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1 เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม         

    (ขอ้บัญญัติหน้าที่ 1)

เพื่อจา่ยเป็นเงินสมทบกองทุน

ประกนัสังคมให้แกพ่นักงานจา้ง ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 

เพื่อส่งเป็นเงินสมทบกองทุน

ประกนัสังคม ในอตัราร้อยละห้า

พร้อมกบัหักค่าตอบแทนของ

พนักงานจา้งส่งเป็นเงินสมทบในอตัรา

เดียวกนั  

170,940 อบต.โนนเพ็ด ส านักปลัด

2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน           

   (ขอ้บัญญัติหน้าที่ 1)

เพื่อจา่ยเป็นเงินสมทบกองทุนเงิน

ทดแทนตามพระราชบัญญัติเงิน

ทดแทน พ.ศ.2537 แกไ้ขเพิ่มเติม

ฉบับที ่2 พ.ศ.2561 เพื่อให้ความ

คุ้มครองแกลู่กจา้งที่ประสบอนัตราย 

เจบ็ป่วย ตายหรือสูญหายอนั

เนือ่งมาจากการท างานให้แกห่น่วยงาน

6,840 อบต.โนนเพ็ด ส านักปลัด

3 เบีย้ยงัชีพผู้สูงอาย ุ                       

   (ขอ้บัญญัติหน้าที่ 2)

เพื่อจา่ยเป็นค่าเบีย้ยงัชีพผู้สูงอาย ุ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนน

เพ็ด  

8,750,400 อบต.โนนเพ็ด กองสวัสดิการ

28
    บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด อ าเภอประทาย จังหวดันครราชสีมา

ล าดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

สถานที่

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

2564 2565

แบบ  ผด.02 
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4 เบีย้ยงัชีพคนพิการ                       

      (ขอ้บัญญัติหน้าที่ 3)

เพื่อจา่ยเป็นค่าเบีย้ยงัชีพคนพิการ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 

2,784,000 อบต.โนนเพ็ด กองสวัสดิการ

5 เบีย้ยงัชีพผู้ป่วยเอดส์                    

    (ขอ้บัญญัติหน้าที3่)
 เพื่อจา่ยเป็นค่าเบีย้ยงัชีพสงเคราะห์

ผู้ป่วยโรคเอดส์  ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลโนนเพ็ด 

72,000 อบต.โนนเพ็ด กองสวัสดิการ

6 ส ารองจา่ย                                 

  (ขอ้บัญญัติหน้าที่ 4)
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในกรณีจ าเป็น

ฉกุเฉนิที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้  

หรือบรรเทาสาธารณภัย  หรือ

บรรเทาความเดือดร้อนของ

ประชาชน เช่น การป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหาอทุกภัย น้ าป่าไหลหลาก 

แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาต

ภัย อคัคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน 

และโรคติดต่อ 

200,000 อบต.โนนเพ็ด ส านักปลัด

29
    บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด อ าเภอประทาย จังหวดันครราชสีมา

ล าดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

สถานที่

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

2564 2565

แบบ  ผด.02 
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7 เงินสมทบกองทุนหลักประกนัสุขภาพ

ต าบลโนนเพ็ด   (ขอ้บัญญัติหน้าที่ 4)
เพื่อจา่ยเป็นเงินสมทบกองทุน

หลักประกนัสุขภาพให้แกก่องทุน

หลักประกนัสุขภาพขององค์การ

บริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดโดย

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 

97,960 อบต.โนนเพ็ด กองสวัสดิการ

8 เงินช่วยพิเศษ                           

(ขอ้บัญญัติหน้าที่ 5
เพื่อจา่ยเป็นเงินช่วยเหลือให้กบั

ขา้ราชการ เช่น พิการแขนขา /ค่า

จดัการศพฯลฯ 

80,000 อบต.โนนเพ็ด ส านักปลัด

9 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ

ขา้ราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

(ขอ้บัญญัติหน้าที่ 4)

เพื่อจา่ยเป็นเงินสมทบกองทุน

บ าเหน็จบ านาญเพื่อช่วยเหลือ

ขา้ราชการส่วนท้องถิ่นในอตัราร้อย

ละหนึง่  

372,880 อบต.โนนเพ็ด ส านักปลัด

รวม 9 โครงการ 12,535,020

30

สถานที่

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

2564 2565ล าดับ

ที่

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด อ าเภอประทาย จังหวดันครราชสีมา

    บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

แบบ  ผด.02 

  

  




