
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลโจดหนองแก
อําเภอ พล   จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 46,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 10,327,300 บาท
งบบุคลากร รวม 8,238,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,262,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน นายก อบต. จํานวน 1 คน ในอัตรา
เดือนละ 20,400.-บาท โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 รวมทังสิน 12 เดือน 20,400 x 12 = 244,800
.-บาท และเพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน รองนายก อบต. จํานวน 2 คน
ในอัตราเดือนละ 11,220.-บาท โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนในปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562 รวมทังสิน 12
เดือน 11,220 x 2 x12 = 269,280.-บาท

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําาตําแหน่ง นายก อบต
. จํานวน 1 คน ในอัตราเดือนละ 1,750.-บาท โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมทัง
สิน 12 เดือน 1,750 x 12 = 21,000.-บาท และเพือจ่ายเป็นค่าตอบ
แทนประจําตําแหน่ง รองนายก อบต. จํานวน 2 คนในอัตราเดือน
ละ 880.-บาท โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนในปีงบประมาณ พ.ศ
. 2562 รวมทังสิน 12 เดือน 880 x 2 x 12 = 21,120.-บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต. จํานวน 1 คน ในอัตราเดือน
ละ 1,750.-บาท โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนในปีงบประมาณ พ.ศ
. 2562 รวมทังสิน 12 เดือน 1,750 x 12 = 21,000.-บาท และเพือ
จ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ รองนายก อบต. จํานวน 2 คน ในอัตราเดือน
ละ 880.-บาท โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนในปีงบประมาณ พ.ศ
. 2562 รวมทังสิน 12 เดือน 880 x 2 x 12 = 21,120.-บาท

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน เลขานุการ นายก อบต. จํานวน 1 คน ในอัตรา
เดือนละ 7,200.-บาท โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนในปีงบประมาณ พ.ศ
. 2562 รวมทังสิน 12 เดือน 7,200 x 12 = 86,400.-บาท
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,577,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภา อบต. จํานวน 1 คน ในอัตรา
เดือนละ 11,220.-บาท โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนในปีงบประมาณ พ.ศ
. 2562 รวมทังสิน 12 เดือน 11,220 x 12 = 134,640.-บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน รองประธานสภา อบต. จํานวน 1 คน ใน
อัตราเดือนละ 9,180.-บาท โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนในปีงบประมาณ พ
.ศ. 2562 รวม 12 เดือน 9,180 x 12 = 110,160.-บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. จํานวน 26 คน ในอัตรา
เดือนละ 7,200.-บาท โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนในปีงบประมาณ พ.ศ
. 2562 รวม 12 เดือน 7,200 x 26 x 12 = 2,246,400.- บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการสภา อบต. จํานวน 1 คน ในอัตรา
เดือนละ 7,200.-บาท โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนในปีงบประมาณ พ.ศ
. 2562 รวม 12 เดือน 7,200 x 12 = 86,400.-บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,975,980 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,720,240 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล   จํานวน  12  อัตรา   จํานวน
เงิน  3,720,240  บาท ตามคําสังเลือนขันเงินเดือน ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562    ขององค์การบริหารส่วนตําบลโจดหนอง
แก ประกอบด้วย  
1. เงินเดือนปลัด อบต.  494,940 บาท
2. เงินเดือนรองปลัด  อบต.  336,240 บาท
3. เงินเดือนนักวิชาการตรวจสอบภายใน  180,720 บาท
4. เงินเดือนหัวหน้าสํานักปลัด  330,060 บาท
5. เงินเดือนพยาบาลวิชาชีพ  355,980 บาท
6. เงินเดือนนิติกร  330,060 บาท
7. เงินเดือนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  293,760 บาท
8. เงินเดือนนักพัฒนาชุมชน  จํานวน 2  อัตรา  544,680 บาท
9. เงินเดือนนักทรัพยากรบุคคล  262,380 บาท
10. เงินเดือนนักวิชาการเกษตร  180,720 บาท
11. เงินเดือนเจ้าพนักงานธุรการ    221,880 บาท
12. เงินเดือนเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 188,820 บาท 

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 111,600 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง
ปลัด อบต.  จํานวน 1 อัตรา จํานวน 84,000 บาท  ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ (ฉบับที 4) พ.ศ. 2553
- เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวพนักงานส่วนตําบล  จํานวน  27,600
 บาทตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
ขอนแก่น  เรือง หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิมการครองชีพชัว
คราว (ฉบับที 2) ลงวันที 3 สิงหาคม  2558 และระเบียบกระทรวงการ
คลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมชัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจํา
ส่วนราชการ (ฉบับที 6) พ.ศ. 2558 ลงวันที 17 ก.พ. 2558 มาบังคับใช้
โดยอนุโลม
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 168,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล  จํานวน 3
 อัตรา  จํานวน 168,000 บาท  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตําบลจังหวัดขอนแก่น เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหาร
บุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล (เพิมเติม) พ.ศ. 2559  ลงวันที  2
  พฤษภาคม  2559
ประกอบด้วย 
เงินประจําตําแหน่ง ปลัด อบต.                84,000 บาท
เงินประจําตําแหน่ง รองปลัด อบต.  42,000 บาท
เงินประจําตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัด   42,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 810,720 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว
ไป  รวมทังหมด  7  อัตรา  จํานวน  12  เดือน จํานวน 810,720
 บาท  ประกอบด้วย
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน 1 อัตรา
- พนักงานขับรถยนต์   จํานวน 1 อัตรา
- คนงานประจํารถขยะ  จํานวน 3  อัตรา
- นักการ   จํานวน 1 อัตรา
- คนงานทัวไป  จํานวน  2 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 165,420 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวพนักงานจ้างทัวไป และพนักงานจ้างตาม
ภารกิจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
ขอนแก่น  เรือง หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิมการครองชีพชัว
คราว (ฉบับที 2) ลงวันที 3 สิงหาคม  2558 และระเบียบกระทรวงการ
คลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมชัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจํา
ส่วนราชการ (ฉบับที 6) พ.ศ. 2558 ลงวันที 17 ก.พ. 2558 มาบังคับใช้
โดยอนุโลม

งบดําเนินงาน รวม 2,089,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 305,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 175,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการการจัดซือจัดจ้างและ
การบริหารงานพัสดุภาครัฐ  จํานวน  75,000 บาท 
ฐานอํานาจพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ. 2560 , หนังสือกระทรวงการคลัง  ด่วนทีสุด  ที  กค  0402.5/ว 156
  ลว. 19  กันยายน  2560 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0803.3/ว 1953  ลงวันที 25 กันยายน 2560
-ค่าตอบแทนกรณีพิเศษประจําปี    100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรณีพิเศษประจําปี  2562   ของพนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้างตามมติ ก.อบต. จังหวัดขอนแก่น   ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็น
รายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557 และตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดขอนแก่น เรือง กําหนดหลัก
เกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วน
ตําบล  ลูกจ้างและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2558
 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน 

วันทีพิมพ์ : 8/8/2561  09:48:50 หน้า : 3/36



ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในวันธรรมดาตังแต่
เวลา 16.30 - 20.30 น.วัน และวันหยุดราชการตังแต่เวลา 08.30 –
 16.30 น.  เฉพาะพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ทีมีคําสังให้ปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการ  ฐานอํานาจหนังสือ  ที มท  0808.4/ว  1562  ลว
.15  พฤษภาคม  2550

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ของพนักงานส่วนตําบล  และผู้มีสิทธิ   ฐาน
อํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน  พ.ศ.2548 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ.ศ. 2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วน
ตําบลและผ้◌ูมีสิทธิ ฐานอํานาจหนังสือกรมบัญชีกลาง ที กค 0422.3/ว
257 ลว. 28 มิถุนายน 2559 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที กค 0448.5/ว
 22 ลว. 12 มกราคม 2561 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560

ค่าใช้สอย รวม 1,089,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 284,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 284,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซักผ้า
ม่าน ซ่อมแซมสํานักงาน จัดสวน บํารุงรักษาต้นไม้   ตัดหญ้าริมทาง
สาธารณะ  ตัก ขน เก็บสิงปฏิกูลในสํานักงาน รวมทังจ้างนักเรียนในช่วง
ปิดภาคเรียนตามนโยบายของรัฐบาล และการจ้างอืน ๆ  ทีเข้าข่ายจ้าง
เหมาบริการ  ฐานอํานาจหนังสือที มท 0313.4/ว 1452  ลว.27
  พฤษภาคม  2541

ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน  จํานวน 50,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่า
ธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนาของพนักงานส่วนตําบล  ผู้
บริหารและสมาชิกสภา อบต. ตามหลักสูตรทีเหมาะสมฐานอํานาจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรม

ค่าเบียประกันภัยรถยนต์ จํานวน 5,000 บาท
-ค่าเบียประกันภัยรถยนต์  จํานวน 5,000 บาทเพือจ่ายเป็นค่าประกัน พ.ร
.บ.รถยนต์พาหนะส่วนกลางของ อบต. ฐานอํานาจ  หนังสือที  มท
 0808.2/ว2633  ลว.14  สิงหาคม  2552

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลียงรับรอง ของ  อบต.   และส่วนราชการอืน
ทีมาตรวจติดตามการดําเนินงาน ของ อบต.  และส่วนราชการทีมาเข้าร่วม
ประชุมกับ อบต. ฐานอํานาจหนังสือที มท 0808.4/ว 2381  ลว
.28  กรกฎาคม  2548

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  คณะผู้
บริหาร    พนักงานส่วนตําบลและผู้มีสิทธิ  ฐานอํานาจระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน  (ฉบับที 3)   พ.ศ.2559
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ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตังท้องถิน จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตังขององค์การบริหารส่วนตําบล
โจดหนองแก  ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 , หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน 2561 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท
 0808.2/ว 3675 ลงวันที 6 กรกฎาคม 2561

โครงการฝึกอบรมเพิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติ
งานพนักงานส่วนตําบล พนักงานครู อบต. และพนักงานจ้าง ฯ

จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลพนักงานส่วนตําบล  พนักงานครู อบต. และพนักงาน
จ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามโครงการทีผู้บริหารอนุมัติ  ฐาน
อํานาจ พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 ประกอบกับ พรบ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ของ อบต.โจดหนองแก 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิมเติมครัง
ที 1/2562 หน้าที 13 ลําดับที 2

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงาน  ครุภัณฑ์ยานพาหนะของ อบ
ต. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทีชํารุด รวมทังค่าบํารุงรักษาระบบ internet ให้
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  พระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537  ประกอบกับพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  พ.ศ.2542

ค่าวัสดุ รวม 420,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานในการปฏิบัติ
ราชการ  ได้แก่  กระดาษ  หมึก  ปากกา  คลิป   เทป    พี วี ซี   กระดาษ
คาร์บอน   กระดาษไข   นํายาลบไข  ลวดเย็บกระดาษ  แฟ้ม  สมุด
บัญชี  หมึกโรเนียว  หมึกคอมพิวเตอร์  ฯลฯ   ฐานอํานาจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิน  พ.ศ.2535และทีแก้ไขเพิมเติม

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นวัสดุงานบ้านงานครัวเช่น นําดืม  แปรง  ไม้กวาด  ผ้าปู
โต๊ะ  ชาม  ช้อน  แก้ว  นํายาล้างจาน  นํายาล้างห้องนํา  ฯลฯ   ฐานอํานาจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน  พ.ศ.2535และทีแก้ไขเพิมเติม

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ  อาทิ แบตเตอรี  ยางนอก  ยางใน ลูก
ปืน  นํามันเบรก ฯลฯ   ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
การพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน  พ.ศ.2535และที
แก้ไขเพิมเติม
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท
 - วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนรถยนต์ส่วนกลาง จํานวน   125,000.- บาท
 - วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนรถยนต์บรรทุกนําเอนกประสงค์
จํานวน 50,000.-บาท
 - วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนรถบรรทุกขยะ  จํานวน   20,000.- บาท
 - วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนรถจักรยานยนต์เครืองตัดหญ้า จํานวน 5,000
.-บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและสารหล่อลืนสําหรับยานพาหนะส่วน
กลางรถบรรทุกนําเอนกประสงค์รถบรรทุกขยะและรถจักรยานยนต์
ของ อบต . ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการพัสดุของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน  พ.ศ.2535และทีแก้ไขเพิมเติม

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่   เช่น   กระดาษเขียน
โปสเตอร์   สี   พู่กัน  ฟิล์ม   การล้างอัดขยายฟิล์ม   และป้ายประชา
สัมพันธ์ให้ความรู้และการมีส่วนร่วมแก่ประชาชนในพืนที  ฐานอํานาจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน  พ.ศ.2535และทีแก้ไขเพิมเติม

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์   เช่น  แผ่นบันทึกข้อมูล   หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์ (ผ้าหมึก)   ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ฯและ
วัสดุอืนทีใช้เกียวเนืองกับคอมพิวเตอร์ ฐานอํานาจระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน  พ
.ศ.2535และทีแก้ไขเพิมเติม

ค่าสาธารณูปโภค รวม 275,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 120,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของ อบต.รายเดือน ตามใบแจ้งหนีรวม 12  เดือน 

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าประปา ของ อบต.รายเดือน ตามใบแจ้งหนีรวม 12  เดือน 

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของ อบต.รายเดือนตามใบแจ้งหนี
รวม12เดือน 

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ธนาณัติ  ดวงตราไปรษณียากร  หรือรายจ่าย
ลักษณะอืนทีอยู่ในประเภทนี 

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 130,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการระบบอินเตอร์เน็ต  รายเดือน
รวม  12  เดือน ของ อบต.รายเดือน ตามใบแจ้งหนีรวม 12  เดือน 
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,894,000 บาท
งบบุคลากร รวม 2,329,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,329,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,068,720 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล จํานวน 8 อัตรา ตามคําสัง
เลือนขันเงินเดือน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลโจดหนองแก
เงินเดือนผู้อํานวยการคลัง 388,200 บาท
เงินเดือนนักวิชาการคลัง 293,880 บาท
เงินเดือนนักวิชาการพัสดุ 241,440 บาท
เงินเดือนนักวิชาการจัดเก็บรายได้ 233,760 บาท
เงินเดือนเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 2 อัตรา 550,000 บาท
เงินเดือนเจ้าพนักงานพัสดุ 180,720 บาท
เงินเดือนเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 180,720 บาท

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 50,000 บาท
เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวพนักงานส่วนตําบล 50,000 บาท เพือจ่าย
เป็นค่าครองชีพชัวคราวพนักงานพนักงานส่วนตําบลตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดขอนแก่น เรือง หลักเกณฑ์การให้
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล
ได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2) ลงวันที 3 สิงหาคม 2558
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมชัวคราวของข้า
ราชการและลูกจ้างประจําส่วนราชการ (ฉบับที 6) พ.ศ. 2558 ลงวันที 17
ก.พ. 2558 มาบังคับใช้โดยอนุโลม

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อําานวยการกองคลัง จํานวน 1
อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
ขอนแก่น เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตําบล (เพิมเติม) พ.ศ. 2559 ลงวันที 2
พฤษภาคม 2559

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 146,280 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1
อัตรา จํานวน 12 เดือน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 22,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวพนักงานจ้างตามภารกิจตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดขอนแก่น เรือง หลักเกณฑ์การให้
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล
ได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2) ลงวันที 3 สิงหาคม 2558
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมชัวคราวของข้า
ราชการและลูกจ้างประจําส่วนราชการ (ฉบับที 6) พ.ศ. 2558 ลงวันที 17
ก.พ. 2558 มาบังคับใช้โดยอนุโลม
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งบดําเนินงาน รวม 554,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 130,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรณีพิเศษประจําปี 2562 ของพนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้างตามมติ ก.อบต. จังหวัดขอนแก่น และตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดขอนแก่น เรือง กําหนด
หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2558
และทีแก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ของพนักงานส่วนตําบล และผู้มีสิทธิ ฐาน
อํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2548 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ.ศ. 2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วน
ตําบลและผ้◌ูมีสิทธิ ฐานอํานาจหนังสือกรมบัญชีกลาง ที กค 0422.3/ว
257 ลว. 28 มิถุนายน 2559 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที กค 0448.5/ว
 22 ลว. 12 มกราคม 2561 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560

ค่าใช้สอย รวม 344,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 189,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ 189,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ รวมทังจ้างนักเรียนในช่วงปิดภาค
เรียนตามนโยบายของรัฐบาล และการจ้างอืน ๆ ทีเข้าข่ายจ้าง
เหมาบริการ ฐานอําานาจหนังสือที มท 0313.4/ว 1452 ลว.27
พฤษภาคม 2541

ค่าธรรมเนียมทางการเงิน จํานวน 5,000 บาท
ค่าธรรมเนียมบริการทางการเงิน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการขอรับบริการด้านการเงิน
กับ ธนาคาร และหน่วยงานทีเกียวข้องกับการเงิน และค่าธรรมเนียมเช็คที
ธนาคารเรียกเก็บ ฐานอํานาจ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2542

ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนฝึกอบรม จํานวน 40,000 บาท
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม จํานวน 40,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่า
ธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนาของพนักงานส่วน
ตําบล ตามหลักสูตรทีเหมาะสม ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พนักงานส่วนตําบลและ
ผู้มีสิทธิ ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ.2558
 และ(ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน
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โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดโครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี เพือ
ให้สามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึงผู้บริหารอนุมัติแล้ว ฐาน
อํานาจ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 เป็นไปตามแผน
พัฒนาของ อบต.โจดหนองแก 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
) หน้าที 64 ลําดับที 2

โครงการปรับปรุงระบบแผนทีภาษี จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบการจัดทําทะเบียนทรัพย์สิน และ
แผนทีภาษีขององค์การบริหารส่วนตําบล เพือให้สามารถจัดเก็บภาษีใน
เขตท้องทีเป็นได้อย่างถูกต้อง และสามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามโครงการจัดทําแผนทีภาษีองค์การบริหารส่วน
ตําบล ฐานอํานาจ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ.2537 ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาของ อบต.โจดหนองแก 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
) หน้าที 64 ลําดับที 1

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานในการปฏิบัติ
ราชการ ได้แก่ กระดาษ หมึก ปากกา คลิป เทป พี วี ซี กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข นํา◌้ยาลบไข ลวดเย็บกระดาษ แฟ้ม สมุด
บัญชี หมึกโรเนียว หมึกคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ฐานอํานาจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2535และทีแก้ไขเพิมเติม

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์ (ผ้าหมึก) ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ฯและ
วัสดุอืนทีใช้เกียวเนืองกับคอมพิวเตอร์ ฐานอํานาจระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน พ
.ศ.2535 และทีแก้ไขเพิมเติม

งบลงทุน รวม 11,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 11,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จํานวน 11,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จํานวน 2 ตู้ โดยมีลักษณะ
ดังนี
1. มีมือจับชนิดบิด
2. มีแผ่นชันปรับระดับ 3 ชิิน
3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561
 ถึง พ.ศ.2564) ฉบับเพิมเติม 1/2562 หน้าที 14  ลําดับที 1
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 48,760 บาท
งบดําเนินงาน รวม 48,760 บาท
ค่าใช้สอย รวม 48,760 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการอบรมให้ความรู้ อปพร. จํานวน 48,760 บาท
เพือจ่ายเป็นโครงการฝึกอบรมสมาชิก อปพร. เพือให้สามารถปฏิบัติหน้าที
ให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบล ตามโครงการทีผู้บริหารอนุมัติ ฐานอํานาจพระราชบัญญัติป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ.2550 เป็นไปตามแผนพัฒนาของ อบต
.โจดหนองแก 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 55 ลําดับที 2

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 5,216,080 บาท
งบบุคลากร รวม 3,983,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,983,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,049,080 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําาบล จํานวน 2 อัตรา และ
พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 6 อัตรา ตามคําสังเลือน
ขันเงินเดือน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลโจดหนองแก
เงินเดือนผู้อํานวยการกองการศึกษา 311,580 บาท
เงินเดือนนักวิชาการศึกษา 311,580 บาท
เงินเดือนครู จํานวน 6 อัตรา 2,425,920 บาท

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวพนักงานส่วนตําบล ตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดขอนแก่น เรือง หลักเกณฑ์การให้
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล
ได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2) ลงวันที 3 สิงหาคม 2558
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมชัวคราวของข้า
ราชการและลูกจ้างประจําส่วนราชการ (ฉบับที 6) พ.ศ. 2558 ลงวันที 17
ก.พ. 2558 มาบังคับใช้โดยอนุโลม

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา
เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

เพือตังจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของบุคลากรด้านการ
ศึกษา จํานวน 1 อัตรา  ตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และ
เงินประจําตําแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 750,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่ง  ผู้ดูแล
เด็ก   จํานวน  5  อัตรา   รวม  12  เดือน 
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวพนักงานจ้างทัวไป และพนักงานจ้างตาม
ภารกิจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
ขอนแก่น  เรือง หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิมการครองชีพชัว
คราว (ฉบับที 2) ลงวันที 3 สิงหาคม  2558 และระเบียบกระทรวงการ
คลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมชัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจํา
ส่วนราชการ (ฉบับที 6) พ.ศ. 2558 ลงวันที 17 ก.พ. 2558 มาบังคับใช้
โดยอนุโลม

งบดําเนินงาน รวม 1,233,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 140,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรณีพิเศษประจําปี  2561  ของพนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้างตามมติ ก.อบต. จังหวัดขอนแก่น  และตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดขอนแก่น เรือง กําหนด
หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วน
ตําบล  ลูกจ้างและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2558 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ของพนักงานส่วนตําบล  และผู้มีสิทธิ   ฐาน
อํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน  พ.ศ.2548 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ.ศ. 2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วน
ตําบลและผ้◌ูมีสิทธิ ฐานอํานาจหนังสือกรมบัญชีกลาง ที กค 0422.3/ว
257 ลว. 28 มิถุนายน 2559 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที กค 0448.5/ว
 22 ลว. 12 มกราคม 2561 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560

ค่าใช้สอย รวม 955,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 730,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ 730,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ และการจ้างอืน ๆ  ทีเข้าข่ายจ้าง
เหมาบริการ  ฐานอํานาจหนังสือที มท 0313.4/ว 1452  ลว.27
  พฤษภาคม  2541 

ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน   50,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนาของ
พนักงานส่วนตําบล  ตามหลักสูตรทีเหมาะสม  ฐานอํานาจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรม 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ   สําหรับพนักงานส่วนตําบลและ
ผู้มีสิทธิ  ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  (ฉบับที 2)   พ.ศ.2558 และ
แก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน
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โครงการเข้าค่ายคุณธรรมและจริยธรรม จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเข้าค่ายคุณธรรมและจริยธรรม   ฐาน
อํานาจ  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ
.2537  ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครอง  เป็นไปตามแผนพัฒนาของ อบต.โจดหนอง
แก 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าที 43 ลําดับที 3

โครงการเข้าค่ายทักษะภาษาต่างประเทศ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเข้าค่ายทักษะภาษาต่างประเทศ  ฐาน
อํานาจ  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ
.2537  ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2542 เป็นไปตามแผน
พัฒนาของ อบต.โจดหนองแก 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2564)  หน้าที 43 ลําดับที 1

ค่าวัสดุ รวม 95,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน   ในการปฏิบัติ
ราชการ  ได้แก่   กระดาษ  หมึก  ปากกา  คลิป  กระดาษ
คาร์บอน  กระดาษไข  นํายาลบไข  ลวดเย็บกระดาษ  แฟ้ม  สมุดบัญชี ใบ
เสร็จรับเงิน ฯลฯ  ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน  พ.ศ.2535  และทีแก้ไขเพิม
เติม

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 65,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหานําดืมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน 3 ศูนย์ฯ และเป็น
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวเพือใช้ในศูนย์ฯ เช่น  ไม้กวาด  นํายาล้างห้อง
นํา  ผ้าปูโต๊ะ  หมอน ผ้าปูทีนอน  ถ้วย ชาม ช้อน  แป้ง สบู่ ยาสีฟันฯ ทีจํา
เป็นต้องใช้ในศูนย์ฯ   ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการ
พัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน  พ.ศ.2535 และทีแก้ไข
เพิมเติม
วัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโจดหนองแก   30,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหว้า  20,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเตาเหล็ก  15,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์ (ผ้าหมึก) ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ฯและวัสดุอืนที
ใช้เกียวเนืองกับคอมพิวเตอร์ ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถินพ.ศ.2535และที
แก้ไขเพิมเติม

ค่าสาธารณูปโภค รวม 43,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 32,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน  3   ศูนย์ฯ  
ค่าไฟฟ้า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโจดหนองแก 12,000 บาท 
ค่าไฟฟ้า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหว้า  10,000 บาท
ค่าไฟฟ้า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเตาเหล็ก  10,000 บาท

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 11,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3  ศูนย์ฯ  
ค่านําประปา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโจดหนองแก  5,000 บาท
ค่านําประปา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหว้า  3,000 บาท
ค่านําประปา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเตาเหล็ก  3,000 บาท 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,002,020 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,790,020 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,716,740 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดกิจกรรมกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดกิจกรรมกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ตามโครงการทีผู้บริหารอนุมัติ ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537 ประกอบกับพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  พ.ศ.2542 เป็นไปตามแผนพัฒนาของ อบต.โจดหนองแก 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้าที 43 ลําดับที 5

โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย จํานวน 8,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย ตามโครงการทีผู้บริหารอนุมัติ ฐานอํานาจ  พระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537 ประกอบกับพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  พ.ศ.2542 เป็นไปตามแผนพัฒนาของ อบต.โจดหนอง
แก 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิมเติมครัง
ที 1/2562 หน้าที 2 ลําดับที 3

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กและผู้ปกครอง จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กและผู้
ปกครองตามโครงการทีผู้บริหารอนุมัติ ฐานอํานาจ  พระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537  ประกอบกับพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  พ.ศ.2542 เป็นไปตามแผนพัฒนาของ อบต.โจดหนอง
แก 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิมเติมครัง
ที 1/2562 หน้าที 2 ลําดับที 1

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,573,040 บาท
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1. ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  1,043,700  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาอาหารกลางวันเด็กสําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน  213 คน ๆละ 20 บาท/วัน  รวม 245 วัน โดยตังงบประมาณ
ดังนี
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโจดหนองแก  จํานวน 133 คน เป็น
เงิน 651,700 บาท
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า จํานวน 41 คน เป็นเงิน 200,900
 บาท       
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเตาเหล็ก จํานวน 39 คน เป็นเงิน 191,100 บาท

2. ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว)  362,100
  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ราย
หัว)  จํานวน  213 คน ๆละ 1,700 บาท โดยตังงบประมาณดังนี
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโจดหนองแก  จํานวน 133 คน เป็น
เงิน 226,100 บาท
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า จํานวน 41 คน เป็นเงิน 69,700
 บาท       
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเตาเหล็ก จํานวน 39 คน เป็นเงิน 66,300 บาท

3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  167,240
  บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (อายุ 3-5 ปี) จํานวน 148 คน โดยตังงบประมาณดังนี
3.1 ค่าหนังสือเรียน จํานวน 29,600 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี รายละเอียดดังนี
 -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโจดหนองแก  จํานวน 107 คน เป็น
เงิน 21,400 บาท
 -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า จํานวน 21 คน เป็นเงิน 4,200
  บาท       
 -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเตาเหล็ก จํานวน 20 คน เป็นเงิน 4,000 บาท
3.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน จํานวน 29,600 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี รายละเอียด
ดังนี
 -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโจดหนองแก  จํานวน 107 คน เป็น
เงิน 21,400 บาท
 -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า จํานวน 21 คน เป็นเงิน 4,200
  บาท       
 -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเตาเหล็ก จํานวน 20 คน เป็นเงิน 4,000 บาท
3.3 ค่าเครืองแบบนักเรียน จํานวน 44,400 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าเครืองแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี ราย
ละเอียดดังนี
 -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโจดหนองแก  จํานวน 107 คน เป็น
เงิน 32,100 บาท
 -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า จํานวน 21 คน เป็นเงิน 6,300
  บาท       
 -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเตาเหล็ก จํานวน 20 คน เป็นเงิน 6,000 บาท
3.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จํานวน 63,640 บาท
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     เพือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี ราย
ละเอียดดังนี
 -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโจดหนองแก  จํานวน 107 คน เป็น
เงิน 46,010 บาท
 -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า จํานวน 21 คน เป็นเงิน 9,030
  บาท       
 -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเตาเหล็ก จํานวน 20 คน เป็นเงิน 8,600 บาท

โดยวิธีการ ขันตอนในการเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารใน
นามของสถานศึกษา ให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0893.2/ว 1918  ลงวันที 16  มิถุนายน  2552 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1658  ลงวันที 22
  มีนาคม  2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาของ อบต.โจดหนองแก 4 ปี (พ
.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิมเติมครังที 1/2562 หน้าที 2 ลําดับที 2

โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครอง คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและปัจฉิมนิเทศ

จํานวน 35,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองคณะ
กรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและปัจฉิมนิเทศ ตามโครงการทีผู้
บริหารอนุมัติ ฐานอํานาจ  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  พ.ศ.2537  ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขัน
ตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ
.2542 เป็นไปตามแผนพัฒนาของ อบต.โจดหนองแก 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าที 43 ลําดับที 6

ค่าวัสดุ รวม 1,073,280 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,073,280 บาท

- ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,073,280 บาท
โดยตังงบประมาณดังนี
- ค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กอนุบาลและเด็ก ป.1 – ป.6 ในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน(สพฐ.) จํานวน 5
 โรงเรียน เป็นเงิน 630,240 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) สําหรับเด็กอนุบาลและเด็ก ป.1 – ป.6 ใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน(สพฐ
.) จํานวน 5 โรงเรียน จํานวน  303 คน ๆละ 8 บาท/วัน  รวม 260 วัน 
- ค่าอาหารเสริม(นม) สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3
 แห่ง เป็นเงิน 443,040 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน  213 คน ๆละ 8 บาท/วัน  รวม 260 วัน 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561 
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,212,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,212,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ. จํานวน 1,212,000 บาท
- เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน(สพฐ.) จํานวน 1,212,000 บาท
โดยตังงบประมาณดังนี
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน สําหรับเด็กอนุบาลและ
เด็ก ป.1 – ป.6 โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืน
ฐาน(สพฐ.) จํานวน 5 โรงเรียน จํานวน 303 คนๆละ 20
 บาท จํานวน 200 วัน รายละเอียดดังนี
1. โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม จํานวน 106 คน เป็น
เงิน 424,000 บาท
2. โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง จํานวน 105 คน เป็น
เงิน 420,000 บาท
3. โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู จํานวน 67 คน เป็นเงิน 268,000
 บาท
4. โรงเรียนบ้านหนองหว้าสามัคคี จํานวน 13 คน เป็นเงิน 52,000 บาท
5. โรงเรียนบ้านหนองเรือ จํานวน 12 คน เป็นเงิน 48,000 บาท

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561 

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 110,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหนังสือพิมพ์ให้กับศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจําหมู่
บ้าน จํานวน  14  หมู่บ้าน(ทีอ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน) และศูนย์
ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบล 1  ศูนย์ รวม 15  ศูนย์  ๆ
 ละ 2  ฉบับ  ฐานอํานาจ  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  พ.ศ.2537  ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขัน
ตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2542 

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 475,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติอต่อ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทีเกิดขึนใน
พืนตําบลโจดหนองแกตามโครงการทีผู้บริหารอนุมัติ   ฐานอํานาจพรบ
.การสาธารณสุข  พ.ศ.2535 เป็นไปตามแผนพัฒนาของ อบต.โจดหนอง
แก 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 45 ลําดับที 2
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โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า   ตามโครงการทีผู้บริหารอนุมัติ   ฐานอํานาจหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 0120 ลงวัน
ที 12 มกราคม 2560 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0810.5/1745 ลงวันที 31 สิงหาคม 2560  , หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/1042 ลงวัน
ที 10 เมษายน 2561  เป็นไปตามแผนพัฒนาของ อบต.โจดหนอง
แก 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม 1/2562 หน้าที 3 ลําดับที 1

โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึนทะเบียนสัตว์
ตาม"โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า"   ตาม
โครงการทีผู้บริหารอนุมัติ   ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที 12 มกราคม 2560 , หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/1745 ลงวัน
ที 31 สิงหาคม 2560  , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0810.5/1042 ลงวันที 10 เมษายน 2561 เป็นไปตามแผน
พัฒนาของ อบต.โจดหนองแก 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิม
เติม 1/2562 หน้าที 3 ลําดับที 2

งบเงินอุดหนุน รวม 385,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 385,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 280,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการตามพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข ตามโครงการทีผู้บริหารท้องถินอนุมัติแล้ว ฐาน
อํานาจ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.5/1745 ลงวันที 31 สิงหาคม 2560

อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) จํานวน 105,000 บาท
เพืออุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) จํานวน 14 หมู่
บ้าน หมู่บ้านละ 7,500  บาท   ตามโครงการทีผู้บริหารอนุมัติแล้ว  ฐาน
อํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559 , หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1791 ลงวันที 3 เมษายน 2560

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 450,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 450,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการบริการหน่วยกู้ชีพตําบลโจดหนองแก จํานวน 450,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริการหน่วยกู้ชีพตําบลโจดหนอง
แก ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  ทีได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้อง
ถิน  ฐานอํานาจพรบ.แพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0891.3/ว 2826 ลงวันที 17 กันยายน 2553 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาของ อบต.โจดหนองแก 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564)  หน้าที 45 ลําดับที 3
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ  ตาม
โครงการทีผู้บริหารอนุมัติ  ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วท้องถิน พ.ศ
. 2542 เป็นไปตามแผนพัฒนาของ อบต.โจดหนองแก 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564)  หน้าที 46 ลําดับที 3

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 280,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส   ในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบล ตามโครงการทีผู้บริหารอนุมัติ   ฐาน
อํานาจ  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ
.2537  ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2542 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที
ของ อปท. พ.ศ. 2560 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที 11 ตุลาคม 2560 , หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.7/ว6768 ลงวัน
ที 29 พฤศจิกายน 2560 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
ทีสุด ที มท 0810.6/ว 24 ลงวันที 4 มกราคม 2561 เป็นไปตามแผน
พัฒนาของ อบต.โจดหนองแก 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิม
เติม 1/2562 หน้าที 4 ลําดับที 1

โครงการโรงเรียนโจดหนองแกปัจฉิมวิทย์ จํานวน 190,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการโรงเรียนโจดหนองแกปัจฉิมวิทย์  เพือ
เป็นการดําเนินการในลักษณะของโรงเรียนผู้สูงอายุของตําบลโจดหนอง
แก ประกอบด้วย  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ  ตาม
โครงการทีผู้บริหารท้องถินอนุมัติแล้ว ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีของ อปท. พ.ศ
. 2560 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 2145 ลงวันที 11 ตุลาคม 2560 , หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.7/ว6768 ลงวัน
ที 29 พฤศจิกายน 2560 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
ทีสุด ที มท 0810.6/ว 24 ลงวันที 4 มกราคม 2561 เป็นไปตามแผน
พัฒนาของ อบต.โจดหนองแก 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิม
เติม 2/2562 หน้าที 4 ลําดับที 1
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนศูนย์สงเคราะห์ผู้ติดเชือเอดส์อําเภอพล จํานวน 30,000 บาท
อุดหนุนศูนย์สงเคราะห์ผู้ติดเชือเอดส์อําเภอพล 30,000 บาท
เพือจ่ายอุดหนุนศูนย์สงเคราะห์ผู้ติดเชือเอดส์อําเภอพล  เพือเป็นการให้
ความช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ตามอํานาจหน้าทีของศูนย์ ฐาน
อํานาจ  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ
.2537  ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2542 

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน รวม 1,140,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 1,140,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,140,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพล จํานวน 1,140,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  อําเภอพลตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตําและไฟฟ้าแสงสว่าง บ้านหนองแวง หมู่
ที 3 ,บ้านเตาเหล็ก  หมู่ที 5 , บ้านหนองสิม หมู่ที 11   ตามประมาณการที
การไฟฟ้าประมาณการไว้   

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 540,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารจัดการขยะชุมชน  ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลตามโครงการทีผู้บริหารอนุมัติ   ฐานอํานาจ  พรบ.สภา
ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537  ประกอบกับพรบ
.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน  พ.ศ.2542 , พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2560 , ประกาศกระทรวง
มหาดไทย เรือง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันที 18 ตุลาคม 2560
 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 0263 ลงวัน
ที 16 มกราคม 2561 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0810.5/ว 627 ลงวันที 7 มีนาคม 2561 เป็นไปตามแผน
พัฒนาของ อบต.โจดหนองแก 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที 58
 ลําดับที 2
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ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาถุงดํารองรับขยะมูลฝอย ขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า  55 ซม. (ไม่รวมพับข้าง ซ้าย-ขวา ) ลึกไม่น้อยกว่า 80 ซม. ชนิด
หนา  ฐานอํานาจ พรบ.สาธารณสุข  พ.ศ.2535 , พรบ.รักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที 2) พ.ศ
. 2560 , ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือง การจัดการมูลฝอย พ.ศ
. 2560 ลงวันที 18 ตุลาคม 2560 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0810.5/ว 0263 ลงวันที 16 มกราคม 2561 , หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 627 ลงวัน
ที 7 มีนาคม 2561

งบเงินอุดหนุน รวม 290,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 290,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนเทศบาลเมืองเมืองพล จํานวน 290,000 บาท
เพือตังจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาลเมืองเมืองพล  ในการกําจัดขยะ  ตาม
ข้อตกลงร่วมโครงการกําจัดขยะในตําบลโจดหนองแก   

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 215,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 215,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 215,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการ อบต.สัญจร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบต. สัญจร  ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลตามโครงการทีผู้บริหารอนุมัติ   ฐานอํานาจ  พระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537  ประกอบกับพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  พ.ศ.2542  เป็นไปตามแผนพัฒนาของ อบต.โจดหนอง
แก 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที 62 ลําดับที 17

โครงการฝึกอบรมทบทวนการทําแผนชุมชน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในจัดหาข้อมูลหมู่บ้าน เพือใช้ในการจัดทําแผน
ชุมชนและ แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล ได้แก่ ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง ตามโครงการทีผู้บริหาร
อนุมัติ  ฐานอํานาจ  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล  พ.ศ.2537  ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2542  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.4/ว 856 ลงวัน
ที 12 มีนาคม 2553  เป็นไปตามแผนพัฒนาของ อบต.โจดหนอง
แก 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที 62 ลําดับที 14

โครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพ
ติด ขององค์การบริหารส่วนตําบลตามโครงการทีผู้บริหารอนุมัติ   ฐาน
อํานาจ  พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ
.2537  ประกอบกับพรบ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2542  เป็นไปตามแผนพัฒนา
ของ อบต.โจดหนองแก 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิม
เติม 1/2562 หน้าที 4 ลําดับที 7
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โครงการเฝ้าระวังและป้องกันยาเสพติด จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการเฝ้าระวังและป้องกันยาเสพ
ติด ตามโครงการทีผู้บริหารอนุมัติ  ฐานอํานาจ  พระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537  ประกอบกับพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  พ.ศ.2542 เป็นไปตามแผนพัฒนาของ อบต.โจดหนองแก 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564)  หน้าที 53 ลําดับที 4

โครงการอบรมกฎหมายในชีวิตประจําวันของประชาชน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมกฏหมายในชีวิตประจําวันของ
ประชาชน  ขององค์การบริหารส่วนตําบลตามโครงการทีผู้บริหาร
อนุมัติ   ฐานอํานาจ  พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ
.2537  ประกอบกับพรบ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2542  เป็นไปตามแผนพัฒนา
ของ อบต.โจดหนองแก 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที 63 ลําดับที 2

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 590,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 306,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 306,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์  ค่าเบียเลียง  ค่าตอบแทน ตามโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล  ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการที
ได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร เพือป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลประจําปี   ฐานอํานาจ  พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล  พ.ศ.2537  ประกอบกับพรบ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2542 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว1634 ลงวัน
ที 22 กันยายน2557 ,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด
ที มท 0810.5/ว661 ลงวันที 9 มีนาคม 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ของ อบต.โจดหนองแก 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 53 ลําดับที 1

โครงการฝึกอบรมประชาชนรู้งานสือสานพระราชดําริ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมประชาชนรู้งานสืบสานพระ
ราชดําริขององค์การบริหารส่วนตําบลตามโครงการทีผู้บริหาร
อนุมัติ   ฐานอํานาจ  พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ
.2537  ประกอบกับพรบ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2542  เป็นไปตามแผนพัฒนา
ของ อบต.โจดหนองแก 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 11 ลําดับที 2

โครงการฝึกอบรมอาชีพราษฎร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาชีพราษฎรขององค์การ
บริหารส่วนตําบลตามโครงการทีผู้บริหารอนุมัติ   ฐานอํานาจ  พรบ.สภา
ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537  ประกอบกับพรบ
.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน  พ.ศ.2542  เป็นไปตามแผนพัฒนาของ อบต.โจดหนอง
แก 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 53 ลําดับที 7
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โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชน  ตามโครงการทีผู้บริหารอนุมัติ  ฐานอํานาจพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537  ประกอบกับพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  พ.ศ.2542  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือ
ช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2560  เป็นไปตามแผนพัฒนาของ อบต.โจดหนองแก 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) เพิมเติม 1/2562 หน้าที 10 ลําดับที 2

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี ตาม
โครงการทีผู้บริหารอนุมัติ   ฐานอํานาจ  พรบ.สภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537  ประกอบกับพรบ.กําหนดแผนและขันตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2542 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560 เป็นไปตามแผน
พัฒนาของ อบต.โจดหนองแก 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิม
เติม 2/2561 หน้าที 13 ลําดับที 1

งบเงินอุดหนุน รวม 284,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 284,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอําเภอพล จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอําเภอ
พล (ศป.สอ.)  ตามโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทีอําเภอพล
ขอรับการอุดหนุนงบประมาณมา  โดยการอนุมัติของผู้บริหารท้องถิน ฐาน
อํานาจหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0816.5/ว
2726 ลงวันที 4 ธันวาคม 2560

อุดหนุนศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายอุดหนุนศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด
ขอนแก่น  เพือดําเนินการโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตาม
ทีจังหวัดขอรับการอุดหนุนงบประมาณมา  โดยการอนุมัติของผู้บริหาร
ท้องถิน ฐานอํานาจหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0816.5/ว2726 ลงวันที 4 ธันวาคม 2560

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล
สงกรานต์

จํานวน 112,000 บาท

เพือจ่ายอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน รวม 14 หมู่บ้านตามโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์   ประจําปี  2562  ซึงผู้บริหารอนุมัติแล้ว  ฐานอํานาจ พรบ
.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537  ประกอบกับพรบ
.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน  พ.ศ.2542 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0810.5/ว1634 ลงวันที 22 กันยายน 2557 ,หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0810.5/ว661 ลงวัน
ที 9 มีนาคม 2561
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อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล
ปีใหม่

จํานวน 112,000 บาท

เพือจ่ายอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน รวม 14 หมู่บ้านตามโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่  ประจําปี 2562  ซึงผู้บริหารอนุมัติแล้ว  ฐานอํานาจ พรบ.สภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537  ประกอบกับพรบ.กําหนดแผน
และขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ
.2542 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.5/ว1634 ลงวันที 22 กันยายน2557 ,หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0810.5/ว661 ลงวันที 9 มีนาคม 2561

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 286,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดกิจกรรมเกียวกับรัฐพิธี จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรมเกียวกับรัฐ
พิธี  วัสดุ  อุปกรณ์และจ้างเหมาบริการทีใช้ในการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ
  ตามโครงการทีผู้บริหารอนุมัติ   ฐานอํานาจ  พรบ.สภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537  ประกอบกับพรบ.กําหนดแผนและ
ขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ
.2542 เป็นไปตามแผนพัฒนาของ อบต.โจดหนองแก 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าที 61 ลําดับที 10

โครงการจัดกิจกรรมในพิธีทางศาสนา จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจรรมในพิธีทาง
ศาสนา  วัสดุ  อุปกรณ์และจ้างเหมาบริการทีใช้ในการจัดงานพิธีทาง
ศาสนา ตามโครงการทีผู้บริหารอนุมัติ    ฐานอํานาจ  พรบ.สภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537  ประกอบกับพรบ.กําหนดแผนและ
ขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ
.2542 เป็นไปตามแผนพัฒนาของ อบต.โจดหนองแก 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้าที 44 ลําดับที 2

โครงการจัดกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิน จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมประเพณี และวัฒนธรรมท้อง
ถิน วัสดุ  อุปกรณ์และจ้างเหมาบริการทีใช้ในการจัดงานเกียว
กับ  ประเพณีท้องถินและวัฒนธรรมท้องถิน  ต่างๆ  ตามโครงการทีผู้
บริหารอนุมัติ  ฐานอํานาจ  พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล  พ.ศ.2537  ประกอบกับพรบ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2542 เป็นไปตามแผน
พัฒนาของ อบต.โจดหนองแก 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ
. 2564) หน้าที 44 ลําดับที 1

งบเงินอุดหนุน รวม 86,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 86,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอพล(งานกาชาด) จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอพล ตามโครงการกิจกรรม
กาชาดจังหวัดขอนแก่น (งานไหมประจําปี) เพือส่งเสริมประเพณีของ
จังหวัดขอนแก่น  ทีอําเภอพลขอรับอุดหนุนงบประมาณ  ซึงผู้บริหารท้อง
ถินอนุมัติแล้ว  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559    
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อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอพล(งานรัฐพิธี) จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอพล ตามโครงการจัดงาน
รัฐพิธีทีอําเภอพลขอรับอุดหนุนงบประมาณ โดยทีผู้บริหารท้องถินอนุมัติ
แล้ว  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 56,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการจัดโครงการจัด
กิจกรรมวันสงกรานต์ ขององค์การบริหารส่วนตําบล และจัดเตรียมขบวน
แห่ในกิจกรรมประเพณีท้องถิน ตามโครงการทีผู้บริหารอนุมัติ  ฐาน
อํานาจ  พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ
.2537  ประกอบกับพรบ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2542

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 260,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 260,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 170,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานกีฬาต้านยาเสพติด “โจดหนองแก
เกมส์ครังที 17/2562"  เป็นกีฬาระดับตําบล  ผู้เข้าร่วมแข่งขัน
จาก  14  หมู่บ้าน  ตามโครงการทีผู้บริหารอนุมัติ ฐานอํานาจ  พรบ.สภา
ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537  ประกอบกับพรบ
.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน  พ.ศ.2542  เป็นไปตามแผนพัฒนาของ อบต.โจดหนอง
แก 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้าที 44 ลําดับที 3

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 90,000 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าจัดซือวัสดุกีฬาประจําหมู่บ้านประจําปี   2562 เพือส่งเสริม
ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้เล่นกีฬาอย่างทัวถึง   ตามโครงการทีผู้บริหาร
อนุมัติ  ฐานอํานาจ  พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ
.2537  ประกอบกับพรบ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2542

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,613,900 บาท
งบบุคลากร รวม 1,593,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,593,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,316,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  จํานวน  5 อัตรา ตามคําสัง
เลือนขันเงินเดือน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลโจดหนอง
แก                                                                                         
เงินเดือนผู้อํานวยการกองช่าง  1 อัตรา  409,440  บาท
เงินเดือนนายช่างโยธา  2  อัตรา  435,120  บาท
เงินเดือนนายช่างไฟฟ้า  1  อัตรา  207180  บาท
เงินเดือนเจ้าพนักงานธุรการ  1  อัตรา  264,660  บาท
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวพนักงานส่วนตําบล ตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดขอนแก่น  เรืองหลักเกณฑ์การให้
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล
ได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2) ลงวัน
ที 3 สิงหาคม 2558 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
เพิมชัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําส่วนราชการ (ฉบับที 6) พ.ศ
. 2558 ลงวันที  17  ก.พ. 2558 มาบังคับใช้โดยอนุโลม

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล  จํานวน  1  อัตรา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 165,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่าง
สํารวจ  จํานวน  1  อัตรา  รวม  12  เดือน 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวพนักงานจ้างทัวไป และพนักงานจ้างตาม
ภารกิจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
ขอนแก่น เรือง หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิมการครองชีพชัว
คราว (ฉบับที 2) ลงวันที 3 สิงหาคม 2558 และระเบียบกระทรวงการ
คลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมชัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจํา
ส่วนราชการ (ฉบับที 6) พ.ศ. 2558 ลงวันที 17 ก.พ. 2558 มาบังคับใช้
โดยอนุโลม

งบดําเนินงาน รวม 977,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 150,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรณีพิเศษประจําปี 2562 ของพนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้างตามมติ ก.อบต. จังหวัดขอนแก่น และตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดขอนแก่น เรือง กําหนด
หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2558
และทีแก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ของพนักงานส่วนตําบล และผู้มีสิทธิ ฐาน
อํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2548 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ.ศ. 2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วน
ตําบลและผ้◌ูมีสิทธิ ฐานอํานาจหนังสือกรมบัญชีกลาง ที กค 0422.3/ว
257 ลว. 28 มิถุนายน 2559 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที กค 0448.5/ว
 22 ลว. 12 มกราคม 2561 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560
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ค่าใช้สอย รวม 667,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 287,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ 287,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ
ต่าง ๆ รวมทังจ้างนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนตามนโยบายของ
รัฐบาล และการจ้างอืน ๆ ทีเข้าข่ายจ้างเหมาบริการ ฐานอํานาจหนังสือ
ที มท 0313.4/ว 1452 ลว.27 พฤษภาคม 2541

ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 50,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่า
ธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนาของพนักงานส่วน
ตําบล ตามหลักสูตรทีเหมาะสมฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ คณะผู้
บริหาร พนักงานส่วนตําบลและผู้มีสิทธิ ฐานอํานาจระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน (ฉบับที 2) พ.ศ.2558 และแก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท
-  ค่าซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยาง 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางทีได้รับการถ่ายโอน ในเขต
ตําบลทีชํารุดหรือเสียหาย ตามโครงการทีผู้บริหารอนุมัติ ฐาน
อํานาจ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542
-  ค่าซ่อมแซมปรับปรุงถนนดิน, ลูกรัง, คสล. 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงถนนดิน, ลูกรัง, คสล.ในเขต
ตําบลทีชํารุดหรือเสียหาย ตามโครงการทีผู้บริหารอนุมัติ ฐาน
อํานาจ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542
-  ค่าซ่อมแซมปรับปรุงฝายกันนํา, รางระบายนําระบบประปา 100,000
บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงฝายกันนําในเขตตําบลทีชํารุด
หรือเสียหาย ตามโครงการทีผู้บริหารอนุมัติ ฐานอํานาจ พระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 ประกอบกับพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2542
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ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ในการปฏิบัติ
ราชการ ได้แก่ กระดาษ หมึก ปากกา คลิป กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข นํายาลบไข ลวดเย็บกระดาษ แฟ้ม สมุด
บัญชี ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2535และที
แก้ไขเพิมเติม

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวัสดุอืนทีเกียวข้องกับการซ่อมแซมระบบ
ไฟฟ้า ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2535 และทีแก้ไขเพิมเติม

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างเช่น อิฐ หิน ปูน ทราย กระเบือง สังกะสี ฯ
และวัสดุอืนทีเกียวข้องกับการก่อสร้าง ฐานอํานาจระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน พ
.ศ.2535และทีแก้ไขเพิมเติม

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์ (ผ้าหมึก) ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ฯและ
วัสดุอืนทีใช้เกียวเนืองกับคอมพิวเตอร์ ฐานอํานาจระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้อง
ถิน           
พ.ศ.2535และทีแก้ไขเพิมเติม

งบลงทุน รวม 43,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 43,500 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
เครืองเจีย/ตัดแบบมือถือ ขนาด 5 นิว จํานวน 5,500 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าเครืองเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 5 นิว ขนาดไม่น้อย
กว่า 1000 วัตต์ ความเร็วรอบไม่น้อยกวา 10,000 รอบ ต่อ
นาที               
จํานวน  1  เครือง
-  เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี  
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิมเติมแผนพัฒนา 4 ปี  ฉบับ
ที 1/2562    
หน้า 14  ลําดับที 2 คุณลักษณะตามแบบอบต.กําหนด
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ตู้เชือมไฟฟ้าระบบอินเวอร์เตอร์ จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าตู้เชือมไฟฟ้าระบบอินเวอร์เตอร์  1 เฟส 220 - 230
 วัตต์ 200 A ชนิดมือถือ  จํานวน  1 เครือง
-  เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี  
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิมเติมแผนพัฒนา 4 ปี  ฉบับ
ที 1/2562    
หน้า 14  ลําดับที 3 คุณลักษณะตามแบบอบต.กําหนด

ท่อดูดนําขดสปริงขนาด 3 นิว จํานวน 16,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าท่อดูดนําขดสปริงพลาสติกสีฟ้าพร้อมข้อต่อ ขนาด  3
  นิว  ยาว  12  เมตร  จํานวน  1  เส้น
-  เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี  
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิมเติมแผนพัฒนา 4 ปี  ฉบับ
ที 1/2562    
หน้า 15  ลําดับที  4 คุณลักษณะตามแบบอบต.กําหนด

สว่านโรตารี  ขนาด 24 มม. จํานวน 12,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าสว่านโรตารี ขนาด 24 มม. GBH 2-24 DFR 3 
ระบบ จํานวน 1 เครือง 
-  เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับล่าสุด
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี  
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิมเติมแผนพัฒนา 4 ปี  ฉบับ
ที 1/2562    
หน้า 15  ลําดับที 5 คุณลักษณะตามแบบอบต.กําหนด

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 4,040,000 บาท
งบลงทุน รวม 4,040,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 4,040,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 10 จํานวน 340,000 บาท
-  ช่วงที 1. ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร หนาเฉลีย 0.15 ม
.     
หรือมีพืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 126 ตร.ม. (ตามสภาพพืนที) ไม่มีไหล่
ทาง
ช่วงที 2. ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนาเฉลีย 0.15
 เมตร     
หรือมีพืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 550 ตร.ม. (ตามสภาพพืนที) ไม่มีไหล่
ทางตามแบบที อบต. กําหนด พร้อมติดตังป้ายโครงการ รายละเอียดตาม
แบบแปลนที อบต.กําหนด 
-  เป็นไปตามฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ.2537 ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขัน
ตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เปลียนแปลงมาจากแผน ปี พ.ศ. 2564  ฉบับ
ที 1/2562    
หน้า 7  ลําดับที 9 คุณลักษณะตามแบบอบต.กําหนด
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 12 จํานวน 34,000 บาท
-  ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร     
หรือมีพืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 68 ตร.ม. (ตามสภาพพืนที) ไม่มีไหล่
ทางตามแบบที อบต. กําหนด  
-  เป็นไปตามฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ.2537 ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขัน
ตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้า 48  ลําดับที  8  คุณลักษณะตามแบบอบต
.กําหนด

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโจดหนองแก หมู่ที 1 จํานวน 40,800 บาท
-  ถนนกว้าง 2.50 เมตร ยาว 32.00 เมตร หนาเฉลีย 0.10  เมตร หรือมี
พืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  80 ตร.ม. (ตามสภาพพืนที) ไม่มีไหล่ทาง
ตามแบบที อบต. กําหนด 
-  เป็นไปตามฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ.2537 ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขัน
ตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิมเติมแผนพัฒนา 4 ปี ฉบับที 1/2562 หน้า 6
  ลําดับที 5 คุณลักษณะตามแบบอบต.กําหนด

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศรีชมพู หมู่ที 13 จํานวน 370,000 บาท
-  สายที 1 ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 70.00 ม. หนาเฉลีย 0.15 ม. หรือ
มี
พืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 210 ตร.ม. (ตามสภาพพืนที) ไม่มีไหล่ทาง
-  สายที 2 ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 83.00 ม. หนาเฉลีย 0.15 ม. หรือ
มี
พืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 249 ตร.ม. (ตามสภาพพืนที) ไม่มีไหล่ทาง
-  สายที 3 ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 55.00 ม. หนาเฉลีย 0.15 ม. หรือ
มี
พืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 275 ตร.ม. (ตามสภาพพืนที) ไม่มีไหล่ทาง
ตามแบบที อบต. กําหนด พร้อมติดตังป้ายโครงการ รายละเอียดตาม
แบบแปลนที อบต.กําหนด 
-  เป็นไปตามฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ.2537 ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขัน
ตอนการ   
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เปลียนแปลงมาจากแผน ปี พ.ศ. 2564  ฉบับ
ที 1/62    
หน้า 6  ลําดับที 6 คุณลักษณะตามแบบอบต.กําหนด
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเรือ หมู่ที 7 จํานวน 400,000 บาท
-  ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 196.00 ม. หนาเฉลีย 0.15 ม. หรือมี
พืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 784 ตร.ม. (ตามสภาพพืนที) ไม่มีไหล่ทาง
ตามแบบที อบต. กําหนด พร้อมติดตังป้ายโครงการ รายละเอียดตาม
แบบแปลนที อบต.กําหนด 
-  เป็นไปตามฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ.2537 ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขัน
ตอนการ   
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เปลียนแปลงมาจากแผน ปี พ.ศ. 2564  ฉบับ
ที 1/62    
หน้า 6  ลําดับที 6 คุณลักษณะตามแบบอบต.กําหนด

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านประดู่ หมู่ที 6 จํานวน 340,000 บาท
-  ช่วงที 1 ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนาเฉลีย 0.15
 เมตร
หรือมีพืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 225 ตร.ม. (ตามสภาพ
พืนที)               ไม่มีไหล่ทาง
ช่วงที 2 ขยายถนนภายในหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาวรวม 2
 ข้าง 450 เมตร  หนาเฉลีย  0.15 เมตร หรือมีพืนทีคอนกรีตไม่น้อย
กว่า  450 ตร.ม. (ตามสภาพพืนที) ตามแบบที อบต. กําหนด พร้อมติดตัง
ป้าย
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที อบต.กําหนด 
-  เป็นไปตามฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ.2537 ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขัน
ตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้า 47  ลําดับที 1 คุณลักษณะตามแบบอบต
.กําหนด

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที 8 จํานวน 340,000 บาท
-  ช่วงที 1 ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 132.00 ม. หนาเฉลีย 0.15 เมตร
หรือมีพืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 528 ตร.ม. (ตามสภาพพืนที)               
ไม่มีไหล่ทาง
ช่วงที 2 ขยายถนนเชือมหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาวรวม 2
 ข้าง  142 เมตร  หนาเฉลีย 0.15 เมตร  หรือมีพืนทีคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 142 ตร.ม. (ตามสภาพพืนที)  ตามแบบที อบต. กําหนด พร้อมติดตัง
ป้าย
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที อบต.กําหนด 
-  เป็นไปตามฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ.2537 ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขัน
ตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เปลียนแปลงมาจากแผน ปี พ.ศ. 2564  ฉบับ
ที 1/2562    
หน้า 7  ลําดับที 7 คุณลักษณะตามแบบอบต.กําหนด
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โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบ หมู่ที 4 จํานวน 370,000 บาท
-  ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบ สูง 11.00 เมตร  ถังไฟเบอร์กลา
สขนาดความจุ 2500 ลิตร  จํานวน 4 ใบ พร้อมติดตังระบบ และวางท่อ
เมนต์ PVC-ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  2 นิว  ระยะทาง  900 เมตร
ตามแบบที อบต. กําหนด พร้อมติดตังป้ายโครงการ (รายละเอียดตาม
แบบแปลนที อบต.กําหนด) 
- เป็นไปตาม ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ.2537 ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขัน
ตอนการ   
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิมเติมแผนพัฒนา 4 ปี ฉบับที 1/2562 หน้า 6
  ลําดับที 4 คุณลักษณะตามแบบอบต.กําหนด

โครงการก่อสร้างร่องระบายนําข้างทาง หมู่ที 12 จํานวน 131,000 บาท
-  ก่อสร้างร่องระบายนําข้างทาง ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลีย 0.40
เมตร ยาวรวมเฉลีย 100.00 ม. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก (ตามสภาพ
พืนที) ตามแบบที อบต. กําหนด พร้อมติดตังป้ายโครงการ (รายละเอียด
ตามแบบแปลนที อบต.กําหนด)
-  เป็นไปตามฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ.2537 ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขัน
ตอนการ   
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิมเติมแผนพัฒนา 4 ปี ฉบับที 1/2562
 หน้า 12 ลําดับที 2 คุณลักษณะตามแบบอบต.กําหนด

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 1 จํานวน 15,200 บาท
-  ก่อสร้างลานคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว  10.00
 เมตร            
หนาเฉลีย  0.10 เมตร  หรือมีพืนทีลานคอนกรีตไม่น้อยกว่า  40  ตร.ม.
(ตามสภาพพืนที) ตามแบบที อบต. กําหนด 
-  เป็นไปตามฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ.2537 ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขัน
ตอนการ   
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิมเติมแผนพัฒนา 4 ปี ฉบับที 1/2562 หน้า 5
 ลําดับที 1 คุณลักษณะตามแบบอบต.กําหนด
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โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 9 จํานวน 370,000 บาท
ขยายถนนกว้าง 1.00 เมตร ยาวรวม 2 ข้าง  730.00  เมตร                  
หนาเฉลีย 0.15 เมตร หรือมีพืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 730 ตร.ม. (ตาม
สภาพพืนที) ตามแบบที อบต. กําหนด พร้อมติดตังป้ายโครงการ           
(รายละเอียดตามแบบแปลนที อบต.กําหนด) 
-  เป็นไปตามฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ.2537 ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขัน
ตอนการ   กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิมเติมแผนพัฒนา 4 ปี ฉบับที 1/2562 หน้า 7
 ลําดับที 8 คุณลักษณะตามแบบอบต.กําหนด

โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านวังขอนพาด  หมู่ที 2 จํานวน 206,000 บาท
-  ขยายถนนกว้าง 1.00 เมตร ยาวรวม 2 ข้าง 406.00 เมตร หนา
เฉลีย 0.15 เมตร หรือมีพืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 406 ตร.ม. (ตาม
สภาพพืนที)
ตามแบบที อบต. กําหนด พร้อมติดตังป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนที อบต.กําหนด 
-  เป็นไปตามฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ.2537 ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขัน
ตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้า 47  ลําดับที 1 คุณลักษณะตามแบบอบต
.กําหนด

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที 2 จํานวน 102,000 บาท
-  ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6  นิว  ความลึกไม่น้อย
กว่า  60.00 เมตร  หรือมีประมาณนําไม่น้อยกว่า  5 ลูกบาศก์เมตรต่อ
ชัวโมง 
ตามแบบที อบต.กําหนด พร้อมติดตังป้าย
โครงการ                              (รายละเอียดตามแบบแปลนที อบต.กํา
าหนด) 
-  เป็นไปตามฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ.2537 ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขัน
ตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4
 ปี              (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิมเติมแผนพัฒนา 4 ปี ฉบับ
ที 1/2562    
หน้า 5  ลําดับที 3 คุณลักษณะตามแบบอบต.กําหนด
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โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที 14 จํานวน 370,000 บาท
-  สายที 1. ถนนสายสํานักสงฆ์วาฬุการาม ขนาดถนนกว้าง 4.00
 เมตร ยาวรวม 4,000.00  เมตร  โดยลงดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,000
  ลบ.ม. โดยซ่อมแซมถนนเป็นช่วง ๆ พร้อมเกรดปรับเรียบถนนบริเวณที
ซ่อมแซมทังหมด
สายที 2. ถนนสายห้วยแสง ขนาดถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว
รวม 4,000.00  เมตร  โดยลงดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,000  ลบ.ม. โดย
ซ่อมแซมถนนเป็นช่วง ๆ พร้อมเกรดปรับเรียบถนนบริเวณทีซ่อมแซมทัง
หมด
ตามแบบที อบต. กําหนด พร้อมติดตังป้ายโครงการ รายละเอียดตาม
แบบแปลนที อบต.กําหนด 
-  เป็นไปตามฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ.2537 ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขัน
ตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี (พ.ศ
. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้า 50  ลําดับที 25 คุณลักษณะตามแบบอบต
.กําหนด

โครงการซ่อมแซมประปาหอถังสูง หมู่ที 2 จํานวน 62,000 บาท
-  ซ่อมแซมประปาหอถังสูง  เปลียนถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,500
 ลิตร  จํานวน 4 ใบ พร้อมเชือมระบบทังหมด  ตามแบบที อบต
.กําหนด            
-  เป็นไปตามฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ.2537 ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขัน
ตอนการ   กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4
 ปี              (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิมเติมแผนพัฒนา 4 ปี  ฉบับ
ที 1/2562    
หน้า 5  ลําดับที 2 คุณลักษณะตามแบบอบต.กําหนด

โครงการวางท่อระบายนําข้างทางพร้อมบ่อพัก หมู่ที 12 จํานวน 205,000 บาท
-  วางท่อระบายนําข้างทางพร้อมบ่อพัก ยาวรวมเฉลีย 149.00
 เมตร พร้อม
พร้อมเทคอนกรีตทางเท้า กว้างเฉลีย 0.80 เมตร  หนาเฉลีย 0.10
 เมตร   (ตามสถาพพืนที) พร้อมบ่อพักจํานวน  15 บ่อ  ตามแบบที อบต
. กําหนด พร้อมติดตังป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที อบต
.กําหนด)
- เป็นไปตามฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ.2537 ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอน
การ   กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4
 ปี              (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิมเติมแผนพัฒนา 4 ปี ฉบับ
ที 1/2562    
หน้า 12  ลําดับที 3 คุณลักษณะตามแบบอบต.กําหนด
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โครงการวางท่อระบายนําข้างทางพร้อมบ่อพักบ้านโจดหนองแก หมู่ที 1 จํานวน 344,000 บาท
-  วางท่อระบายนําข้างทางพร้อมบ่อพัก ยาวรวมเฉลีย 188.00 เมตร       
พร้อมเทคอนกรีตพืนทับหลังท่อ กว้างเฉลีย 2.00 เมตร หนาเฉลีย 0.10
 เมตร (ตามสภาพพืนที) พร้อมบ่อพักจํานวน  19 บ่อ ตามแบบที อบ
ตกําหนด 
-  เป็นไปตามฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ.2537 ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขัน
ตอนการ   
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4
 ปี              (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิมเติมแผนพัฒนา 4 ปี ฉบับ
ที 1/2562    
หน้า 7  ลําดับที 8 คุณลักษณะตามแบบอบต.กําหนด

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการอบรมทําปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการทําปุ๋ยหมัก  ปุ๋ยอินทรีย์  ให้กับ
ประชาชนในตําบลประกอบด้วย    ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่า
วัสดุ  อุปกรณ์  ต่างๆ ตามโครงการทีผู้บริหารอนุมัติ  ฐานอํานาจพระราช
บัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537  ประกอบกับ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2542 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที 24 สิงหาคม 2553 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาของ อบต.โจดหนองแก 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564)  หน้าที 56 ลําดับที 4

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิงแวดล้อม จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง
แวดล้อม ตามโครงการทีผู้บริหารอนุมัติ  ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537  ประกอบกับพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  พ.ศ.2542  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0891.4/ว 164 ลงวันที 26 มกราคม 2558 เป็นไปตามแผน
พัฒนาของ อบต.โจดหนองแก 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564)  หน้าที 57 ลําดับที 10
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดําริฯ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตาม
โครงการทีผู้บริหารอนุมัติ  ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537  ประกอบกับพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  พ.ศ.2542  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0891.4/ว 164 ลงวันที 26 มกราคม 2558 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ของ อบต.โจดหนองแก 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิม
เติม 1/2562  หน้าที 11 ลําดับที 1

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 12,871,940 บาท
งบกลาง รวม 12,871,940 บาท
งบกลาง รวม 12,871,940 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้าง   ในอัตราร้อย
ละ  5  ของค่าจ้างรายเดือน  โดยสมทบจ่ายสํานักงานประกันสังคม  เป็น
ไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน  เรืองมาตรฐานทัวไปเกียว
กับพนักงานจ้าง  พรบ.ประกันสังคม  พ.ศ. 2533 , หนังสือสํานักงาน ก.จ
.  ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ว 9 ลงวัน
ที 22 มกราคม 2557 , หนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที
สุด ที มท 0809.5/ว 81 ลงวันที 10 กรกฎาคม 2557

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 9,631,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบียยังชีพผู้สูงอายุในเขตตําบลโจดหนอง
แก  จํานวน 1,234  คน (ประมาณการใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมทีได้รับ
จัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) จํานวน 12  เดือน (ข้อมูล  ณ
    มิถุนายน  2561) ในอัตราตาม  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2552 

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,496,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบียยังชีพผู้พิการในเขตตําบลโจดหนอง
แก  จํานวน 260 คน  คน
ละ  800.-บาท/เดือน รวม  12  เดือน  บาท  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความพิการให้คนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553 (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบียยังผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 25 คน  คน
ละ  500.-บาท/เดือน รวม  12  เดือน  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  พ.ศ.2548

สํารองจ่าย จํานวน 180,450 บาท
เพือตังจ่ายในกรณีจําเป็นเร่งด่วน การเกิดเหตุสาธารณภัยหรือการบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  เช่น  นําท่วม  ภัยแล้ง  ภัย
หนาว วาตภัย อัคคีภัย  ไฟป่าและหมอกควัน  และโรคติดต่อ ฯลฯ   และ
ซ่อมแซมโครงสร้างพืนฐานทีจําเป็นเร่งด่วน  เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ด่วนมาก  ที  มท 0808.2/ว 4072  ลว
. 15  มีนาคม  2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือ
ช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2560
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โจดหนองแก จํานวน 97,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสุขภาพชุมชนตําบล  ตามโครงการระบบ
ประกันสุขภาพระดับท้องถิน โดยความร่วมมือกับสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพืนทีจังหวัดขอนแก่น ซึงตังสมทบในอัตราร้อย
ละ 40   ของเงินทีสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจัดสรรให้   ตาม
หลักเกณฑ์แห่งประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรือง การ
กําหนดหลักเกณฑ์เพือสนับสนุนให้องค์กรปครองส่วนท้องถินดําเนินงาน
และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือ
พืนที  พ.ศ. 2557  ลว.  19  กุมภาพันธ์  2557  และตามแนวทางหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ว 1263 ลว
. 30 พฤษภาคม 2557

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 217,090 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญพนักงานส่วนท้องถิน ใน
อัตราร้อยละ 1  ของประมาณการรายได้ทีไม่รวมเงินอุดหนุน   โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  ด่วนมาก  ที  มท  0808.5/ว 34  ลว.19  กันยายน  2557  หนังสือ
สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  ด่วน
มาก  ที  มท  0808.5/ว 35  ลว.19  กันยายน  2557  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที  มท 0808.5/ ว1264  ลว
. 30  พฤษภาคม  2557 หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิน ที มท 0808.5/ว 29 ลงวันที 12 กรกฏา
คม 2560 , หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน ที มท 0808.5/ว 30 ลงวันที 12 กรกฎาคม 2560
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