
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลโจดหนองแก

อําเภอ พล   จังหวัดขอนแกน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 53,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 12,313,140 บาท

งบบุคลากร รวม 8,486,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,781,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 532,080 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทน นายก อบต. จํานวน 1 คน ในอัตรา
เดือนละ 21,120.-บาท โดยจายเปนคาตอบแทนในปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 รวมทั้งสิ้น 12 เดือน 21,120 x 12 = 253,440
.-บาท และเพื่อจายเปนคาตอบแทน รองนายก อบต. จํานวน 2
 คน
ในอัตราเดือนละ 11,610.-บาท โดยจายเปนคาตอบแทนในปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งสิ้น 12
 เดือน 11,610 x 2 x12 = 278,640.-บาท

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง นายก อบต
. จํานวน 1 คน ในอัตราเดือนละ 1,900.-บาท โดยจายเปนคา
ตอบแทน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งสิ้น 12
 เดือน 1,900 x 12 = 22,800.-บาท และเพื่อจายเปนคาตอบแทน
ประจําตําแหนง รองนายก อบต. จํานวน 2 คนในอัตราเดือน
ละ 950.-บาท โดยจายเปนคาตอบแทนในปงบประมาณ พ.ศ
. 2564 รวมทั้งสิ้น 12 เดือน 950 x 2 x 12 = 22,800.-บาท
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เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษนายก อบต. จํานวน 1 คน ในอัตรา
เดือนละ 1,900.-บาท โดยจายเปนคาตอบแทนในปงบประมาณ พ
.ศ. 2564 รวมทั้งสิ้น 12 เดือน 1,900 x 12 = 22,800.-บาท และ
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษ รองนายก อบต. จํานวน 2 คน ใน
อัตราเดือนละ 950.-บาท โดยจายเปนคาตอบแทนในปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้ง
สิ้น 12 เดือน 950 x 2 x 12 = 22,800.-บาท

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 90,720 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทน เลขานุการ นายก อบต
. จํานวน 1 คน ในอัตราเดือนละ 7,560.-บาท โดยจายเปนคา
ตอบแทนในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้ง
สิ้น 12 เดือน 7,560 x 12 = 90,720.-บาท

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 2,067,720 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนประธานสภา อบต. จํานวน 1 คน ใน
อัตราเดือนละ 11,610.-บาท โดยจายเปนคาตอบแทนในปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งสิ้น 12
 เดือน 11,610 x 12 = 139,320.-บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทน รองประธานสภา อบต. จํานวน 1
 คน ในอัตราเดือนละ 9,500.-บาท โดยจายเปนคาตอบแทนในป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม 12 เดือน 9,500 x 12 = 114,000
.-บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนสมาชิกสภา อบต. จํานวน 21 คน ใน
อัตราเดือนละ 7,560.-บาท โดยจายเปนคาตอบแทนในปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564 รวม 12
 เดือน 7,560 x 19 x 12 = 1,814,400.- บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนเลขานุการสภา อบต. จํานวน 1 คน ใน
อัตราเดือนละ 7,560.-บาท โดยจายเปนคาตอบแทนในปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564 รวม 12 เดือน 7,560 x 12 = 90,720.-บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,704,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,480,920 บาท

เงินเดือนปลัด อบต. 558,720 บาท
เงินเดือนรองปลัด อบต. 376,080 บาท
เงินเดือนหัวหน้าสํานักปลัด 369,480 บาท
เงินเดือนพยาบาลวิชาชีพ 420,720 บาท
เงินเดือนนิติกร 369,480 บาท
เงินเดือนนักวิชาการเกษตร 355,320 บาท
เงินเดือนนักวิเคราะหนโยบายและแผน 328,200 บาท
เงินเดือนนักพัฒนาชุมชน จํานวน 2 อัตรา 596,160 บาท
เงินเดือนนักทรัพยากรบุคคล 293,880 บาท
เงินเดือนเจ้าพนักงานธุรการ  254,280 บาท
เงินเดือนเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 221,280
 บาท
เงินเดือนนักวิชาการตรวจสอบภายใน 355,320 บาท
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 184,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนให้กับพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนง ปลัด อบต. จํานวน 1 อัตรา จํานวน 84,000
บาท ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 และ
ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอก
เหนือ
จากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจาของสวน
ราชการ (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2553
-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) พนักงานสวนตําบล จํานวน  1
 อัตรา จํานวน 12,000
บาท ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ขอนแกน เรื่อง กําหนดตําแหนงและเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มี
เหตุพิเศษของพนักงานสวนตําบล ลงวันที่ 28 มกราคม 2553
-เพื่อจายเปนคาครองชีพชั่วคราวพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 100,000
บาทตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑการให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558 และระเบียบกระทรวง
การ
คลังวาด้วยการเบิกจายเงินเพิ่มชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้าง
ประจํา
สวนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 17 ก.พ. 2558 มา
บังคับใช้
โดยอนุโลม
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบล จํานวน 3
 อัตรา ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ขอนแกน เรื่อง หลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคลขององคการบริหาร
สวน
ตําบล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2559
เงินประจําตําแหนง ปลัด อบต. 84,000 บาท
เงินประจําตําแหนง รองปลัด อบต. 42,000 บาท
เงินประจําตําแหนง หัวหน้าสํานักปลัด อบต. 42,000 บาท

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 764,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่ว
ไป รวมทั้งหมด 7 อัตรา จํานวน 12 เดือน ประกอบด้วย
- ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
- พนักงานขับรถยนต จํานวน 1 อัตรา
- นักการ จํานวน 1 อัตรา
- คนงานประจํารถขนขยะ จํานวน 2 อัตรา
- คนงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป และพนักงาน
จ้างตาม
ภารกิจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑการให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558 และระเบียบกระทรวง
การ
คลังวาด้วยการเบิกจายเงินเพิ่มชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้าง
ประจํา
สวนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 17 ก.พ. 2558 มา
บังคับใช้
โดยอนุโลม
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งบดําเนินงาน รวม 3,705,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 360,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อตั้งจายเปนรายการดังตอไปนี้
-คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารงาน
พัสดุภาครัฐ จํานวน 100,000 บาท
ฐานอํานาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาค
รัฐ พ.ศ. 2560 ,หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5
/ว
156 ลว. 19 กันยายน 2560 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0803.3/ว 1953 ลงวันที่ 25 กันยายน 2560
- คาตอบแทนกรณีพิเศษประจําป 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนกรณีพิเศษของพนักงานสวนตําบลและ
พนักงาน
จ้างตามความเห็นชอบของมติ ก.อบต. จังหวัดขอนแกน ฐาน
อํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบ
แทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแก
พนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ
.2557 และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ขอนแกน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑเงื่อนไขและวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําป
สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้างและพนักงานขององคการ
บริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2558 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในวันธรรมดาตั้งแต
เวลา 16.30 - 20.30 น.วัน และวันหยุดราชการตั้งแต
เวลา 08.30 –
16.30 น. เฉพาะพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ที่มีคําสั่งให้
ปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการ ฐานอํานาจหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 1562
 ลว
.15 พฤษภาคม 2550

คาเชาบ้าน จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาเชาบ้าน ของพนักงานสวนตําบล และผู้มีสิทธิ์ฐาน
อํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของคณะผู้
บริหาร พนักงานสวน
ตําบลและผู้มีสิทธิ์ ฐานอํานาจหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค
 0422.3/ว
257 ลว. 28 มิถุนายน 2559 , หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค
0448.5/ว 22 ลว. 12 มกราคม 2561 และระเบียบกระทรวงการ
คลัง
วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2560 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

ค่าใช้สอย รวม 2,380,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 800,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการตาง ๆ รวมถึงการจ้างเหมาบริการ
เก็บขนขยะ และกําจัดขยะมูลฝอย  รวมทั้งจ้างนักเรียนในชวงปด
ภาคเรียนตามนโยบายของรัฐบาล และ
การจ้างอื่น ๆ ที่เข้าขายจ้างเหมาบริการ ฐานอํานาจหนังสือที่ มท
0313.4/ว 1452 ลว.27 พฤษภาคม 2541
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คาธรรมเนียมลงทะเบียนฝึกอบรม จํานวน 200,000 บาท

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเลี้ยงรับรอง ของ อบต. และสวน
ราชการ
อื่นที่มาตรวจติดตามการดําเนินงาน ของ อบต. และสวนราชการที่
มาเข้า
รวมประชุมกับ อบต. ฐานอํานาจหนังสือที่ มท 0808.4/ว 2381
 ลว
.28 กรกฎาคม 2548

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ คณะผู้
บริหาร พนักงานสวนตําบลและผู้มีสิทธิ ฐานอํานาจระเบียบ
กระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

คาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น จํานวน 500,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายสําหรับการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวน
ตําบล
โจดหนองแก ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธี
การงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 , หนังสือ
กรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท
0808.2/ว3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
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โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน

จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย พนักงานสวน
ตําบล , พนักงานครู อบต. และพนักงานจ้าง ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ
. 2564 ตามโครงการที่ผู้บริหารอนุมัติ ฐานอํานาจ พรบ.สภา
ตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ประกอบกับ พรบ. กําหนด
แผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ
. 2542 เปนไปตามแผนพัฒนาของ อบต. โจดหนองแก 5 ป (พ.ศ
. 2561ถึง พ.ศ. 2565) หน้าที่ 61 ลําดับที่ 1)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 500,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑยานพาหนะ
ของ อบ
ต. ครุภัณฑคอมพิวเตอรที่ชํารุด รวมทั้งคาบํารุงรักษา
ระบบ internet ให้
สามารถใช้งานได้อยางมีประสิทธิภาพ พระราชบัญญัติสภาตําบล
และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 ประกอบกับพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกรปกครอง
สวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
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ค่าวัสดุ รวม 540,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานในการปฏิบัติ
ราชการ ได้แก กระดาษ หมึก ปากกา คลิป เทป พี วี ซี กระดาษ
คารบอน กระดาษไข น้ํายาลบไข ลวดเย็บกระดาษ แฟ้ม สมุด
บัญชี หมึกโรเนียว ฯลฯ ฐานอํานาจระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วา
ด้วยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2535
 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนวัสดุงานบ้านงานครัว เชน น?? ้าดื่ม แปรง ไม้
กวาด ผ้าปู
โตะ ชาม ช้อน แก้ว น้ํายาล้างจาน น้ํายาล้างห้องน้ํา ฯลฯ ฐาน
อํานาจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการพัสดุของหนวยการบริหาร
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
วัสดุยานพาหนะและขนสง

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะ อาทิ แบตเตอรี่ ยางนอก ยาง
ใน ลูก
ปน น้ํามันเบรก ฯลฯ ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วย
การพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2535
 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงและสารหลอลื่นยานพาหนะ
ของ อบต
.โจดหนองแก ดังนี้
- วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นรถยนตสวนกลาง จํานวน 170,000
.- บาท
- วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นรถยนตบรรทุกน้ําเอนกประสงค
จํานวน 70,000.-บาท
- วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นรถบรรทุกขยะ จํานวน 50,000.- บาท
- วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นรถจักรยานยนตเครื่องตัด
หญ้า จํานวน 10,000.-บาท
ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการพัสดุของหนวย
การ
บริหารราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียน
โปสเตอร สี พูกัน ฟลม การล้างอัดขยายฟลม และป้ายประชา
สัมพันธ
ให้ความรู้และการมีสวนรวมแกประชาชนในพื้นที่ ฐานอํานาจ
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการ
สวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนบันทึกข้อมูล หัวพิมพ
หรือ
แถบพิมพ (ผ้าหมึก) ตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอรฯ
และวัสดุ
อื่นที่ใช้เกี่ยวเนื่องกับคอมพิวเตอร ฐานอํานาจระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนท้อง
ถิ่น พ
.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 425,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 240,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าของ อบต.โจดหนองแก รายเดือน ตามใบ
แจ้งหนี้
รวม 12 เดือน

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาประปา ของ อบต.โจดหนองแก รายเดือน ตามใบ
แจ้งหนี้
รวม 12 เดือน

คาบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบริการโทรศัพทของ อบต. โจดหนองแก ราย
เดือนตามใบ
แจ้งหนี้รวม 12 เดือน

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาไปรษณีย ธนาณัติ ดวงตราไปรษณียากร
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 170,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาบริการระบบอินเตอรเน็ต รายเดือนของ อบต.โจด
หนองแก รายเดือน ตามใบแจ้งหนี้ รวม 12 เดือน

งบลงทุน รวม 105,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 105,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน จํานวน 7,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน
กระจก  *ขนาดกว้าง 120 ซม. ลึก 45 ซม. สูง 90 ซม. (*ขนาดไม
น้อยกวา)จํานวน 2 หลัง ฐานอํานาจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการ
สวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ปรากฏในแผน
พัฒนาของ อบต.โจดหนองแก (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565
) หน้า    ลําดับที่
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ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องตัดหญ้า จํานวน 10,900 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อออน 1 เครื่อง แบบ
สะพาย เครื่องยนตขนาดไมน้อยกวา 1.4 แรงม้า ปริมาตร
กระบอกสูบไมน้อยกวา 30 ซีซี  ฐานอํานาจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการ
สวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ปรากฏในแผน
พัฒนาของ อบต.โจดหนองแก (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565
) หน้า    ลําดับที่

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 85,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรจํานวน 5 เครื่อง สําหรับ
ใช้ในการปฏิบัติงานราชการในสํานักงานปลัด อบต.  โดยให้เปน
ไปตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอรที่กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมกําหนด ปรากฏในแผน
พัฒนาของ อบต.โจดหนองแก (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565
) หน้า    ลําดับที่

เครื่องพิมพเอกสาร จํานวน 2,600 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพเอกสารแบบเลเซอร หรือ LED 
ขาว-ดํา จํานวน 1 เครื่อง สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานราชการใน
สํานักงานปลัด อบต.  โดยให้เปนไปตามราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอรที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมกําหนด ปรากฏในแผน
พัฒนาของ อบต.โจดหนองแก (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565
) หน้า    ลําดับที่
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งบเงินอุดหนุน รวม 16,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 16,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุน อบต.หนองแวงนางเบ้า จํานวน 16,000 บาท

-เพื่อจายอุดหนุน อบต.หนองแวงนางเบ้า จํานวน 1 แหง ตาม
โครงการ
จัดหาวัสดุ อุปกรณ ประจําศูนยข้อมูลขาวสารขององคการบริหาร
สวน
ตําบลในเขตอําเภอพล ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เปนไปตาม
แผน
พัฒนาของ อบต. โจดหนองแก 4 ป (พ.ศ. 2561ถึง พ.ศ
. 2564) หน้าที่ 43 ลําดับที่ 7)

งานบริหารงานคลัง รวม 3,121,880 บาท
งบบุคลากร รวม 2,366,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,366,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,136,240 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน  8
  อัตรา    ตามคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ
. 2564 
ขององคการบริหารสวนตําบลโจดหนองแก  ประกอบด้วย
1. เงินเดือนผู้อํานวยการคลัง จํานวน 376,080 บาท
2. เงินเดือนนักวิชาการคลัง จํานวน 323,760 บาท
3. เงินเดือนนักวิชาการพัสดุ จํานวน 262,560 บาท
4. เงินเดือนนักวิชาการจัดเก็บรายได้ จํานวน 253,680 บาท
5. เงินเดือนเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 2 อัตรา
    จํานวน 324,360 บาท
6. เงินเดือนเจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 297,900 บาท
7. เงินเดือนเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 297,900 บาท
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาครองชีพชั่วคราวพนักงานพนักงานสวนตําบลตาม
ประกาศ คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดขอนแกน 
เรื่อง หลักเกณฑการ ให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างและพนักงาน
จ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558 และระเบียบกระทรวง
การคลังวาด้วยการเบิกจายเงินเพิ่มชั่วคราว ของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจําสวนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 17ก.พ
. 2558 มาบังคับใช้โดยอนุโลม"     
     
  

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง 
จํานวน 1 อัตรา ประจําปงบประมาณ 2564 ตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวน
ตําบล (เพิ่มเติม)   พ.ศ. 2559  ลงวันที่ 
2 พฤษภาคม 2559    

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 147,840 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจตําแหนง ผู้ชวย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตาม
คําสั่งเลื่อนคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2563
ขององคการบริหารสวนตําบลโจดหนองแก    
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง ตําแหนง ผู้ชวยเจ้า
พนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา เปนคาครองชีพชั่วคราว
พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดขอนแกน  เรื่อง หลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนตําบล  ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคการ
บริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลง
วันที่ 3 สิงหาคม  2558 และระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการ
เบิกจายเงินเพิ่มชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 17 ก.พ. 2558 
มาบังคับใช้โดยอนุโลม   

งบดําเนินงาน รวม 735,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 150,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนกรณีพิเศษประจําป พ.ศ. 2564 ของ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างตามมติ ก.อบต. จังหวัด
ขอนแกน และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดขอนแกน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปน
เงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้างและ
พนักงานขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2558 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน     

คาเชาบ้าน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบ้าน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของพนักงานสวนตําบล  และผู้มีสิทธิ์  ฐานอํานาจ  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น  
พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559   
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของพนักงานสวนตําบลและผู้มีสิทธิ์ ฐานอํานาจ
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.3/ว 257ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2559 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 
0448.5/ว 22 ลงวันที่ 12 มกราคม 2561 และระเบียบกระทรวง
การคลังวาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตร พ.ศ. 2560     

ค่าใช้สอย รวม 505,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการตาง ๆ ประจําปงบประมาณ พ.ศ
. 2564 รวมทั้งจ้างนักเรียนในชวงปดภาคเรียนตามนโยบายของ
รัฐบาล และการจ้างอื่น ๆ ที่เข้าขายจ้างเหมาบริการ ฐานอําานาจ
หนังสือที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 
2541     

คาธรรมเนียมทางการเงิน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมในการขอรับบริการด้านการ
เงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กับธนาคารและหนวยงานที่
เกี่ยวข้อง
กับการเงิน และคาธรรมเนียมเช็คที่ธนาคารเรียกเก็บ ฐาน
อํานาจ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

คาธรรมเนียมลงทะเบียนฝึกอบรม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนาของ
พนักงานสวนตําบล  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ตามหลัก
สูตรที่เหมาะสม ฐานอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ พนักงานสวน
ตําบลและผู้มีสิทธิ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฐาน
อํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 4
)พ.ศ. 2561     

โครงการประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษี จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายการจัดโครงการประชาสัมพันธการจัดเก็บ
ภาษี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้สามารถจัดเก็บภาษี
ได้อยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้บริหารอนุมัติแล้ว ฐานอํานาจ พระ
ราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เปนไปตาม
แผนพัฒนาของ อบต.โจดหนองแก 5 ป (พ.ศ. 2561 ถึง 
พ.ศ. 2565) หน้าที่ 62 ลําดับที่ 2"     
 

โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบการจัดทําทะเบียน
ทรัพยสิน และแผนที่ภาษีขององคการบริหารสวนตําบล ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้สามารถจัดเก็บภาษีในเขตท้องที่
เปนได้อยางถูกต้อง และสามารถจัดเก็บภาษีได้อยางมี
ประสิทธิภาพตามโครงการจัดทําแผนที่ภาษีองคการบริหารสวน
ตําบล ฐานอํานาจ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 เปนไปตามแผนพัฒนาของ อบต.โจดหนองแก 5
 ป (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หน้าที่ 62 ลําดับที่ 1"     
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ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

พื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานในการปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้แก กระดาษ หมึก ปากกา คลิป เทป
กระดาษคารบอน กระดาษไข น้ํายาลบไข  ลวด
เย็บ กระดาษ แฟ้ม
สมุดบัญชี  หมึกโรเนียว หมึกถายเอกสาร ฯลฯ  ฐานอํานาจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการพัสดุของหนวยการบริหาร
ราชการสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม     

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ พ.ศ
. 2564 ได้แก แผนบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพ(ผ้าหมึก)
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพและวัสดุอื่นที่ใช้เกี่ยวเนื่องกับ
คอมพิวเตอร ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการ
พัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม     

งบลงทุน รวม 20,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จํานวน 16,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จํานวน 3 ตู้
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีลักษณะดังนี้
1. มีมือจับชนิดบิด
2. มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิิิน
3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑฉบับลาสุด
เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5
 ป      (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้าที่ 70  ลําดับที่ 4     
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ จํานวน 4,300 บาท

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมน้อยกวา 19 หน้าตอ
นาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที
- มีความเร็วในการพิมพรางสีไมน้อยกวา 15 หน้าตอนาที(ppm) 
หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา  จํานวน
ไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 50 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5
 ป      (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้าที่ 70  ลําดับที่ 4 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 200,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการอบรมให้ความรู้ อปพร. จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาฝึกอบรมสมาชิก อปพร. เพื่อให้สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ให้
ความชวยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองคการบริหารสวน
ตําบล ฐานอํานาจพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย พ.ศ
. 2550 เปนไปตามปรากฏในแผน
พัฒนาของ อบต.โจดหนองแก (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)  56
 ลําดับที่ 1
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 4,864,760 บาท

งบบุคลากร รวม 3,383,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,383,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,465,640 บาท

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,465,640 บาท
(เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา และ
พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 6 อัตรา ตามคําสั่ง
เลื่อน
ขั้นเงินเดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการบริหาร
สวนตําบลโจดหนองแก
เงินเดือนผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ 324,600 บาท 
เงินเดือนนักวิชาการศึกษา 356,160 บาท
เงินเดือนครู จํานวน 6 อัตรา 1,784,880 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 20,000 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาครองชีพชั่วคราวพนักงาน ตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคการ
บริหารสวนตําบลได้รับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 3
 สิงหาคม 2558 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบล จํานวน 1
 อัตรา

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะของบุคลากรด้านการศึกษา จํานวน 2
 อัตรา ตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงิน
ประจําตําแหนงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 671,520 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ดูแล
เด็ก จํานวน 5 อัตรา รวม 12 เดือน

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป และพนักงาน
จ้างตามภารกิจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑการให้พนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้รับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวัน
ที่ 3 สิงหาคม 2558 

งบดําเนินงาน รวม 1,391,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 190,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนกรณีพิเศษประจําป 2564 ของพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจ้างตามมติ ก.อบต. จังหวัดขอนแกน และ
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ขอนแกน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปสําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน

คาเชาบ้าน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบล และผู้มีสิทธิ  ฐาน
อํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ
.2559
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
และผู้มีสิทธิฐานอํานาจหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.3/ว
 257 ลว. 28  มิถุนายน 2559 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค
 0448.5/ว 22 ลว. 12 มกราคม 2561 และระเบียบกระทรวงการ
คลังวาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ
.ศ.2560

ค่าใช้สอย รวม 1,022,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการ และการจ้างอื่น ๆ ที่เข้าขายจ้าง
เหมาบริการ ฐานอํานาจหนังสือที่ มท 0313.4/ว 1452 ลว.27
พฤษภาคม 2541

คาธรรมเนียมลงทะเบียนฝึกอบรม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา
ของพนักงานสวนตําบล ตามหลักสูตรที่เหมาะสม ฐานอํานาจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรม

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายเดินทางไปราชการ สําหรับพนักงานสวน
ตําบลและผู้มีสิทธิ ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2558 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
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คาใช้จายในโครงการอบรมสัมนาการจัดระบบประกันคุณภาพการ
ศึกษาภายในสถานศึกษาปฐมวัยของ อปท. ตามกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกาา พ.ศ. 2561

จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการอบรมสัมนาการจัดระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาปฐมวัยของอปท
. ตามโครงการที่ผู้บริหารอนุมัติ ฐานอํานาจตามหนังสือ กระทรวง
มหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886 ลว.26
  มิถุนายน 2562 เปนไปตามแผนพัฒนาของอบต.โจดหนองแก 5
ป (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2563  หน้า 1 ลําดับ
ที่ 1

โครงการเข้าคายคุณธรรมและจริยธรรม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการเข้าคายคุณธรรมและ
จริยธรรม ฐานอํานาจ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เปนไปตาม
แผนพัฒนาของอบต.โจดหนองแก 5 ป (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565
) หน้า 35 ลําดับที่ 1

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ในการปฏิบัติ
ราชการ ได้แก กระดาษ หมึก ปากกา คลิป กระดาษ
คารบอน กระดาษไข น้ํายาลบไข ลวดเย็บกระดาษ แฟ้ม สมุด
บัญชี ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาน้ําดื่มศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3
 ศูนยฯ และเปนคาวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในศูนยฯ เชน ไม้
กวาด น้ํายาล้างห้องน้ํา ผ้าปูโตะ หมอน ผ้าปูที่
นอน ถ้วย ชาม ช้อน แป้ง สบู ยาสีฟันฯ ที่จําเปนต้องใช้ใน
ศูนยฯ ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการพัสดุ
ของหนวยการบริหารราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนบันทึกข้อมูล หัวพิมพ
หรือแถบพิมพ (ผ้าหมึก) ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอรฯ  และวัสดุอื่นที่ใช้เกี่ยวเนื่องกับคอมพิวเตอร ฐานอํานาจ
ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าสาธารณูปโภค รวม 89,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 ศูนย
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 ศูนย
งบลงทุน รวม 90,600 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 90,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 10,500 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงานสําหรับพนักงาน จํานวน 6 ตัว
จํานวนเงิน 10,500 บาท เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ฉบับลา
สุด

ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน จํานวน 21,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร  บาน
เลื่อน จํานวน 6 หลัง โดยมีลักษณะตามเอกสารแนบท้ายนี้
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โตะทํางานเหล็กขนาด 3.5 ฟุต จํานวน 27,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางาน
ขนาด3.5ฟุต จํานวน 6 ตัว คุณลักษณะปรากฏตามเอกสารแนบ
ท้าย 

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

ตู้เย็นขนาด 5 คิวบิกฟุต จํานวน 6,500 บาท

เพื่อจัดซื้อตู้เย็นขนาด 5 คิวบิกฟุต  คุณลักษณะเปนไปตาม
มาตรฐานครุภัณฑลาสุด  

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 1 ชุด โดยมี
คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑฉบับลาสุด 

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ จํานวน 8,600 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ  จํานวน 2 เครื่อง  คุณลักษณะเปนไปตามมาตรฐาน
ครุภัณฑลาสุด  ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑฉบับลาสุด
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,987,960 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,727,960 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,665,080 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมกีฬาสีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการจัดกิจกรรมกีฬาสีศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ตามโครงการที่ผู้บริหารอนุมัติ ฐานอํานาจ พระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 ประกอบกับ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เปนไปตามแผนพัฒนาของ
อบต.โจดหนองแก 5 ป (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้า 36 ลําดับ
ที่ 4

โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กและผู้ปกครอง จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กและผู้
ปกครอง ตามโครงการที่ผู้บริหารอนุมัติ ฐานอํานาจ พระราช
บัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
 ประกอบกับพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เปนไปตามแผนพัฒนาของอบต
.โจดหนองแก 5 ป (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้า 36 ลําดับที่ 6
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,515,080 บาท

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหารสถาน
ศึกษา จํานวน 1,515,080 บาท
1. คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 960,400 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดหาอาหารกลางวันเด็กสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 196 คน ๆ ละ 20 บาท/วัน รวม 245 วัน
2. คาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ราย
หัว) 333,200 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ราย
หัว) จํานวน 196 คน ๆ ละ 1,700 บาท
3. คาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 195,490 บาท
เพื่อเปนคาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย
พัฒนาเด็ก
เล็ก (อายุ 3-5 ป) จํานวน 196 คน โดยตั้งงบประมาณดังนี้
3.1 คาหนังสือเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/ป
3.2 คาอุปกรณการเรียน คนละ 200 บาท/ป
3.3 คาเครื่องแบบนักเรียน  อัตราคนละ 300 บาท/ป
3.4 คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อัตราคนละ 430 บาท/ป
โดยวิธีการขั้นตอนในการเบิกหักผลักสงเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารในนามของสถานศึกษา ให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว1918 ลงวันที่ 16
 มิถุนายน 2552 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 0893.3/ว1658 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2559 เปนไปตามแผนพัฒนาของ อบต.โจดหนองแก 5
 ป (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้าที่ 37 ลําดับที่ 7
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โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครอง คณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนา
เด็กเล็กและปัจฉิมนิเทศ

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครอง คณะ
กรรมการ
บริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กและปัจฉิมนิเทศ ตามโครงการที่ผู้
บริหารอนุมัติ ฐานอํานาจ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 เปนไป
แผนพัฒนาของอบต.โจดหนองแก 5 ป (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565
) หน้า 37 ลําดับที่ 8

ค่าวัสดุ รวม 1,062,880 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,062,880 บาท

คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,062,880 บาท
โดยตั้งงบประมาณ ดังนี้
-คาอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กอนุบาลและเด็ก ป.1 - ป.6ใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (สพฐ.) จํานวน 5 โรงเรียนเปนเงิน 655,200
 บาท จํานวน 315 คน ๆ ละ 8
บาท/วัน รวม 260 วัน
- คาอาหารเสริม (นม)สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 3 แหงเปนเงิน 407,680 บาท จํานวน 196 คน ๆ
 ละ 8 บาท/วัน รวม 260 วัน
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274
 ลว
. 19 มิถุนายน 2561
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,260,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,260,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ. จํานวน 1,260,000 บาท

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ
. จํานวน 1,260,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน สําหรับเด็ก
อนุบาลและ
เด็ก ป.1 - ป.6 โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้น
ฐาน (สพฐ.) จํานวน 5 โรงเรียน 315 คน ๆ ละ 20
บาท จํานวน 200 วัน
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
 ลว.19 มิถุนายน 2561เปนไปตามแผนพัฒนาของอบต.โจดหนอง
แก 5ป (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้า 37 ลําดับที่ 9

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 400,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการรณรงคป้องกันโรคติอตอ จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการรณรงคป้องกันโรคติดตอที่
เกิดขึ้นในพื้นที่ตําบลโจดหนองแกตามโครงการที่ผู้บริหาร
อนุมัติ ฐานอํานาจ พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เปนไปตาม
แผนพัฒนาของ อบต.โจดหนองแก 4 ป (พ.ศ
.2561-2564) หน้าที่ 44 ลําดับที่ 1
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โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามโครงการที่ผู้บริหารอนุมัติ ฐานอํานาจหนังสือ
กระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 120 ลงวันที่ 12
 มกราคม 2560 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ,หนังสือกรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/1042 ลง
วันที่ 10 เมษายน 2561 เปนไปตามแผนพัฒนาของ อบต.โจด
หนองแก  (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 40 ลําดับที่ 2

โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการ
สัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและ
ขึ้นทะเบียนสัตวตาม "โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า" ตามโครงการที่ผู้บริหารอนุมัติ ฐานอํานาจหนังสือ
กระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 120 ลงวันที่ 12
 มกราคม 2560 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ,หนังสือกรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/1042 ลง
วันที่ 10 เมษายน 2561 เปนไปตามแผนพัฒนาของ อบต.โจด
หนองแก (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 40 ลําดับที่ 3

วันที่พิมพ : 28/4/2564  15:42:18 หน้า : 31/69



งบเงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้านโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

จํานวน 280,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้านโครงการตามพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุขตามโครงการที่ผู้บริหารท้องถิ่น
อนุมัติ ฐานอํานาจ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท
0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เปนไปตามแผนพัฒนา
ของ อบต. โจดหนองแก 4 ป (พ.ศ. 2561ถึง พ.ศ. 2564
) หน้าที่ 41 ลําดับที่ 5)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 859,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 800,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 800,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการบริการหนวยกู้ชีพตําบลโจดหนองแก จํานวน 800,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการบริการหนวยกู้ชีพตําบลโจด
หนองแก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้รับอนุมัติจากผู้
บริหารท้องถิ่น ฐานอํานาจ พรบ.แพทยฉุกเฉิน พ.ศ.2551 หนังสือ
กระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว2826 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553
 เปนไปตามแผนพัฒนาของ อบต.โจดหหนองแก (พ.ศ.2561-
2565) หน้าที่ 45 ลําดับที่ 3
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งบลงทุน รวม 59,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 59,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องพนหมอกควัน จํานวน 59,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพนหมอก
ควัน จํานวน 1 เครื่อง สําหรับการฆาเชื้อโรค  การกําจัดแมลง ซึ่ง
เปนพาหะนําโรค เชน ยุง เปนต้น โดยกําหนดให้เปนไปตามราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 100,000 บาท

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

โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ
ประจําป ขององคการบริหารสวนตําบลตามโครงการที่ผู้บริหาร
อนุมัติ ฐานอํานาจ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 เปนไปตามแผนพัฒนาของ อบต.โจดหหนองแก (พ
.ศ
.2561-2565) หน้าที่ 42 ลําดับที่ 2
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 308,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 278,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 18,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 18,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนเพื่อชดเชยผู้ดูแลผู้สูงอายุ เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลสําหรับผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงสําหรับนักบริบาลท้องถิ่น ฐานอํานาจพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ประกอบกับ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น และการเบิกคาใช้
จาย พ.ศ. 2562 เปนไปตามแผนพัฒนาของ อบต.โจดหนองแก (พ
.ศ.2561-2565) หน้าที่ 63 ลําดับที่ 1
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ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการซอมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการซอมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส ใน
เขตองคการบริหารสวนตําบล ตามโครงการที่ผู้บริหารอนุมัติ ฐาน
อํานาจ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้น
ตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ. 2560 ,หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ,หนังสือ
กรม
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลงวัน
ที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ,หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561 เปน
ไปตามแผนพัฒนาของ อบต.โจดหหนองแก (พ.ศ
.2561-2565) หน้าที่ 42 ล??าดับที่ 3
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โครงการโรงเรียนโจดหนองแกปัจฉิมวิทย จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการโรงเรียนโจดหนองแกปัจฉิม
วิทยในการดําเนินการในลักษณะของโรงเรียนผู้สูงอายุของตําบล
โจดหนองแก ประกอบด้วย คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณ
ตาง ๆ ตามโครงการที่ผู้บริหารอนุมัติ ฐานอํานาจ พระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 ประกอบกับ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ของ อปท. พ.ศ. 2560 ,หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11
 ตุลาคม 2560 ,หนังสือกรมกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ,หนังสือกรมสง
เสริม
การปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4
 มกราคม 2561 เปนไปตามแผนพัฒนาของ อบต.โจดหนอง
แก (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 42 ลําดับที่ 1

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

อุดหนุนศูนยสงเคราะหผู้ติดเชื้อเอดสอําเภอพล จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายอุดหนุนศูนยสงเคราะหผู้ติดเชื้อเอดสอําเภอพล เพื่อเปน
การให้ความชวยเหลือผู้ปวยโรคเอดสตามอํานาจหน้าที่ของ
ศูนย ฐานอํานาจ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 เปนไปตามแผนพัฒนาของ อบต. โจดหนองแก (พ
.ศ. 2561ถึง พ.ศ
. 2565) หน้าที่ 43 ลําดับที่ 6)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน รวม 100,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาพล จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนให้แกการไฟฟ้าสวนภูมิภาค อําเภอพล
ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําและไฟฟ้าแสงสวาง หมูที่ 4
 ตามประมาณการที่การไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอพลประมาณการ
ไว้ ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เปนไปตามแผนพัฒนาของ อบต. โจด
หนอง
แก  (พ.ศ. 2561ถึง พ.ศ. 2565) หน้าที่     ลําดับที่    )

วันที่พิมพ : 28/4/2564  15:42:18 หน้า : 37/69



งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 220,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการบริหารจัดการขยะชุมชนของ
องคการบริหารสวนตําบล ตามโครงการที่ผู้บริหารอนุมัติ ฐาน
อํานาจ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 , พรบ.รักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
 , ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ
. 2560 ลงวัน
ที่ 18 ตุลาคม 2560 ,หนังสือกรมกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท0810.5/ว 0263 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 ,หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 627
 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เปนไปตามแผนพัฒนาของ อบต.โจด
หนอง
แก (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 58 ลําดับที่ 1

วันที่พิมพ : 28/4/2564  15:42:18 หน้า : 38/69



ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดหาถุงดํารองรับขยะมูลฝอย ขนาดกว้างไมน้อย
กวา 55 ซม. (ไมรวมพับข้าง ซ้าย-ขวา ) ลึกไมน้อยกวา 80
 ซม. ชนิดหนา ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 , พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 , พรบ
.รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบร้อยของบ้าน
เมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 , ประกาศกระทรวง
มหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18
 ตุลาคม 2560 ,หนังสือกรมกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
0810.5/ว 0263 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 ,หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 627 ลงวัน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 220,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการ อบต.สัญจร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการ อบต. สัญจร ขององคการ
บริหารสวนตําบลตามโครงการที่ผู้บริหารอนุมัติ ฐานอํานาจ พระ
ราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
 ประกอบกับพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เปนไปตามแผนพัฒนาของ อบต
.โจดหนองแก (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 60 ลําดับที่ 5
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โครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด จํานวน 180,000 บาท

ติด ขององคการบริหารสวนตําบลตามโครงการที่ผู้บริหาร
อนุมัติ ฐานอํานาจ พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 ประกอบกับพรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เปนไปตามแผนพัฒนา
ของ อบต.โจดหหนองแก (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 54 ลําดับที่ 8

โครงการอบรมกฎหมายในชีวิตประจําวันของประชาชน จํานวน 20,000 บาท

ประชาชน ขององคการบริหารสวนตําบลตามโครงการที่ผู้บริหาร
อนุมัติ ฐานอํานาจ พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ
.2537 ประกอบกับพรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เปนไปตามแผนพัฒนา
ของ อบต.โจดหหนองแก 4 ป (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 60
 ลําดับที่ 2

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 850,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 510,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 510,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล จํานวน 160,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณ คาเบี้ยเลี้ยง คาตอบแทน ตาม
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล ผู้ปฏิบัติ
งานตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร เพื่อป้องกันและลด
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลประจําป ฐานอํานาจ พรบ
.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 ประกอบกับพรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว 661 ลงวัน
ที่ 9 มีนาคม 2561 เปนไปตามแผนพัฒนาของ อบต.โจดหนอง
แก (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 53 ลําดับที่ 1

วันที่พิมพ : 28/4/2564  15:42:18 หน้า : 40/69



โครงการฝึกอบรมประชาชนรู้งานสือสานพระราชดําริ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมประชาชนรู้งานสืบ
สานพระราชดําริ ตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร ฐาน
อํานาจ พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 ประกอบกับพรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เปนไปตาม
แผนพัฒนาของ อบต.โจดหนองแก (พ.ศ
.2561-2565) หน้าที่ 57 ลําดับที่ 7

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้นําชุมชน จํานวน 250,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้
นําชุมชน ตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร ฐานอํานาจ พร
บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ประกอบ
กับพรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เปนไปตามแผนพัฒนาของ อบต
.โจดหนองแก (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 56 ลําดับที่ 3

โครงการฝึกอบรมอาชีพราษฎร จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมอาชีพราษฎร ตาม
โครงการที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร ฐานอํานาจ พรบ.สภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 ประกอบกับพรบ
.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เปนไป
ตามแผนพัฒนาของ อบต.โจดหนองแก  (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่ 54 ลําดับที่ 6
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งบเงินอุดหนุน รวม 340,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 340,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนศูนยปฏิบัติการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดอําเภอพล จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายอุดหนุนศูนยอํานวยการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด
อําเภอพล เพื่อดําเนินการโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติด ฐานอํานาจ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้น
ตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 เปนไปตามแผนพัฒนา
ของ อบต. โจดหนองแก (พ.ศ. 2561ถึง พ.ศ
. 2565) หน้าที่ 55 ลําดับที่ 11)

อุดหนุนศูนยอํานวยการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด
ขอนแกน

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายอุดหนุนศูนยอํานวยการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด
จังหวัดขอนแกน เพื่อดําเนินการโครงการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด ฐานอํานาจ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 เปนไปตามแผนพัฒนา
ของ อบ
ต. โจดหนองแก (พ.ศ. 2561ถึง พ.ศ. 2565) หน้าที่ 55 ลําดับ
ที่ 12)
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เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้านโครการป้องกันและลดอุบัติเหตุชวง
เทศกาลสงกรานต

จํานวน 140,000 บาท

-เพื่อจายอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน รวม 14 หมูบ้านตาม
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล
สงกรานต ฐานอํานาจ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว 1634 ลงวัน
ที่ 22 กันยายน 2557 ,หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 เปน
ไปตามแผนพัฒนาของ อบต. โจดหนองแก (พ.ศ. 2561ถึง พ.ศ
. 2565) หน้าที่ 53 ลําดับที่ 1)

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้านโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุชวง
เทศกาลปใหม

จํานวน 140,000 บาท

-เพื่อจายอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน รวม 14 หมูบ้านตาม
โครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม ฐาน
อํานาจ พระ
ราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
 ประกอบ
กับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1634 ลงวัน
ที่ 22 กันยายน 2557 ,หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 เปนไปตาม
แผน
พัฒนาของ อบต. โจดหนองแก 4 ป (พ.ศ. 2561ถึง พ.ศ
. 2564) หน้าที่ 53 ลําดับที่ 1)

วันที่พิมพ : 28/4/2564  15:42:18 หน้า : 43/69



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 360,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 260,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับรัฐพิธี จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการจัดกิจกรมเกี่ยวกับรัฐ
พิธี วัสดุ อุปกรณและจ้างเหมาบริการที่ใช้ในการจัดงานรัฐพิธี
ตาง ๆตามโครงการที่ผู้บริหารอนุมัติ ฐานอํานาจ พรบ.สภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 ประกอบกับพรบ
.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
เปนไปตามแผนพัฒนาของ อบต.โจดหนองแก 5 ป (พ.ศ.2561-พ
.ศ.2565) หน้า 39 ลําดับที่ 5

โครงการจัดกิจกรรมในพิธีทางศาสนา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการจัดกิจกรรมในพิธีทาง
ศาสนา วัสดุ อุปกรณและจ้างเหมาบริการที่ใช้ในการจัดงานเกี่ยว
กับ ประเพณีท้องถิ่นและวัฒนธรรมท้องถิ่น ตางๆ ตามโครงการที่
ผู้บริหารอนุมัติ ฐานอํานาจ พรบ.สภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 ประกอบกับพรบ.กําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เปนไปตาม
แผนพัฒนาของอบต.โจดหนองแก 5 ป (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565
) หน้า 38 ลําดับที่ 4
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โครงการจัดกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการจัดกิจกรรมประเพณี และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น วัสดุ อุปกรณและจ้างเหมาบริการที่ใช้ในการ
จัดงานเกี่ยวกับ ประเพณีท้องถิ่นและวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น ตางๆ ตามโครงการที่ผู้บริหารอนุมัติ ฐานอํานาจ พรบ.สภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 ประกอบกับพรบ
.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เปนไปตาม
แผนพัฒนาของ อบต.โจดหนองแก 5 ป (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565
) หน้า 38 ลําดับที่ 1

โครงการจัดกิจกรรมรําบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอนแกน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการจัดกิจกรรมรําบวงสรวง 10 สิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ขอนแกน ตามโครงการที่ผู้บริหารอนุมัติ ฐานอํานาจ พร
บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 ประกอบกับพรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เปน
ไปตามแผนพัฒนาของอบต.โจดหนองแก 5 ป (พ.ศ.2561-พ.ศ
.2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2563 หน้า 3 ลําดับที่ 1

งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพล(งานกาชาด) จํานวน 20,000 บาท

กิจกรรมกาชาดจังหวัดขอนแกน (งานไหมประจําป) เพื่อสงเสริม
ประเพณีของจังหวัดขอนแกน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เปนไป
ตามแผนพัฒนาของ อบ
ต. โจดหนองแก  (พ.ศ. 2561ถึง พ.ศ. 2565) หน้าที่ 43 ลําดับ
ที่ 8)
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อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพล(งานรัฐพิธี) จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพล ตามโครงการ
จัดงานรัฐพิธีที่อําเภอพลขอรับอุดหนุนงบประมาณ โดยการา
อนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เปนไปตาม
แผนพัฒนาของ อบต. โจดหนองแก (พ.ศ. 2561ถึง พ.ศ
. 2565) หน้าที่ 39 ลําดับที่ 7)

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้านในการจัดโครงการ
จัดกิจกรรมวันสงกรานต ขององคการบริหารสวนตําบล และจัด
เตรียมขบวนแหในกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น ตามโครงการที่ผู้
บริหารอนุมัติ ฐานอํานาจ พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 ประกอบกัพรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เปน
ไปตามแผนพัฒนาของอบต.โจดหนองแก 5 ป (พ.ศ.2561-พ.ศ
.2565) หน้า 53 ลําดับที่ 1

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 300,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดงานกีฬาต้านยาเสพติด “โจด
หนองแกเกมสครั้งที่ 17/2564 “ เปนกีฬาระดับตําบล ผู้เข้ารวม
แขงขันจาก 14 หมูบ้าน ตามโครงการที่ผู้บริหารอนุมัติ ฐาน
อํานาจ พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 ประกอบกับพรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เปนไปตาม
แผนพัฒนาของอบต.โจดหนองแก 5ป (พ.ศ.2561พ.ศ
.2565) หน้า 38 ลําดับที่ 2
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปน คาจัดซื้อวัสดุกีฬาประจําหมูบ้านประจําป 2564 เพื่อ
สงเสริมให้ประชาชนในหมูบ้านได้เลนกีฬาอยางทั่วถึง ตาม
โครงการที่ผู้บริหารอนุมัติ ฐานอํานาจ พรบ.สภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 ประกอบกับพรบ.กําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,492,600 บาท

งบบุคลากร รวม 1,754,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,754,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,558,500 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลจํานวน  5 อัตรา จํานวน
เงิน 1,558,500  บาท  ตามคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารสวนตําบลโจดหนอง
แก  ประกอบด้วย
          1.  เงินเดือนผู้อํานวยการกองชาง 1 อัตรา  448,920
  บาท
          2.  เงินเดือนนายชางโยธา 2 อัตรา  589,140  บาท
          3.  เงินเดือนนายชางไฟฟ้า  1  อัตรา
จํานวน  229,200  บาท
          4.  เงินเดือน จพง.ธุรการ  291,240  
บาท
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 20,000 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาครองชีพชั่วคราวพนักงานสวนตําบลตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดขอนแกน เรื่องหลัก
เกณฑการให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของ
องคการ
บริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558 และระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วย
การเบิกจายเงินเพิ่มชัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 17 ก.พ. 2558 มาบังคับ
ใช้โดยอนุโลม

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบล จํานวน 1
  อัตรา
จํานวนเงิน 42,000 บาท ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจังหวัดขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล(เพิ่มเติม)  พ.ศ
. 2559 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2559  ประกอบด้วย
เงินประจําตําแหนง ผู้อํานวยการกองชาง 42,000 บาท

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 133,800 บาท

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 133,800 บาท  เพื่อจายเปนคา
ตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหนง ผู้ชวยนายชาง
สํารวจ จํานวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 732,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 150,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนท้อง
ถิ่น จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนกรณีพิเศษประจําป 2563 ของพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจ้างตามมติ ก.อบต.จังหวัดขอนแกน และ
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ขอนแกน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปสําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้างและพนักงานของ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2558
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

คาเชาบ้าน จํานวน 50,000 บาท

คาเชาบ้าน จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาเชาบ้าน ของพนักงานสวนตําบล และผู้มีสิทธิ์ฐาน
อํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้าน
ของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3พ
.ศ. 2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของคณะผู้บริหาร
พนักงานสวนตําบลและผู้มีสิทธิ์ ฐานอํานาจหนังสือกรมบัญชีกลาง
ที่ กค 0422.3/ว 257 ลว. 28 มิถุนายน 2559 และหนังสือกรม
บัญชีกลาง ที่ กค 0448.5/ว 22 ลว. 12 มกราคม 2561 และ
ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560
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ค่าใช้สอย รวม 342,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 192,000 บาท

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 192,000 บาท
- คาจ้างเหมาบริการ 192,000 บาท เพื่อจายเปนคาจ้าง
เหมาบริการตาง ๆ รวมทั้งจ้างนักเรียนในชวงปดภาคเรียน
ตามนโยบายของ
รัฐบาล และการจ้างอื่น ๆ ที่เข้าขายจ้างเหมาบริการ ฐาน
อํานาจ                              
หนังสือที่ มท 0313.4/ว 1452 ลว.27 พฤษภาคม 2541

คาธรรมเนียมลงทะเบียนฝึกอบรม จํานวน 100,000 บาท

คาธรรมเนียมลงทะเบียนฝึกอบรม จํานวน 100,000 บาท
- คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 100,000 บาท เพื่อจายเปนคา
ธรรมเนียม และคาลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนาของพนักงาน
สวนตําบล ตามหลักสูตรที่เหมาะสมฐานอํานาจระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรม

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
- คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 50,000 บาท เพื่อจายเปนคา
ใช้จายในการเดินทางไปราชการ คณะผู้บริหาร พนักงานสวน
ตําบลและผู้มีสิทธิ ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2558 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
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ค่าวัสดุ รวม 240,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ในการปฏิบัติ
ราชการ ได้แก กระดาษ หมึก ปากกา คลิป กระดาษ
คารบอน กระดาษไข      
 น้ํายาลบคําผิด  ลวดเย็บกระดาษ แฟ้ม สมุดบัญชี ใบเสร็จรับ
เงิน ฯลฯ ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการพัสดุ
ของหนวยการบริหารราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้องกับการซอมแซม
ระบบไฟฟ้า ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการ
พัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม

วัสดุกอสร้าง จํานวน 100,000 บาท

วัสดุกอสร้าง จํานวน 100,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสร้างเชน อิฐ หิน ปูน ทราย กระเบื้อง
สังกะสี ฯลฯ และวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกอสร้าง ฐานอํานาจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการพัสดุของหนวยการบริหาร
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนบันทึกข้อมูล หัวพิมพ
หรือแถบพิมพ (ผ้าหมึก) ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเล
เซอรฯลฯ และวัสดุอื่นที่ใช้เกี่ยวเนื่องกับคอมพิวเตอร ฐานอํานาจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการพัสดุของหนวยการบริหาร
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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งบลงทุน รวม 6,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 6,300 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกสําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 6,300 บาท

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกสําหรับกระดาษขนาด A3  จํานวน 6,300
 บาท
- เพื่อจายเปนคาเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกสําหรับกระดาษ
ขนาด A3 จํานวน 1
เครื่อง
- เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑฉบับลาสุด

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 5,900,000 บาท
งบลงทุน รวม 5,900,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 5,900,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู 7 จํานวน 440,000 บาท

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเรือ หมูที่ 7
จํานวน 440,000 บาท
- ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 174.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมน้อยกวา 870 ตร.ม
.(ตามสภาพพื้นที่) ไมมีไหลทาง ตามแบบที่ อบต.กําหนด
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต
.กําหนด
- เปนไปตามฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
พ.ศ.2542
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หน้า 50 ลําดับที่ 32
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 10 จํานวน 370,000 บาท

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวสะพาน หมู
ที่ 10
จํานวน 370,000 บาท
- สายที่ 1 ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 43.00 เมตร  หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมน้อยกวา 215 ตร.ม.(ตาม
สภาพพื้นที่) ไมมีไหลทาง ตามแบบที่ อบต.กําหนด
- สายที่ 2 ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 103.00 เมตร  หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมน้อยกวา 515 ตร.ม.(ตาม
สภาพพื้นที่) ไมมีไหลทาง ตามแบบที่ อบต.กําหนด พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.กําหนด
- เปนไปตามฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
พ.ศ.2542
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หน้า  47  ลําดับที่  21

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 11 บ้านหนองสิม จํานวน 38,000 บาท

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสิม หมูที่ 11
จํานวน 38,000 บาท
- ถนนกว้าง 2.00 เมตร ยาว 37.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมน้อยกวา 74 ตร.ม.(ตามสภาพ
พื้นที่) ไมมีไหลทาง ตามแบบที่ อบต.กําหนด
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต
.กําหนด
- เปนไปตามฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
พ.ศ.2542
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)  แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม แก้ไขและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2563 หน้า  3  ลําดับที่  1
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 12 จํานวน 57,000 บาท

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชัยพลศิลป์ หมู
ที่ 12
จํานวน 57,000 บาท
- ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมน้อยกวา 112 ตร.ม.(ตามสภาพ
พื้นที่) ไมมีไหลทาง ตามแบบที่ อบต.กําหนด
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต
.กําหนด
- เปนไปตามฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
พ.ศ.2542
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม แก้ไขและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2563  หน้า 6  ลําดับที่  6

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2 จํานวน 400,000 บาท

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังขอนพาด หมู
ที่ 2
จํานวน 400,000 บาท
- ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 158.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมน้อยกวา 790 ตร.ม.(ตามสภาพ
พื้นที่) ไมมีไหลทาง ตามแบบที่ อบต.กําหนด
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต
.กําหนด
- เปนไปตามฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
พ.ศ.2542
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หน้า  49  ลําดับที่  30
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศรีชมพู หมูที่ 13 จํานวน 400,000 บาท

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีชมพู  หมูที่ 13
จํานวน 400,000 บาท
- สายที่ 1 ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร  หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมน้อยกวา 475 ตร.ม.(ตาม
สภาพพื้นที่) ไมมีไหลทาง ตามแบบที่ อบต.กําหนด และขยายผิว
จราจรชวงรอยตอถนนมีพื้นที่คอนกรีตผิวจราจรไมน้อยกวา 30
 ตร.ม. รวมพื้นที่ผิวจราจรสายที่ 1 ไมน้อยกวา  505 ตร.ม. ตาม
แบบที่ อบต.กําหนด 
- สายที่ 2 ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 49.00 เมตร  หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมน้อยกวา 245 ตร.ม.(ตาม
สภาพพื้นที่) ไมมีไหลทาง ตามแบบที่ อบต.กําหนด 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต
.กําหนด
- เปนไปตามฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
พ.ศ.2542
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม แก้ไขและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2563  หน้า 7    ลําดับที่ 7
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้านเตาเหล็ก 
หมูที่ 5

จํานวน 400,000 บาท

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเตาเหล็ก  หมูที่ 5
จํานวน 400,000 บาท
- ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 158.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมน้อยกวา 790 ตร.ม.(ตามสภาพ
พื้นที่) ไมมีไหลทาง ตามแบบที่ อบต.กําหนด 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต
.กําหนด
- เปนไปตามฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
พ.ศ.2542
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หน้า  46  ลําดับที่  17

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้านประดู หมูที่ 
6

จํานวน 370,000 บาท

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประดู  หมูที่ 6
จํานวน 370,000 บาท
- ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 147.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมน้อยกวา 735 ตร.ม.(ตามสภาพ
พื้นที่) ไมมีไหลทาง ตามแบบที่ อบต.กําหนด 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต
.กําหนด
- เปนไปตามฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
พ.ศ.2542
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หน้า  49  ลําดับที่  32
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้านหนองแวง 
หมูที่ 3

จํานวน 400,000 บาท

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง  หมูที่ 3
จํานวน 400,000 บาท
- ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 158.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมน้อยกวา 790 ตร.ม.(ตามสภาพ
พื้นที่) ไมมีไหลทาง ตามแบบที่ อบต.กําหนด 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต
.กําหนด
- เปนไปตามฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
พ.ศ.2542
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หน้า 46   ลําดับที่  15 

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้านเหมือดแอ 
หมูที่ 8

จํานวน 370,000 บาท

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหมือดแอ หมูที่ 8
จํานวน 370,000 บาท
- ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 182.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมน้อยกวา 728 ตร.ม.(ตามสภาพ
พื้นที่) ไมมีไหลทาง ตามแบบที่ อบต.กําหนด 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต
.กําหนด
- เปนไปตามฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
พ.ศ.2542
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หน้า  50  ลําดับที่  34
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โครงการกอสร้างถนนดินปรับระดับเพื่อการเกษตร หมูที่ 4 บ้าน
หนองหว้า

จํานวน 300,000 บาท

โครงการกอสร้างถนนดินปรับระดับเพื่อการเกษตร บ้านหนอง
หว้า หมูที่ 4  
 จํานวน 300,000 บาท
- ขนาดถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 550 เมตร  หรือมีพื้นที่ดิน
ถมถนนไมน้อยกวา 3,878  ลูกบาศกเมตร พร้อมเกรดปรับ
เรียบ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด  ลงหินลูกรังผิว
จราจร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว  550  เมตร  หนา
เฉลี่ย  0.20 เมตร  หรือมีปริมาณดินลูกรังไมน้อยกวา  572
 ลูกบาศกเมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยเรียบ และวางทอ คสล
. ขนาด 0.60 X 1.00 เมตร  จํานวน 4 จุด ๆ ละ 6 ทอน พร้อมยา
แนวรอยตอทั้งหมด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการรายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.กําหนด
- เปนไปตามฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 ประกอบกับพระราชบัญญัติ
กําหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หน้า  49 ดับที่ 31
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โครงการกอสร้างยกระดับถนนดินเพื่อการเกษตร หมูที่ 1 บ้านโจด
หนองแก

จํานวน 164,000 บาท

โครงการกอสร้างถนนดินปรับระดับเพื่อการเกษตร บ้านโจดหนอง
แก หมูที่ 1 
 จํานวน 164,000 บาท
1. ถมดินยกระดับถนน ขนาดถนนกว้าง 7.00 เมตร  ยาว  300.00
 เมตร  สูงเฉลี่ย  1.00 เมตร  หรือมีปริมาณดินถมยกระดับถนนไม
น้อยกวา 2,100  ลูกบาศกเมตร (ตามสภาพพื้นที่) ลงดินลูกรังทับ
หน้า ขนาดกว้าง 6.00 เมตร  ยาว  300.00  เมตร  หน้า
เฉลี่ย  0.20 เมตร  หรือมีปริมาณดินลูกรังทับหน้าไมน้อย
กวา  360  ลูกบาศกเมตร  
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต
.กําหนด
- เปนไปตามฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 ประกอบกับพระราชบัญญัติ
กําหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หน้า 49 ลําดับที่ 29

โครงการกอสร้างส้วมสาธารณะ (แบบ 4 ห้อง) จํานวน 270,000 บาท

โครงการกอสร้างส้วมสาธารณะ (แบบ 4 ห้อง) องคการบริหาร
สวนตําบลโจดหนองแก  
 จํานวน 270,000 บาท
- กอสร้างอาคารส้วมสาธารณะ ขนาดกว้าง 3.50
  เมตร  ยาว 6.00 เมตร จํานวน  1  หลัง 
 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต
.กําหนด
- เปนไปตามฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนด
แผน และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม แก้ไขและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2563  หน้า 3    ลําดับที่  4
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โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 14 บ้านหนองแกคํา จํานวน 46,000 บาท

โครงการกอสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแก
คํา หมูที่ 14
จํานวน  46,000 บาท
- ขยายถนนกว้าง 2.00 เมตร ยาว 43 เมตร   
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมน้อยกวา 86 ตร.ม
.(ตามสภาพพื้นที่)  ไมมีไหลทาง ตามแบบที่ อบต.กําหนด 
- เปนไปตามฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
พ.ศ.2542
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม แก้ไข
และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2563  หน้า 3 ลําดับที่  2

โครงการปรับปรุงซอมแซมผิวถนนคอนกรีตโดยปูยางแอสฟัลตติก 
หมูที่ 9 บ้านสวาง

จํานวน 400,000 บาท

โครงการปรับปรุงซอมแซมผิวถนนคอนกรีตโดยปูยางแอสฟัลต
ติก  บ้านสวางหมูที่ 9 จํานวน 400,000 บาท
- จุดที่ 1  ซอมแซมผิวถนนคอนกรีตโดยปูยางแอสฟัลตติก ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร 
 ยาวรวม  305.00 เมตร  หนาเฉลี่ย  4 ซม. หรือมีพื้นที่ปูยาง
แอสฟัลตติกผิวถนนไมน้อยกวา  1,520  ตร.ม.พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด
- เปนไปตามฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 ประกอบกับพระราชบัญญัติ
กําหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม แก้ไข
และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2563  หน้า  5  ลําดับที่   2
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โครงการล้อมรั้วลวดหนามบริเวณองคการบริหารสวนตําบลโจด
หนองแก

จํานวน 100,000 บาท

โครงการล้อมรั้วลวดหนามบริเวณองคการบริหารสวนตําบลโจด
หนองแก
 จํานวน 100,000 บาท  รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต
.กําหนด
- เปนไปตามฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 ประกอบกับพระราชบัญญัติ
กําหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม แก้ไข
และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2563  หน้า  3  ลําดับที่  3
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โครงการวางทอระบายน้ําข้างทางพร้อมบอพัก บ้านโจดหนองแก หมู
ที่ 1

จํานวน 276,000 บาท

โครงการวางทอระบายน้ําข้างทางพร้อมบอพัก บ้านโจดหนอง
แก หมูที่ 1
จํานวน 276,000 บาท
- ชวงที่ 1 วางทอระบายน้ําข้างทางพร้อมบอพัก ยาวรวม
เฉลี่ย 35.00 เมตร  พร้อมเทคอนกรีตพื้นทับหลังทอ กว้าง
เฉลี่ย 2.00 เมตร หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร (ตามสภาพพื้นที่) พร้อม
บอพักจํานวน  4  บอ
- ชวงที่ 2 วางทอระบายน้ําข้างทางพร้อมบอพัก ยาวรวม
เฉลี่ย 131.00 เมตร  พร้อมเทคอนกรีตพื้นทับหลังทอ กว้าง
เฉลี่ย 1.00 เมตร  ยาวรวมบอพัก 131.00 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10
 เมตร (ตามสภาพพื้นที่) พร้อมบอพักจํานวน  12  บอ ตาม
แบบ อบต.กําหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่
อบต.กําหนด
- เปนไปตามฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 ประกอบกับพระราชบัญญัติ
กําหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม แก้ไข
และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2563  หน้า 5  ลําดับที่ 3 
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โครงการวางทอระบายน้ําข้างทางพร้อมบอพัก หมูที่ 12 จํานวน 343,000 บาท

โครงการวางทอระบายน้ําข้างทางพร้อมบอพัก บ้านชัยพล
ศิลป์ หมูที่ 12
จํานวน 343,000 บาท
- ชวงที่ 1 วางทอระบายน้ําข้างทางพร้อมบอพัก ยาวรวม
เฉลี่ย 40.00 เมตร  พร้อมเทคอนกรีตพื้นทับหลังทอ กว้าง
เฉลี่ย 2.00 เมตร หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร (ตามสภาพพื้นที่) พร้อม
บอพักจํานวน  4  บอ
- ชวงที่ 2 วางทอระบายน้ําข้างทางพร้อมบอพัก ยาวรวม
เฉลี่ย 168.00 เมตร  พร้อมเทคอนกรีตพื้นทับหลังทอ กว้าง
เฉลี่ย 1.00 เมตร  ยาวรวมบอพัก 168.00 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10
 เมตร (ตามสภาพพื้นที่) พร้อมบอพักจํานวน  17  บอ ตาม
แบบ อบต.กําหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่
อบต.กําหนด
- เปนไปตามฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 ประกอบกับพระราชบัญญัติ
กําหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม แก้ไข
และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2563  หน้า 6  ลําดับที่ 5   
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โครงการวางทอระบายน้ําข้างทางพร้อมบอพัก หมูที่ 14 บ้านหนอง
แกคํา

จํานวน 354,000 บาท

โครงการวางทอระบายน้ําข้างทางพร้อมบอพัก บ้านหนองแก
คํา หมูที่ 14
จํานวน 354,000 บาท
- ชวงที่ 1 วางทอระบายน้ําข้างทางพร้อมบอพัก ยาวรวม
เฉลี่ย 94.00 เมตร  พร้อมเทคอนกรีตพื้นทับหลังทอ กว้าง
เฉลี่ย 1.00 เมตร หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร (ตามสภาพพื้นที่) พร้อม
บอพักจํานวน  10  บอ
- ชวงที่ 2 วางทอระบายน้ําข้างทางพร้อมบอพัก ยาวรวม
เฉลี่ย 130.00 เมตร  พร้อมเทคอนกรีตพื้นทับหลังทอ กว้าง
เฉลี่ย 1.00 เมตร  ยาวรวมบอพัก 130.00 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10
 เมตร (ตามสภาพพื้นที่) พร้อมบอพักจํานวน  14  บอ ตาม
แบบ อบต.กําหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่
อบต.กําหนด
- เปนไปตามฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 ประกอบกับพระราชบัญญัติ
กําหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม แก้ไข
และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2563  หน้า 4  ลําดับที่  1
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โครงการวางทอระบายน้ําข้างทางพร้อมบอพักบ้านหนองสิม หมูที่ 
11

จํานวน 402,000 บาท

โครงการวางทอระบายน้ําข้างทางพร้อมบอพัก บ้านหนองสิม หมู
ที่ 11
จํานวน 402,000 บาท
- ชวงที่ 1 วางทอระบายน้ําข้างทางพร้อมบอพัก ยาวรวม
เฉลี่ย 89.00 เมตร  พร้อมเทคอนกรีตพื้นทับหลังทอ กว้าง
เฉลี่ย 1.00 เมตร หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร (ตามสภาพพื้นที่) พร้อม
บอพักจํานวน  10  บอ
- ชวงที่ 2 วางทอระบายน้ําข้างทางพร้อมบอพัก ยาวรวม
เฉลี่ย 135.00 เมตร  พร้อมเทคอนกรีตพื้นทับหลังทอ กว้าง
เฉลี่ย 2.00 เมตร  ยาวรวมบอพัก 135.00 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10
 เมตร (ตามสภาพพื้นที่) พร้อมบอพักจํานวน  14  บอ ตาม
แบบ อบต.กําหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่
อบต.กําหนด
- เปนไปตามฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 ประกอบกับพระราชบัญญัติ
กําหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม แก้ไข
และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2563  หน้า 6  ลําดับที่  4
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แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 70,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ตามโครงการที่ผู้บริหารอนุมัติ ฐานอํานาจ พระ
ราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
 ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หนังสือกรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 164 ลง
วันที่ 26 มกราคม 2558 เปนไปตามแผน
พัฒนาของ อบต.โจดหหนองแก (พ.ศ
.2561-2565) หน้าที่ 57 ลําดับที่ 2

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริฯ ตามที่ผู้บริหารอนุมัติ ฐานอํานาจพระราช
บัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
 ประกอบกับพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 164 ลงวันที่ 26
 มกราคม 2558 เปนไปตามแผนพัฒนาของ อบต.โจดหนองแก (พ
.ศ
.2561-2565) หน้าที่ 57 ลําดับที่ 3
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 16,332,660 บาท

งบกลาง รวม 16,332,660 บาท
งบกลาง รวม 16,332,660 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้าง ใน
อัตราร้อยละ 5 ของคาจ้างรายเดือน โดยสมทบจายสํานักงาน
ประกันสังคม เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงาน เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พรบ.ประกัน
สังคม พ.ศ. 2533 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 ,หนังสือกรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0908.5/ว 81 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2557 ,หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน สําหรับจายเปนคาทด
แทน คารักษาพยาบาล คาฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน และคา
ทําศพให้ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิตามมาตรา 20 สําหรับการประสบ
อันตรายหรือเจ็บปวยหรือสูญหายของลูกจ้างตามพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน , หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลง
วันที่ 22 มกราคม 2557 ,หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0908.5/ว 81 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2557 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 12,270,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตตําบลโจด
หนองแก จํานวน 1,434 คน (ข้อมูล ณ มิถุนายน 2563) ในอัตรา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2552
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 3,120,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้พิการในเขตตําบลโจดหนอง
แก จํานวน 325 คน  คน
ละ 800.-บาท/เดือน รวม 12 เดือน บาท เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการ
ให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2559

เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส จํานวน 180,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาสงเคราะหเบี้ยยังผู้ปวยเอดส จํานวน 25 คน  คน
ละ 500.-บาท/เดือน รวม 12 เดือน เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

สํารองจาย จํานวน 196,012 บาท

-เพื่อจายในกรณีจําเปนเรงดวน การเกิดเหตุสาธารณภัยหรือการ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เชน น้ําทวม ภัย
แล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟปาและหมอกควัน และโรค
ติดตอ ฯลฯ เปน
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลว
. 12 มีนาคม 2545 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว3215 ลว. 6 มิถุนายน 2559 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 684 ลว. 8 กุมภาพันธ 2560 ,หนังสือกรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว /2145 ลว. 11
 ตุลาคม 2560
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รายจายตามข้อผูกพัน

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โจดหนองแก จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนสุขภาพชุมชนตําบล ตามโครงการ
ระบบประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น โดยความรวมมือกับสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ สาขาเขตพื้นที่จังหวัดขอนแกน ซึ่งตั้ง
สมทบในอัตราร้อยละ 40 ของเงินที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติจัดสรรให้ ตามหลักเกณฑแหงประกาศกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุน
ให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการกอง
ทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 ลว
. 19 กุมภาพันธ 2557 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561) และตามแนวทางหนังสือกระทรวง
มหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1263 ลว. 30
 พฤษภาคม 2557 , ระเบียบกรทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
. 2561

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 261,648 บาท

-เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญพนักงานสวนท้อง
ถิ่น ในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการรายได้ที่ไมรวมเงินอุด
หนุน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.5/ว 34 ลว.19
 กันยายน 2557 หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.5/ว 35 ลว.19 กันยายน 2557 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ ว1264 ลว. 30
 พฤษภาคม 2557 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 3466 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 , หนังสือ
กรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 2305 ลงวันที่ 26
 กรกฎาคม 2561
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