กองช่าง)

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงงานเทศบาล
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง 
(กองช่าง)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน  เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
(กองช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 1,335,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียนแบบพิมพ์  และอุปกรณ์
เครื่องใช้ในสํานักงาน เช่น กระดาษ ผ้าหมึกพิมพ์ดีด ดินสอ 
ปากกา ยางลบ  เก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง  ฯลฯ 
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุสํานักงาน
(กองช่าง)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง  ภาชนะสําหรับหมัก
น้ํายา EM  เพื่อใช้ในการดับกลิ่นสําหรับกําจัดขยะมูลฝอยในที่ทิ้ง
ขยะมูลฝอยของเทศบาล ฯลฯ  และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
บ้านงานครัว 
(กองช่าง)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ท่อ หิน ปูน ทราย 
สังกะสี  กระเบื้อง อิฐ เหล็ก สี แปรง ฯลฯ 
และวัสดุอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง 
(กองช่าง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่งสําหรับรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน 
น๊อต สกรู  ฯลฯ  และวัสดุอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง 
(กองช่าง)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น  เช่น  
น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล  น้ํามันเครื่อง น้ํามันหล่อลื่น ฯลฯ
และอื่นๆที่จําเป็น 
(กองช่าง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําแผ่นพับ แผ่นปลิว  เอกสารคู่มือต่าง ๆ
  โปสเตอร์  สติ๊กเกอร์ ฯลฯ   และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
(กองช่าง)

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้าหุ้มข้อเหล็ก
เข็มขัดเซฟตี้ ถุงมือหนัง เสื้อ ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(กองช่าง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นดิสก์  แผ่นซีดี  
แผ่นโปรแกรม  หมึกพิมพ์  กระดาษต่อเนื่อง  
ตลับผงหมึก  Handy Dive ฯลฯ  และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(กองช่าง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 14,500 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อราชการของกองช่าง 
(กองช่าง)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ต  ค่าเช่าช่อง
สัญญาณ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(กองช่าง)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลจอหอ

อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 9,775,400 บาท แยกเป็น 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง รวม 9,775,400 บาท
งบลงทุน รวม 9,775,400 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 9,775,400 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ํา 
มิตรภาพ ซอย 6/1 หมู่ที่ 4

จํานวน 325,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
พร้อมท่อระบายน้ํา  มิตรภาพ ซอย 6/1 หมู่ที่ 4 
โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 55.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า 265.00 ตารางเมตร   พร้อมท่อระบายน้ํา 
กลางถนน  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
บ่อพัก 5 บ่อ  เป็นเงิน 325,000  บาท 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหนังสือสั่งการ
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 45 
ลําดับที่  7)
(กองช่าง)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเลียบคลองชล
ประทาน ฝั่งซ้ายเหมืองเกสรบ้านพะเนาว์  หมู่ที่ 1

จํานวน 2,763,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
สายเลียบคลองชลประทานฝั่งซ้ายเหมืองเกสร  
บ้านพะเนาว์ หมู่ที่ 1  กว้าง 4.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  
ยาว 960.00 เมตร 
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3,840.00 ตารางเมตร 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด) 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 42
ลําดับที่ 1)   
(กองช่าง)

ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเลียบคลองชล
ประทานฝั่งซ้าย บ้านระกาย หมู่ที่ 6

จํานวน 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
สายเลียบคลองชลประทานฝั่งซ้าย บ้านระกาย หมู่ที่ 6 
โดยก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเลียบคลอง
ชลประทานฝั่งซ้าย  บ้านระกาย หมู่ที่ 6 จากแนวเขต
เทศบาล ถนนอรพิม กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ยาว 490.00 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 
1,960.00 ตารางเมตร เป็นเงิน 1,500,000  บาท 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
และหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 50
ลําดับที่ 17)
(กองช่าง)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ํา ถนนมี
โชค ซอย 3 หมู่ที่ 6

จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม
ท่อระบายน้ํา ถนนมีโชค ซอย 3 หมู่ที่ 6 
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หนา 0.15 เมตร 
กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 275 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า 1,602 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ํา
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก 28 บ่อ 
ความยาวรวมท่อพร้อมบ่อพักไม่น้อยกว่า 275 เมตร 
เป็นเงิน 2,000,000  บาท (ตามแบบเทศบาลกําหนด)
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
และหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 
เพิ่มเติม  ครั้งที่ 1  หน้า  4  ลําดับที่  1)
(กองช่าง)

ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองชลประทาน
ฝั่งซ้าย จากถนนลาดยางเดิมถึง บริเวณทางรถไฟบ้านจอหอ หมู่ที่ 4

จํานวน 1,139,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายเลียบคลองชลประทานฝั่งซ้าย  จากถนนลาดยางเดิมถึง
บริเวณทางรถไฟบ้านจอหอ หมู่ที่ 4  โดยก่อสร้างก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. สายเลียบคลองชลประทาน ฝั่งซ้าย บ้านจอหอ 
หมู่ที่ 4  จากถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิมไปทางรถไฟ 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 510.00 เมตร 
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,040.00 ตารางเมตร
เป็นเงิน 1,139,900  บาท (ตามแบบเทศบาลกําหนด)
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
และหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570) ลําดับที่ 4 
หน้า 101)
(กองช่าง)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนรัตนภิ
ธาน ซอย 12  หมู่ที่ 13

จํานวน 497,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตถนนรัตนภิธาน ซอย 12  หมู่ที่ 13  โดยก่อสร้าง
ถนนแอสฟัล์ติกคอนกรีตทับหน้าถนน ค.ส.ล. เดิม
ถนนรัตนภิธาน ซอย 12 กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 270.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า  1,350.00 ตารางเมตร เป็นเงิน 497,000  บาท 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
และหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570  หน้า 53
ลําดับที่  22)
(กองช่าง)

ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนน 
ค.ส.ล. เดิมถนนสายรัตนจันทร์ ซอย 1 บ้านจอหอ หมู่ที่ 4

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตทับหน้าถนน ค.ส.ล. เดิมถนนสายรัตนจันทร์ ซอย1  
บ้านจอหอ หมู่ที่ 4 โดยก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ
หน้าถนนค.ส.ล.เดิม กว้าง 3.20 - 4.50 เมตร หนา 0.05 เมตร 
ยาว 73.00 เมตร  หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 
270.00 ตารางเมตร พร้อมยกระดับฝาบ่อพัก 
เป็นเงิน 120,000  บาท 
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหนังสือสั่งการอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 48
ลําดับที่ 13)
(กองช่าง)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนน 
ค.ส.ล.เดิมมีโชค ซอย 4 หมู่ที่ 13

จํานวน 480,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตทับหน้าถนน  ค.ส.ล.เดิมมีโชค ซอย 4 หมู่ที่ 13 
โดยก่อสร้างถนนแอสฟัล์ติกคอนกรีตทับหน้าถนน ค.ส.ล. 
เดิม  กว้าง 8.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร 
พร้อมวางท่อระบายน้ํา คสล.ฝั่งซ้าย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
 0.60 เมตร  บ่อพัก 5 บ่อ ความยาวรวมบ่อพัก 75.00 เมตร 
เป็นเงิน 480,000  บาท (ตามแบบเทศบาลกําหนด)
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
และหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 53
ลําดับที่ 23 และแก้ไข ครั้งที่ 1 หน้าที่ 3 ลําดับที่ 1)
(กองช่าง)

ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างห้องน้ําศูนย์เยาวชนเทศบาลตําบลจอ
หอ

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องน้ํา จํานวน 1 หลัง ประกอบด้วย
ห้องน้ําชาย 4 ห้อง พร้อมโถปัสสาวะชาย 4 จุด
อ่างล้างมือ จํานวน 2 จุด และห้องน้ําหญิง จํานวน 4 ห้อง
พร้อมอ่างล้างมือ จํานวน 2 จุด ขนาดกว้าง 3 เมตร 
ยาว 8 เมตร  เป็นเงิน 500,000 บาท  
(ตามแบบเทศบาลกําหนด) 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570   หน้า 87  
ลําดับที่  15)
(กองการศึกษา)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบล
จอหอ (อาคาร 1)

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมอาคาร ดังนี้
1.ติดตั้งตาข่ายเหล็กกั้นห้องพร้อมประตูเข้า-ออกระหว่าง
ตัวอาคารกับห้องน้ําห้องครัว  พร้อมปูกระเบื้องพื้นอาคาร
และห้องครัว ขนาดไม่น้อยกว่า 97 ตร.ม.
2.ติดตั้งเหล็กดัดและผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ ประกอบด้วย
-ประตู ขนาด 1.70x 2.50  ม. จํานวน 1 ช่อง
-ประตู ขนาด 0.90x0.90 ม. จํานวน  3ช่อง
-หน้าต่าง ขนาด 1.40x 1.65 ม.จํานวน 11 ช่อง
เป็นเงิน  150,000 บาท (ตามแบบเทศบาลกําหนด)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  หน้า  88  
ลําดับที่ 17)
(กองการศึกษา)

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

ค่าชดช้อยสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่า K) จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ
(กองช่าง)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลจอหอ

อําเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 30,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานการเกษตร

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการ  เช่น 
ค่าวัสดุ อุปกรณ ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าน้ําแข็ง น้ําดื่ม  
ค่าป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามหนังสือสั่งการ ที่ นม 0023.7/4740 
ลงวันที่  19 สิงหาคม  2564
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 
หน้า 6 ลําดับที่ 1 )
(กองช่าง)
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 1,239,000

คาชําระดอกเบี้ย 72,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

480,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 30,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 17,146,800

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,300,000

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 36,000

เงินสํารองจาย 300,000

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก
.บ.ท.)

2,444,340

เงินชวยคาครองชีพผูรับ
บํานาญ (ช.ค.บ.)

80,000

เงินบําเหน็จลูกจาง
ประจํา

1,019,660

คาใชจายในการจัดการ
จราจร

50,000

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

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 1,239,000

คาชําระดอกเบี้ย 72,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

480,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 30,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 17,146,800

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,300,000

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 36,000

เงินสํารองจาย 300,000

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก
.บ.ท.)

2,444,340

เงินชวยคาครองชีพผูรับ
บํานาญ (ช.ค.บ.)

80,000

เงินบําเหน็จลูกจาง
ประจํา

1,019,660

คาใชจายในการจัดการ
จราจร

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

คาบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศ
ไทย

116,200

เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพ

380,000

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขา
ราชการ/พนักงาน

10,000

เงินชวยคาทําศพลูกจาง
ประจํา

10,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจาง

10,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

756,000

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

240,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

240,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

216,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

คาบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศ
ไทย

116,200

เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพ

380,000

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขา
ราชการ/พนักงาน

10,000

เงินชวยคาทําศพลูกจาง
ประจํา

10,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจาง

10,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

756,000

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

240,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

240,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

216,000
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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)

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

1,620,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น

14,162,300 1,156,000 2,284,600 1,640,000 865,000 449,000 839,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ 
หรือพนักงานสวนทองถิ่น

285,600 67,200 67,200

เงินประจําตําแหนง 471,600 18,000 67,200 85,200 18,000 18,000

คาจางลูกจางประจํา 1,370,040 309,000 757,300

คาตอบแทนพนักงานจาง 1,444,900 2,000,000 216,000 304,000 6,270,300

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จาง

78,760 120,000 24,000 24,000 1,136,400

เงินวิทยฐานะ 42,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจาง
ประจํา

36,200

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

1,590,000 100,000 20,000 240,000 5,000

คาเบี้ยประชุม 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

213,000 160,000 5,000 20,000 325,000

คาเชาบาน 890,400 120,000 204,000 60,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

1,620,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น

483,200 3,368,300 25,247,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ 
หรือพนักงานสวนทองถิ่น

67,200 487,200

เงินประจําตําแหนง 18,000 121,200 817,200

คาจางลูกจางประจํา 2,436,340

คาตอบแทนพนักงานจาง 10,235,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จาง

1,383,160

เงินวิทยฐานะ 42,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจาง
ประจํา

36,200

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

200,000 2,155,000

คาเบี้ยประชุม 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

50,000 773,000

คาเชาบาน 72,000 252,000 1,598,400
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ
างประจํา

125,700 80,000 25,000 29,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผูไดรับบํานาญ

81,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 1,907,500 840,000 385,000 819,000 3,726,300 88,200

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

90,000 113,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาของรางวัล หรือเงิน
รางวัล

5,000

คาชดใชคาเสียหายหรือ
สินไหมทดแทน

20,000

คาใชจายโครงการจัดทํา
กิจกรรมการ 5 ส

30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ
างประจํา

25,000 80,000 364,700

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผูไดรับบํานาญ

81,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 280,000 8,046,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

203,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาของรางวัล หรือเงิน
รางวัล

5,000

คาชดใชคาเสียหายหรือ
สินไหมทดแทน

20,000

คาใชจายโครงการจัดทํา
กิจกรรมการ 5 ส

30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจายโครงการสง
เสริมและสนับสนุนการ
สรางความปรองดอง 
และสมานฉันท์ของคน
ในชาติ

40,000

คาใชจายโครงการเสริม
สรางคุณธรรม จริยธรรม

40,000

คาใชจายโครงการ
อบรมความรูทะเบียน
ราษฎรใหแกเยาวชน
และประชาชนใน
เทศบาลตําบลจอหอ

40,000

คาใชจายเดินทางไป
ราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

400,000

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักร

220,000 50,000 20,000 30,000 20,000 10,000

คาใชจายในโครงการจัด
งานรัฐพิธีในวันสําคัญ
ของชาติ

200,000

คาใชจายในโครงการจัด
งานวันทองถิ่นไทย

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจายโครงการสง
เสริมและสนับสนุนการ
สรางความปรองดอง 
และสมานฉันท์ของคน
ในชาติ

40,000

คาใชจายโครงการเสริม
สรางคุณธรรม จริยธรรม

40,000

คาใชจายโครงการ
อบรมความรูทะเบียน
ราษฎรใหแกเยาวชน
และประชาชนใน
เทศบาลตําบลจอหอ

40,000

คาใชจายเดินทางไป
ราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

400,000

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักร

20,000 370,000

คาใชจายในโครงการจัด
งานรัฐพิธีในวันสําคัญ
ของชาติ

200,000

คาใชจายในโครงการจัด
งานวันทองถิ่นไทย

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจายในโครงการจัด
งานวันเทศบาล

30,000

คาใชจายในโครงการจัด
ทําหนังสือรายงานผล
การปฏิบัติงานประจําปี
เทศบาลตําบลจอหอ

60,000

คาใชจายในโครงการจัด
ประชุมเวทีประชาคม
เพื่อจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น

50,000

คาใชจายในโครงการ
พัฒนาความรูดาน
กฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติ
งานสําหรับผูบริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล  
และพนักงานเทศบาล
ตําบลจอหอ

50,000

คาใชจายในโครงการ
พัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการดานแผน
พัฒนาเทศบาลตําลบจอ
หอ

100,000

วันที่พิมพ์ : 13/9/2565  14:14:21 หนา : 11/38



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจายในโครงการจัด
งานวันเทศบาล

30,000

คาใชจายในโครงการจัด
ทําหนังสือรายงานผล
การปฏิบัติงานประจําปี
เทศบาลตําบลจอหอ

60,000

คาใชจายในโครงการจัด
ประชุมเวทีประชาคม
เพื่อจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น

50,000

คาใชจายในโครงการ
พัฒนาความรูดาน
กฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติ
งานสําหรับผูบริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล  
และพนักงานเทศบาล
ตําบลจอหอ

50,000

คาใชจายในโครงการ
พัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการดานแผน
พัฒนาเทศบาลตําลบจอ
หอ

100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจายในโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของคณะผู
บริหารทองถิ่น สมาชิก
สภา พนักงานเทศบาล 
ลูกจาง พนักงานจาง

300,000

คาใชจายในโครงการสง
เสริมการทองเที่ยวแบบ
วิถีชุมชนโดยการพัฒนา 
 ผลิตภัณฑ์ชุมชนใหแก
คณะผูบริหาร สมาชิก
สภา พนักงานเทศบาล 
ลูกจาง  พนักงานจาง 
และกลุมผูผลิตสินคาโอ
ท็อป

40,000

คาพวงมาลัย ชอดอกไม 
กระเชาดอกไม และพวง
มาลา

5,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

385,000 30,000 100,000 30,000 30,000

โครงการอบรมการ
พัฒนาศักยภาพเรียนรู
ตามแนวพระราชดําริ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

200,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจายในโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของคณะผู
บริหารทองถิ่น สมาชิก
สภา พนักงานเทศบาล 
ลูกจาง พนักงานจาง

300,000

คาใชจายในโครงการสง
เสริมการทองเที่ยวแบบ
วิถีชุมชนโดยการพัฒนา 
 ผลิตภัณฑ์ชุมชนใหแก
คณะผูบริหาร สมาชิก
สภา พนักงานเทศบาล 
ลูกจาง  พนักงานจาง 
และกลุมผูผลิตสินคาโอ
ท็อป

40,000

คาพวงมาลัย ชอดอกไม 
กระเชาดอกไม และพวง
มาลา

5,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

20,000 595,000

โครงการอบรมการ
พัฒนาศักยภาพเรียนรู
ตามแนวพระราชดําริ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

200,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 880,000 300,000 50,000 50,000 50,000 1,000,000

คาใชจายในโครงการฝึก
ซอมแผนการดับเพลิง
และฝึกซอมอพยพหนีไฟ

30,000

คาใชจายในโครงการฝึก
อบรมทบทวนเพิ่ม
ศักยภาพของเจาหนาที่
และพนักงานดับเพลิง

80,000

คาใชจายในโครงการฝึก
อบรมทบทวนเพิ่ม
ศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)

200,000

คาใชจายในโครงการ
รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ

50,000

คาใชจายในโครงการ
รณรงค์รักษาความ
สะอาดและรักษาความ
เป็นระเบียบเรียบรอย
ของบานเมือง

60,000

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 400,000 2,730,000

คาใชจายในโครงการฝึก
ซอมแผนการดับเพลิง
และฝึกซอมอพยพหนีไฟ

30,000

คาใชจายในโครงการฝึก
อบรมทบทวนเพิ่ม
ศักยภาพของเจาหนาที่
และพนักงานดับเพลิง

80,000

คาใชจายในโครงการฝึก
อบรมทบทวนเพิ่ม
ศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)

200,000

คาใชจายในโครงการ
รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ

50,000

คาใชจายในโครงการ
รณรงค์รักษาความ
สะอาดและรักษาความ
เป็นระเบียบเรียบรอย
ของบานเมือง

60,000

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจายในโครงการ
การแขงขันกีฬาสีของ
เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบล
จอหอ

10,000

คาใชจายในโครงการ
การประชาสัมพันธ์ผล
งานเด็กปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลจอหอ

10,000

คาใชจายในโครงการจัด
งานวันเด็กแหงชาติ

50,000

คาใชจายในโครงการ
ประกันคุณภาพภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลจอหอ

5,000

คาใชจายในโครงการ
พัฒนาศักยภาพของ
พนักงานครู  บุคลากร
ทางการศึกษา       และ
คณะกรรมการดานการ
ศึกษาของเทศบาลตําบล
จอหอและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาลตําบลจอหอ
และทัศนศึกษาดูงาน

100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจายในโครงการ
การแขงขันกีฬาสีของ
เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบล
จอหอ

10,000

คาใชจายในโครงการ
การประชาสัมพันธ์ผล
งานเด็กปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลจอหอ

10,000

คาใชจายในโครงการจัด
งานวันเด็กแหงชาติ

50,000

คาใชจายในโครงการ
ประกันคุณภาพภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลจอหอ

5,000

คาใชจายในโครงการ
พัฒนาศักยภาพของ
พนักงานครู  บุคลากร
ทางการศึกษา       และ
คณะกรรมการดานการ
ศึกษาของเทศบาลตําบล
จอหอและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาลตําบลจอหอ
และทัศนศึกษาดูงาน

100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจายในโครงการพิธี
เปิดอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบล
จอหอ  หลังที่ 2

15,000

คาใชจายในโครงการสง
เสริมและพัฒนาแหลง
เรียนรูตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลจอหอ

10,000

คาใชจายในโครงการ
สนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา

398,800

คาใชจายในโครงการ
อบรมการใชเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพื่อการ
ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  เทศบาลตําบลจอ
หอ

30,000

คาใชจายโครงการ
พัฒนาสิ่งแวดลอมใน
ชุมชน

40,000

คาใชจายในโครงการ
ควบคุมและป้องกันโรค
พิษสุนัขบา

200,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจายในโครงการพิธี
เปิดอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบล
จอหอ  หลังที่ 2

15,000

คาใชจายในโครงการสง
เสริมและพัฒนาแหลง
เรียนรูตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลจอหอ

10,000

คาใชจายในโครงการ
สนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา

398,800

คาใชจายในโครงการ
อบรมการใชเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพื่อการ
ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  เทศบาลตําบลจอ
หอ

30,000

คาใชจายโครงการ
พัฒนาสิ่งแวดลอมใน
ชุมชน

40,000

คาใชจายในโครงการ
ควบคุมและป้องกันโรค
พิษสุนัขบา

200,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจายในโครงการ
โคราชเมืองสะอาดเก็บ
กวาดทั้งจังหวัด

50,000

คาใชจายในโครงการ
ป้องกันและควบคุมโรค
ติดตอในเขตเทศบาล

200,000

คาใชจายในโครงการ
ป้องกันและใหความรู
เรื่องโรคเอดส์

30,000

คาใชจายในโครงการ
รณรงค์คัดแยกขยะและ
การนําขยะกลับมาใช
ใหม

50,000

คาใชจายในโครงการ
อาหารปลอดภัย

40,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
บอรม

10,000

คาใชจายในโครงการจัด
ประชุมคณะกรรมการ
ชุมชน

20,000

คาใชจายในโครงการจัด
ประชุมเวทีประชาคม
ชุมชนเพื่อจัดทําแผน
ชุมชน

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจายในโครงการ
โคราชเมืองสะอาดเก็บ
กวาดทั้งจังหวัด

50,000

คาใชจายในโครงการ
ป้องกันและควบคุมโรค
ติดตอในเขตเทศบาล

200,000

คาใชจายในโครงการ
ป้องกันและใหความรู
เรื่องโรคเอดส์

30,000

คาใชจายในโครงการ
รณรงค์คัดแยกขยะและ
การนําขยะกลับมาใช
ใหม

50,000

คาใชจายในโครงการ
อาหารปลอดภัย

40,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
บอรม

10,000

คาใชจายในโครงการจัด
ประชุมคณะกรรมการ
ชุมชน

20,000

คาใชจายในโครงการจัด
ประชุมเวทีประชาคม
ชุมชนเพื่อจัดทําแผน
ชุมชน

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจายในโครงการผู
สูงวัยใสใจสุขภาพ

30,000

คาใชจายในโครงการ
ศูนย์พลังแผนดินเอา
ชนะยาเสพติดในชุมชน

40,000

คาใชจายในโครงการ
อบรมทัศนศึกษาดูงาน
ของคณะกรรมการ
ชุมชน

300,000

คาใชจายในโครงการ
อบรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติ
ความรุนแรงในครอบ
ครัว

30,000

คาใชจายในโครงการ
อบรมสงเสริมอาชีพตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

55,000

คาใชจายในโครงการสง
เสริมสนับสนุนกิจกรรม
ทางศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย

วันที่พิมพ์ : 13/9/2565  14:14:21 หนา : 23/38



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจายในโครงการผู
สูงวัยใสใจสุขภาพ

30,000

คาใชจายในโครงการ
ศูนย์พลังแผนดินเอา
ชนะยาเสพติดในชุมชน

40,000

คาใชจายในโครงการ
อบรมทัศนศึกษาดูงาน
ของคณะกรรมการ
ชุมชน

300,000

คาใชจายในโครงการ
อบรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติ
ความรุนแรงในครอบ
ครัว

30,000

คาใชจายในโครงการ
อบรมสงเสริมอาชีพตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

55,000

คาใชจายในโครงการสง
เสริมสนับสนุนกิจกรรม
ทางศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

คาใชจายในโครงการ
อบรมใหความรูเกี่ยวกับ
พิธีการทางพระพุทธ
ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการอนุรักษ์พันธุ์
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 660,000 50,000 50,000 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 95,000 50,000 10,000 5,000 2,000 350,000

วัสดุงานบานงานครัว 48,000 50,000 1,045,600 100,000 5,000 100,000

วัสดุกอสราง 100,000 50,000 50,000 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 120,000 200,000 25,000 50,000 20,000 200,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 240,000 250,000 15,000 70,000 20,000 1,800,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 40,000 20,000 5,000 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 620,000 100,000 50,000 70,000

วัสดุการเกษตร 50,000 30,000 780,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 100,000 120,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 250,000

วัสดุจราจร 100,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

20,000 1,100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

คาใชจายในโครงการ
อบรมใหความรูเกี่ยวกับ
พิธีการทางพระพุทธ
ศาสนาและวัฒนธรรม

15,000 15,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ์
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

30,000 30,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 200,000 1,010,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 512,000

วัสดุงานบานงานครัว 10,000 1,358,600

วัสดุกอสราง 600,000 850,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 120,000 735,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 250,000 2,645,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000 80,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 100,000 940,000

วัสดุการเกษตร 860,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 50,000 270,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 250,000

วัสดุจราจร 100,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

1,120,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ
วัสดุกีฬา 10,000

วัสดุการศึกษา 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 1,340,000 150,000 70,000 33,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 190,000 30,000 70,000 30,000

คาบริการโทรศัพท์ 155,000 5,000 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 100,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

180,000 35,000 32,000 20,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อเครื่องรับ
สัญญาณระบบกระจาย
เสียงไรสายพรอมติดตั้ง

1,740,000

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อตูล็อกเกอร์ 18 
ชอง

16,000

คาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 
บาน

17,100

คาจัดซื้อถังน้ําแบบไฟ
เบอร์กลาส

20,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา
แบบทอสูบน้ําพญานาค

385,200
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ
วัสดุกีฬา 10,000

วัสดุการศึกษา 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 1,593,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 320,000

คาบริการโทรศัพท์ 2,500 167,500

คาบริการไปรษณีย์ 100,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

12,000 279,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อเครื่องรับ
สัญญาณระบบกระจาย
เสียงไรสายพรอมติดตั้ง

1,740,000

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อตูล็อกเกอร์ 18 
ชอง

16,000

คาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 
บาน

17,100

คาจัดซื้อถังน้ําแบบไฟ
เบอร์กลาส

20,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา
แบบทอสูบน้ําพญานาค

385,200
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

คาจัดซื้อเครื่องรับ-สง
วิทยุ

240,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล  แบบที่  1

22,000 66,000

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์  
Multifunction แบบฉีด
หมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink  Tank  
Printer)

7,500

คาจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า  ขนาด 800  VA

2,500 2,500 7,500

คาจัดซื้อโต๊ะ
คอมพิวเตอร์  พรอม
เกาอี้

5,000

คาจัดซื้อหมอแปลง
ไฟฟ้า  ขนาด  160  
KVA

400,000

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

คาจัดซื้อเครื่องตัดหญา 
แบบขอแข็ง

9,500 28,500
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

คาจัดซื้อเครื่องรับ-สง
วิทยุ

240,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล  แบบที่  1

88,000

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์  
Multifunction แบบฉีด
หมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink  Tank  
Printer)

7,500

คาจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า  ขนาด 800  VA

12,500

คาจัดซื้อโต๊ะ
คอมพิวเตอร์  พรอม
เกาอี้

5,000

คาจัดซื้อหมอแปลง
ไฟฟ้า  ขนาด  160  
KVA

400,000

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

คาจัดซื้อเครื่องตัดหญา 
แบบขอแข็ง

38,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

คาจัดซื้อเครื่องตัดหญา 
แบบลอจักรยาน

12,000

คาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์  สําหรับ
งานสํานักงาน

17,000

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์  หรือ LED สี  
ชนิด Network แบบที่ 
2

26,000

คาจัดซื้อตูเหล็กบาน
เลื่อน ชนิด 2 บาน

23,600

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

คาจัดซื้อเครื่องพน
หมอกควันสะพายไหล

150,000

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดํา  ชนิด Network  
แบบที่  1 (28 
หนา/นาที)

26,700

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

คาจัดซื้อเครื่องตัดหญา 
แบบลอจักรยาน

12,000

คาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์  สําหรับ
งานสํานักงาน

17,000

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์  หรือ LED สี  
ชนิด Network แบบที่ 
2

26,000

คาจัดซื้อตูเหล็กบาน
เลื่อน ชนิด 2 บาน

23,600

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

คาจัดซื้อเครื่องพน
หมอกควันสะพายไหล

150,000

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดํา  ชนิด Network  
แบบที่  1 (28 
หนา/นาที)

26,700

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ
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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

คาใชจายในโครงการกอ
สรางถนน ค.ส.ล. พรอม
ทอระบายน้ํา มิตรภาพ 
ซอย 6/1 หมูที่ 4

คาใชจายในโครงการกอ
สรางถนน ค.ส.ล. สาย
เลียบคลองชลประทาน 
ฝั่งซายเหมืองเกสรบาน
พะเนาว์  หมูที่ 1

คาใชจายในโครงการกอ
สรางถนน ค.ส.ล. สาย
เลียบคลองชลประทาน
ฝั่งซาย บานระกาย หมู
ที่ 6

คาใชจายในโครงการกอ
สรางถนน คสล.พรอม
ทอระบายน้ํา ถนนมีโชค 
ซอย 3 หมูที่ 6

คาใชจายในโครงการกอ
สรางถนน คสล.สาย
เลียบคลองชลประทาน
ฝั่งซาย จากถนนลาด
ยางเดิมถึง บริเวณทาง
รถไฟบานจอหอ หมูที่ 4
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาใชจายในโครงการกอ
สรางถนน ค.ส.ล. พรอม
ทอระบายน้ํา มิตรภาพ 
ซอย 6/1 หมูที่ 4

325,000 325,000

คาใชจายในโครงการกอ
สรางถนน ค.ส.ล. สาย
เลียบคลองชลประทาน 
ฝั่งซายเหมืองเกสรบาน
พะเนาว์  หมูที่ 1

2,763,500 2,763,500

คาใชจายในโครงการกอ
สรางถนน ค.ส.ล. สาย
เลียบคลองชลประทาน
ฝั่งซาย บานระกาย หมู
ที่ 6

1,500,000 1,500,000

คาใชจายในโครงการกอ
สรางถนน คสล.พรอม
ทอระบายน้ํา ถนนมีโชค 
ซอย 3 หมูที่ 6

2,000,000 2,000,000

คาใชจายในโครงการกอ
สรางถนน คสล.สาย
เลียบคลองชลประทาน
ฝั่งซาย จากถนนลาด
ยางเดิมถึง บริเวณทาง
รถไฟบานจอหอ หมูที่ 4

1,139,900 1,139,900
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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

คาใชจายในโครงการกอ
สรางถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตถนนรัตนภิธาน 
ซอย 12  หมูที่ 13

คาใชจายในโครงการกอ
สรางถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตทับหนาถนน ค
.ส.ล. เดิมถนนสายรัตน
จันทร์ ซอย 1 บานจอ
หอ หมูที่ 4

คาใชจายในโครงการกอ
สรางถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตทับหนาถนน ค
.ส.ล.เดิมมีโชค ซอย 4 
หมูที่ 13

คาใชจายในโครงการกอ
สรางหองน้ําศูนย์
เยาวชนเทศบาลตําบล
จอหอ

คาใชจายในโครงการ
ปรับปรุงตอเติมอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบล
จอหอ (อาคาร 1)
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาใชจายในโครงการกอ
สรางถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตถนนรัตนภิธาน 
ซอย 12  หมูที่ 13

497,000 497,000

คาใชจายในโครงการกอ
สรางถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตทับหนาถนน ค
.ส.ล. เดิมถนนสายรัตน
จันทร์ ซอย 1 บานจอ
หอ หมูที่ 4

120,000 120,000

คาใชจายในโครงการกอ
สรางถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตทับหนาถนน ค
.ส.ล.เดิมมีโชค ซอย 4 
หมูที่ 13

480,000 480,000

คาใชจายในโครงการกอ
สรางหองน้ําศูนย์
เยาวชนเทศบาลตําบล
จอหอ

500,000 500,000

คาใชจายในโครงการ
ปรับปรุงตอเติมอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบล
จอหอ (อาคาร 1)

150,000 150,000
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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

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได (คา K)

คาชดชอยสัญญาแบบ
ปรับราคาได(คา K)

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

คาอาหารกลางวันของ
โรงเรียนบานจอหอ

2,016,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

540,000

รวม 26,724,000 34,525,800 7,666,300 8,105,400 6,322,000 1,330,200 17,301,000 1,440,200
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได (คา K)

คาชดชอยสัญญาแบบ
ปรับราคาได(คา K)

300,000 300,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

คาอาหารกลางวันของ
โรงเรียนบานจอหอ

2,016,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

540,000

รวม 623,200 15,983,600 30,000 120,051,700
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