
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลบานหัน

อําเภอ โนนศิลา   จังหวัดขอนแกน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 46,237,040 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 12,929,620 บาท

งบบุคลากร รวม 10,427,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,262,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนรายเดือน ใหแก นายก อบต. เดือน
ละ 20,400 บาท และรองนายก อบต. จํานวน 2 คนๆ
ละ 11,220 บาท/เดือน รวม 12 เดือน (ฐานอํานาจ : ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาตอบแทนนายก อบต. รองนายก อบ
ต. ประธานสภา อบต.  รองประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต
. เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการสภา อบต. พ.ศ
.2554 และที่แกไขเพิ่มเติม) หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงใหแก นายก อบต
. เดือนละ  1,750  บาท และรองนายก อบต
. จํานวน 2 คนๆ ละ 880 บาท/ เดือน รวม 12 เดือน (ฐาน
อํานาจ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาตอบแทน
นายก อบต. รองนายกอบต.ประธานสภา อบต. รองประธานสภา
อบต. สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายกอบต. และเลขานุการ
สภา อบต. พ.ศ.2554 และที่แกไขเพิ่มเติม) หนวยงานที่รับผิด
ชอบ : สํานักปลัด
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เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบพิเศษใหแกนายก อบต. เดือน
ละ 1,750  บาท และรองนายก อบต. จํานวน 2 คนๆ
ละ 880 บาท/เดือน รวม 12 เดือน (ฐานอํานาจ : ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาตอบแทนนายก อบต.รองนายก อบ
ต. ประธานสภา อบต. รองประธานสภา อบต. สมาชิกสภาอบต
. เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการสภา อบต. พ.ศ
.2554 และที่แกไขเพิ่มเติม) หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนใหแกเลขานุการนายก อบต. เดือน
ละ 7,200  บาท รวม 12 เดือน (ฐานอํานาจ : ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาตอบแทนนายก อบต. รองนายก อบต
. ประธานสภา อบต. รองประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต
. เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการสภา อบต. พ.ศ
.2554 และที่แกไขเพิ่มเติม) หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 2,577,600 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนประธานสภา อบต. เดือน
ละ 11,220  บาท  รวม 12 เดือน -เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทน
รายเดือนรองประธานสภา อบต. เดือนละ   9,180
  บาท  รวม 12  เดือน - เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการสภา อบต. เดือนละ   7,200  บาท  รวม 12  เดือน 
- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภา อบต
. จํานวน 26 คน ๆ ละ 7,200  บาท/เดือน รวม 12  เดือน  
(ฐานอํานาจ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาตอบแทน
นายก อบต. รองนายก อบต. ประธานสภา อบต. รองประธาน
สภา อบต. สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบต. และ
เลขานุการสภา อบต. พ.ศ.2554 และที่แกไขเพิ่มเติม) หนวยงานที่
รับผิดชอบ : สํานักปลัด
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,165,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 6,049,000 บาท

1.1 เงินเดือนพนักงาน(สํานักปลัด) จํานวน 3,793,000 บาท- เพื่อ
จายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน ใหแก พนักงานสวน
ตําบล  จํานวน 9 อัตรา รวม 12 เดือน ดังนี้ 1.ตําแหนง ปลัด
องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา 2. ตําแหนง รองปลัด
องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา 3.ตําแหนง นักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน จํานวน 1 อัตรา 4.ตําแหนง หัวหนาสํานัก
ปลัด จํานวน 1 อัตรา 5.ตําแหนง นักทรัพยากร
บุคลากร จํานวน 1 อัตรา 6.ตําแหนง นิติกร จํานวน 1 อัตรา 7
.ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา 8
.ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา 93ตําแหนง เจา
พนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานัก
ปลัด
1.2 เงินเดือนพนักงาน (กองคลัง) จํานวน 2,256,000 บาท - เพื่อ
จายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน ใหแก พนักงานสวน
ตําบลจํานวน 6 อัตรา รวม 12 เดือน ดังนี้
1.ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง จํานวน 1 อัตรา 2.ตําแหนง หัว
หนาฝายการเงิน จํานวน 1 อัตรา 3.ตําแหนง นักวิชาการเงินและ
บัญชี จํานวน 1 อัตรา 4.ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและ
บัญชี จํานวน 1 อัตรา 
5.ตําแหนง เจาพนักงานจัดเก็บรายได จํานวน 1 อัตรา 6
.ตําแหนง เจาพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา หนวยงานที่รับผิด
ชอบ : กองคลัง (ฐานอํานาจ : หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก
.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซัก
ซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว3842  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 54,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุ
พิเศษ ตําแหนง นิติกร (พ.ต.ก.)
(ฐานอํานาจ : หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว3842  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563) หนวยงานที่รับผิด
ชอบ : สํานักปลัด

เงินประจําตําแหนง จํานวน 312,000 บาท

1.1 เงินประจําตําแหนง (สํานักปลัด) จํานวน 252,000 บาท- เพื่อ
จายเป็นเงินประจําตําแหนง/คาตอบแทนรายเดือนพนักงานสวน
ตําบลผูมีสิทธิเบิก 1.ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 2.รองปลัด
องคการบริหารสวนตําบล 3.หัวหนาสํานักปลัด หนวยงานที่รับผิด
ชอบ : สํานักปลัด
1.2 เงินประจําตําแหนง (กองคลัง)  จํานวน 60,000 บาท - เพื่อ
จายเป็นเงินประจําตําแหนง/คาตอบแทนรายเดือนพนักงานสวน
ตําบลผูมีสิทธิเบิก 1.ผูอํานวยการกองคลัง 2.หัวหนาฝายการเงิน
(ฐานอํานาจ : หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว3842  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563) หนวยงานที่รับผิด
ชอบ : กองคลัง

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 265,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของลูกจางประจําตําแหนง เจาพนักงาน
การเงินและบัญชี จํานวน 1อัตรา
(ฐานอํานาจ : หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842  ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563) หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 470,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงคาตอบ
แทน ใหแก พนง.จางตามภารกิจและพนง.จางทั่วไปของสํานัก
ปลัด จํานวน 3 อัตรา รวม 12 เดือน 1.ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาที่
ธุรการ จํานวน 1 อัตรา 2.ตําแหนง  พนักงานขับรถ
ยนต จํานวน 1 อัตรา 3.ตําแหนง  คนงานทั่ว
ไป จํานวน 1 อัตรา(ฐานอํานาจ : หนังสือสํานักงาน กจ. กท
. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคา
ใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
3842  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563) หนวยงานที่รับผิด
ชอบ : สํานักปลัด

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ใหแก พนง.จางตามภาร
กิจและพนง.จางทั่วไป ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบ (ฐาน
อํานาจ : หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว3842  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563) หนวยงานที่รับผิด
ชอบ : สํานักปลัด
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งบดําเนินงาน รวม 2,357,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,035,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 755,000 บาท

1.เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ จํานวน 200,000
 บาท 1.1 เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (สํานัก
ปลัด) จํานวน 100,000 บาท - เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นหรือการจายเงินตอบแทนเป็นกรณีพิเศษแกพนักงานสวน
ตําบล ลูกจางที่มีสิทธิไดรับ 
(ฐานอํานาจ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 และที่แกไขเพิ่มเติม) หนวยงานที่
รับผิดชอบ : สํานักปลัด
1.2 เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (กอง
คลัง) จํานวน 100,000 บาท - เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นหรือการจายเงินตอบแทนเป็นกรณีพิเศษแกพนักงานสวน
ตําบลลูกจางที่มีสิทธิไดรับ 
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง
2.คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง จํานวน 250,000
 บาท - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางซึ่งมี
สิทธิเบิกไดตามระเบียบกําหนดและประกาศ อบต.บาน
หัน เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจาง
(ฐานอํานาจ : หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค. 0402.5
/ว85  ลงวันที่ 6 กันยายน 2561) หนวยงานที่รับผิดชอบ : กอง
คลัง 3.เงินตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง จํานวน 305,000
 บาท - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งให
ปฏิบัติหนาที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทอง
ถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลบานหัน
(ฐานอํานาจ : พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่น พ.ศ.2562
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0818.2/ว4289  ลง
วันที่ 22 กรกฎาคม 2563) หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด
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คาเชาบาน จํานวน 180,000 บาท

1.1 คาเชาบาน (สํานักปลัด) จํานวน 100,000 บาท - เพื่อจาย
เป็นคาเชาบานและคาเชาซื้อ ใหแก พนง.สวนตําบลและผูมีสิทธิ
เบิกไดตามระเบียบกําหนด
(ฐานอํานาจ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548  และที่แกไขเพิ่มเติม) หนวย
งานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด
1.2 คาเชาบาน (กองคลัง) จํานวน 80,000 
 บาท - เพื่อจายเป็นคาเชาบานและคาเชาซื้อ ใหแก พนง.สวน
ตําบลและผูมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกําหนด (ฐาน
อํานาจ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548  และที่แกไขเพิ่มเติม) หนวยงานที่
รับผิดชอบ : กองคลัง

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 100,000 บาท

1.1 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (สํานักปลัด) จํานวน 50,000
 บาท - เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก พนง.สวน
ตําบลและผูมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกําหนด (ฐาน
อํานาจ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และที่แกไข
เพิ่มเติม)
หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด
1.2 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (กองคลัง) จํานวน 50,000
 บาท - เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก พนง.สวน
ตําบลและผูมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกําหนด (ฐาน
อํานาจ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และที่แกไข
เพิ่มเติม)
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง 
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ค่าใช้สอย รวม 779,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1.คาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวารสาร นิตยสารรายสัปดาห/ราย
เดือน หนังสือทางวิชาการ คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือที่ใช
ในกิจการของ อบต. คาจางเหมาโฆษณาเผยแพรขาววิทยุ คา
ประกันภัยรถยนต คาเบี้ยประกัน คาใชจายดําเนินคดีตามคําพิพา
ษาของศาล  และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ(ฐานอํานาจ : ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ของ อปท. พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม)หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559) หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด

2.คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนา จํานวน 25,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม สัมมนาทางวิชาการการประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะผู
บริหาร สมาชิก อบต.  และพนง.สวนตําบลและผูมีสิทธิไดตาม
ระเบียบฯ (ฐานอํานาจ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ อปท. พ.ศ.2542 และที่แกไข
เพิ่มเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557)หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด

3.คาจางเหมาบริการพนักงานทําความสะอาดสํานักงานและอาคาร
อื่นๆ ภายในที่ทําการของ อบต.บานหัน

จํานวน 90,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการสําหรับทําความสะอาดสํานัก
งานและอาคารอื่นๆภายในที่ทําการของ อบต.บานหัน ไดแก  แม
บาน จํานวน 1 ตําแหนง รวม 12 เดือน(ฐานอํานาจ : หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563)หนวยงานที่รับปิด
ชอบ : สํานักปลัด
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4.คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 49,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการเชาเครื่องถายเอกสาร เพื่อใชใน
กิจการงานของ อบต.(ฐานอํานาจ : หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1452 ลงวัน
ที่ 27 พฤษภาคม 2541 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562)หนวยงานที่รับผิด
ชอบ : สํานักปลัด 

5.คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจางจัดทําวารสาร แผนพับ  โปสเตอร  ปาย
ประชาสัมพันธตามวันสําคัญตางๆ ,เอกสารสรุปผลการดําเนินงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลเพื่อเผยแพรกิจกรรม ฯลฯ(ฐาน
อํานาจ : หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 ก.ค. 2556)หนวยงานที่
รับผิดชอบ : สํานักปลัด

วันที่พิมพ : 22/9/2563  10:06:31 หนา : 9/69



รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 15,000 บาท

1.คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ จํานวน 10,000 บาท  
 - เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรอง คาอาหาร เครื่องดื่มตางๆ  เครื่องใช
ในการเลี้ยงรับรองและคาบริการอื่นๆ ซึ่งจําเป็นตองจายในการ
ประชุม ทั้งนี้ใหรวมถึงผูเขารวมการประชุมอื่นๆ และเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของเขารวมประชุม ฯ ในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการฝายตาง ๆ ที่ไดรับการแตงตั้ง
ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงหรือมหาดไทยหรือ
การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับองคกรปกครอง
สวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน หรือ
หนวยงานราชการภายในอําเภอ (ฐานอํานาจ : หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
)หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด
2.คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี   จํานวน 5,000 บาท - เพื่อ
จายเป็นคาใชจายในการจัดงานสําคัญทางรัฐพิธีและทาง
ศาสนา วันสําคัญตางๆ เป็นคาจัดสถานที่ เวที,คาอาหาร เครื่องดื่ม
ตางๆ คาจัดซื้อพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวง
มาลา  และอื่นๆ ที่จําเป็นในการจัดงาน(ฐานอํานาจ : หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0310.4/ว2128 ลงวันที่ 31
 กรกฎาคม 2557) หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1.คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการเดินทางไป
ราชการ การอบรม สัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะผู
บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง(ฐาน
อํานาจ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555และที่แกไขเพิ่ม
เติม) หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด
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2.โครงการเลื่อกตั้งผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น จํานวน 500,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นและ
สมาชิกสภาทองถิ่นที่ครบวาระการดํารงตําแหนงหรือเพื่อเลือกตั้ง
ซอมแทนตําแหนงที่วางกอนครบวาระ หรือกรณีอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ ไดแก คาจัดสถานที่ คาไฟฟาแสงสวางและทําความสะอาด
หนวยเลือกตั้ง คาแบบพิมพ คาปาย คาวัสดุอุปกรณตางๆ และ
รายจายอื่นๆที่เกี่ยวของ ทุกรายการสามารถถั่วเฉลี่ยจายได(ฐาน
อํานาจ : หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0818.2/ว
4289 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ.2545 และที่แกไขเพิ่มเติม
ระเบียบ คกก.การเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ.2554 และที่แกไขเพิ่มเติม)(แผนพัฒนา
ทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565) พ.ศ.2564 หนา 92 ลําดับ
ที่ 1) หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด

3.วันทองถิ่นไทย จํานวน 5,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการวันทองถิ่นไทย ไดแก คาจัด
สถานที่ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณตางๆที่เกี่ยว
ของ และรายจายอื่นๆ ทุกรายการสามารถถั่วเฉลี่ยจายได(ฐาน
อํานาจ : หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว3722 ลง
วันที่ 10 ส.ค. 2555 ) (แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ
.2561-2565) พ.ศ.2564 หนา 94 ลําดับที่ 5)หนวยงานที่รับผิด
ชอบ : สํานักปลัด

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 60,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑของ อบต
. เชน รถยนต   สวนกลาง ทะเบียน กธ 5286  เครื่องปรับ
อากาศ เครื่องคอมพิวเตอร  เครืองปริ้นเตอร เครื่องตัดหญา ฯลฯ
(ฐานอํานาจ : หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1452 ลงวัน
ที่ 27 พฤษภาคม 2541 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562)หนวยงานที่รับผิด
ชอบ : สํานักปลัด  
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ค่าวัสดุ รวม 139,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆ ประจําสํานัก
งาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ประวัติขาราชการ ตรา
ยาง พระบรมฉายาลักษณ พานพุม และรายจายอื่นๆ
(ฐานอํานาจ : หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561)
หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน สายไฟ  ปลั๊ก
ไฟ และรายจายอื่นๆ
(ฐานอํานาจ : หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561)
หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน จาน แกว
น้ํา น้ํายาลางหองน้ํา ไมกวาด และรายจายอื่นๆ(ฐาน
อํานาจ : หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561)หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานัก
ปลัด
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วัสดุกอสราง จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน สี สวาน ปูน ยาง
มะตอย หินคลุก ฯลฯ(ฐานอํานาจ : หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว
. 27 มิถุนายน 2559)หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง (รถยนตสวน
กลาง หมายเลขทะเบียน กธ 5286)เชน แบตเตอรี่,ยางนอก ยาง
ใน,หมอน้ํารถยนต,กรวยจราจร และรายจายอื่นๆ (ฐาน
อํานาจ : หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ 2562)หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล,น้ํามันเบนซิน ,น้ํามันเครื่อง และรายจายอื่นๆ(ฐาน
อํานาจ : หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/1555 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2560)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562) หนวยงานที่รับผิด
ชอบ : สํานักปลัด
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วัสดุการเกษตร จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน พันธพืช,วัสดุเพาะ
ชํา,ผาใบหรือผาพลาสติก และรายจายอื่นๆ(ฐานอํานาจ : หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561)หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานัก
ปลัด

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน  กระดาษ
เขียนโปสเตอร,พูกันและสี, ฟิลม และรายจายอื่นๆ(ฐาน
อํานาจ : หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561)หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานัก
ปลัด

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน cd,เมาส,แปน
พิมพ,หมึกพริ้นเตอร และรายจายอื่นๆ(ฐานอํานาจ : หนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม 2561)หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ําดื่มบริโภค เชน น้ําถัง น้ําขวด และราย
จายอื่นๆ(ฐานอํานาจ : หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม 2561)หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 404,500 บาท
คาไฟฟา จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟาที่ทําการ อบต.บานหัน และที่อยูในความ
รับผิดชอบของ อบต.บานหัน(ฐานอํานาจ : ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559,หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 ก.ค. 2556)หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด

คาบริการโทรศัพท จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท  คาบริการรายเดือน  คาเชา
อุปกรณ   และรายจายอื่นๆ(ฐานอํานาจ : ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562,หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 ก.ค
. 2556)หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด

คาบริการไปรษณีย จํานวน 1,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย  คาธนาณัติ  คาดวงตรา
ไปรษณียากร  คาเชาตูไปรษณีย(ฐานอํานาจ : กระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562,หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 ก.ค
. 2556)หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโทรภาพ(โทรสาร)  คาใชจายเกี่ยวกับระบบอิน
เทอรเน็ตรวมถึงคาเชาพื้นที่เวปไซด และรายจายอื่นๆ(ฐาน
อํานาจ : กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562,หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 ก.ค. 2556)หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด
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งบลงทุน รวม 114,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 114,200 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน แบบมีเทาแขนพรอมพนักพิงมี
ลอ จํานวน 10 ตัว   ตัวละ 2,000 บาท เป็น
เงิน 20,000 บาท (ครุภัณฑที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือจากบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ  คุณลักษณะและราคาจัดหาตามทอง
ตลาด) (แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565) พ.ศ
.2564 หนา 120 ลําดับที่ 1,2)) หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานัก
ปลัด

โตะทํางานผูบริหารพรอมเกาอี้ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อโตะทํางานผูบริหารพรอม
เกาอี้ จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย  โตะทํา
งาน จํานวน 1 ตัว เกาอี้ จํานวน 1 ตัว เป็น
เงิน 30,000  บาท (ครุภัณฑที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือจากบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ  คุณลักษณะและราคาจัดหาตามทอง
ตลาด) (แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565) พ.ศ
.2564 หนา 121 ลําดับที่ 11)   หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานัก
ปลัด

ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องพนหมอกควัน จํานวน 59,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพนหมอก
ควัน   จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 59,000 บาท เป็น
เงิน 59,000 บาท คุณลักษณะเฉพาะสังเขป   1) ปริมาณการฉีด
พนน้ํายาไมนอยกวา 40 ลิตรตอชั่วโมง 2) ถังบรรจุน้ํายาไมนอย
กวา 6 ลิตร 3) กําลังเครื่องยนตไมนอยกวา 25 แรงมา หมาย
เหตุ : ใชสําหรับการกําจัดแมลงและศัตรูพืชทางการเกษตร การฆา
เชื้อโรค หรือ การปองกัน กําจัดแมลง ซึ่งเป็นพาหนะนํา
โรค เชน ยุง แมลง เป็นตน (บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2562 หนา 5,45) (แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ
.ศ.2561-2565)  พ.ศ.2564 หนา 120 ลําดับที่ 8) หนวยงานที่รับ
ผิดชอบ : สํานักปลัด
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18 หนา/นาที) จํานวน 5,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาว
ดํา (18 หนา/นาที)      จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 2,600 บาท เป็น
เงิน 5,200 บาท        คุณลักษณะพื้นฐาน       - มีความละเอียด
ในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi  - มีความเร็วในการพิมพ
สําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนาตอนาที (ppm) - มี
หนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB  - มีชองเชื่อม
ตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอย
กวา 1 ชอง  - มีถาดใสกรดาษไดไมนอย
กวา 150 แผน  - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal 
และ Custom (เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด
หาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563  ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563) (แผน
พัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565) พ.ศ.2564 หนา 120 ลําดับ
ที่ 6)  หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

1.โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เทศบาลตําบลโนนศิลา อําเภอโนนศิลา จังหวัด
ขอนแกน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายใหเทศบาลตําบลโนนศิลา  รายการคาใชจาย ดังนี้ 1.คา
ใชจายในการจัดหาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษถายเอกสาร หมึก
ถายเอกสาร หมึกพิมพ  ตลอดจน เครื่องเขียนตางๆ และครุภัณฑ
สํานักงาน เชน โตะ เกาอี้ ตูใสเอกสารเป็นตน 2.คาจางเหมาและ
คาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑใหมีสภาพใชงานไดดี 3.คาจัดจาง
เจาหนาที่ปฏิบัติงานและรับผิดชอบประจําศูนยปฏิบัติงานรวมใน
การชวยเหลือ ประชาชนขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ประเภท พนักงานจาง
เหมา จํานวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน และรายการอื่นๆ ที่จํา
เป็น ทุกรายการสามารถถั่วเฉลี่ยคาใชจายได (ฐาน
อํานาจ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม) (แผน
พัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565)  พ.ศ.2564 หนา 96 ลําดับ
ที่ 13) หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด
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งานบริหารงานคลัง รวม 329,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 297,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 175,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1.คาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

คาจางเหมาบริการตางๆ จํานวน 20,000 บาท  - คาจาง
เหมาบริการตางๆ  - เพื่อจายเป็นคาประกันภัยรถยนต คาเบี้ย
ประกัน คาใชจายดําเนินคดีตามคําพิพาษาของศาล  และคาใช
จายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  - คาจางเหมาทําปายประชาสัมพันธการจัด
เก็บภาษี การรับชําระภาษีตางๆ เชน ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีโรง
เรือนและที่ดิน,ภาษีปาย และใบอนุญาตตางๆ ในเขตรับผิดชอบ
ของ อบต.บานหัน - เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน
ในการฝึกอบรม สัมมนาทางวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ของพนง.สวนตําบลและผูมีสิทธิ คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ
หรือเขาปกหนังสือใชในกิจการของ อปท. คารับวารสารคาจัดซื้อ
หนังสือตางๆ ที่เกี่ยวกับ อปท. ระเบียบหนังสือสั่งการ ฯลฯ (ฐาน
อํานาจ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 หนวย
งานที่รับผิดชอบ : กองคลัง 

2.คาจางเหมาบริการ จํานวน 96,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานในกองคลัง ควบ
คุมดูแลและปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน,งาน
ธุรการ,งานพัสดุ และงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย(ฐาน
อํานาจ : หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลง
วันที่ 10 กรกฏาคม 2563,หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559,หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558) หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1.คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการเดินทาง ไปราชการ การอบรม การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและ
พนักงานจางที่มีสิทธิเบิกจายไดตามระเบียบที่กําหนด (ฐาน
อํานาจ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไขเพิ่ม
เติม)หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง 

2.คาใชจายในการออกหนวยเคลื่อนที่ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการออกหนวยใหบริการประชาชนใน
การสํารวจและจัดเก็บภาษี (ฐานอํานาจ : หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว3675 ลงวัน
ที่ 6 กรกฎาคม 2561) (แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ
.2561-2565)  พ.ศ.2564 หนา 95 ลําดับที่ 8) หนวยงานที่รับผิด
ชอบ : กองคลัง 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินครุภัณฑเพื่อให
สามารถใชงานไดปกติ  เชน คาซอมทรัพยสิน ครุภัณฑตางๆ คา
บํารุงรักษาทรัพยสิน และรายจายอื่นๆ (ฐานอํานาจ : หนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0313.4/ว1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541,หนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่ มท 0808.2/1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560) หนวย
งานที่รับผิดชอบ : กองคลัง
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ค่าวัสดุ รวม 112,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆ ประจําสํานัก
งาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ประวัติขา
ราชการ กรรไกร ลวดเสียบกระดาษ แบบพิมพที่ไดจากการ
ซื้อ/จาง และรายจายอื่นๆ (ฐานอํานาจ : หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม 2561) หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน สายไฟ  ปลั๊ก
ไฟ และรายจายอื่นๆ (ฐานอํานาจ : หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม 2561) หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง (รถยนตสวน
กลาง กองคลัง หมายเลขทะเบียน ขค 4990 รหัส
ครุภัณฑ 001-58-0002) เชน แบตเตอรี่,ยางนอก,ยางใน, หมอน้ํา
รถยนต และรายจายอื่นๆ (ฐานอํานาจ : หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ 2562) หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  เชน  น้ํามัน
ดีเซล,น้ํามันเบนซิน,น้ํามันเครื่อง และรายจายอื่นๆ (รถยนตสวน
กลาง กองคลัง หมายเลขทะเบียน ขค 4990 รหัส
ครุภัณฑ 001-58-0002) (ฐานอํานาจ : หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ 2562) หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล,เมาส,แปนพิมพ,หมึกพริ้นเตอร และรายจายอื่นๆ (ฐาน
อํานาจ : หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561)หนวยงานที่รับผิดชอบ : กอง
คลัง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย  คาธนาณัติ  คาดวงตรา
ไปรษณียากร  คาเชาตูไปรษณีย (ฐานอํานาจ : หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลง
วันที่ 16 ก.ค. 2556) หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง
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งบลงทุน รวม 32,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 32,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

1.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) ขนาด 
18,000 บีทียู

จํานวน 21,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติด
ตั้ง) แบบติดผนัง  ขนาด 18,000 บีที
ยู จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 21,000 บาท คุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป 1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 18,000 บีที
ยู 2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง 3) เครื่องปรับอากาศ
ที่มีความสามารถในการทําความเย็น ขนาดไมเกิน 40,000 บีที
ยู ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และ
ฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 4) ตองเป็นเครื่องปรับอากาศที่
ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความเย็นและหนวยระบาย
ความรอนจากโรงงานเดียวกัน 5) มีความหนวงเวลาการทํางาน
ของคอมเพรสเซอร 6) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  (1) แบบแยก
สวน ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้ สวิตซ 1 ตัว ทอทองแดงไปกลับ
หุมฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร (รายละเอียด
และคุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ กองมาตรฐาน  งบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2562 หนา 24-25,84-85)  (แผนพัฒนาทอง
ถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565) พ.ศ.2564 หนา 122 ลําดับ
ที่ 21)    หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง 

2.ตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 11,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน  2 ตู ๆ
 ละ  5,500.- บาท  เป็นเงิน  11,000.- บาท คุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป 1) มีมือจับชนิดบิด 2) มีแผนชั้นปรับ
ระดับ 3 ชิ้น 3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม (มอก.) (รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะสังเขป
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐาน  งบ
ประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2562 หนา 27,87)   (แผนพัฒนาทองถิ่นหา
ปี (พ.ศ.2561-2565)  พ.ศ.2564 หนา 122 ลําดับที่ 22) หนวย
งานที่รับผิดชอบ : กองคลัง 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 770,000 บาท

งบบุคลากร รวม 440,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 440,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 440,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน ใหแก เจา
พนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย จํานวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน (ฐานอํานาจ : หนังสือสํานัก
งาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2559  เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคา
ใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
3384  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563) หนวยงานที่รับผิด
ชอบ : สํานักปลัด

งบดําเนินงาน รวม 330,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 45,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 45,000 บาท

1.เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ - เพื่อจายเป็นเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่น หรือการจายเงินตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ
แกพนักงานสวนตําบล ลูกจางที่มีสิทธิไดรับ  และเพื่อจายเป็นเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฐานอํานาจ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นราย
จายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 และที่แกไข
เพิ่มเติม)หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด
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ค่าใช้สอย รวม 115,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1.คาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวารสาร นิตยสารรายสัปดาห/ราย
เดือน หนังสือทางวิชาการ คาเย็บหนังสือ หรือเขาปกหนังสือที่ใช
ในกิจการของ อบต. คาจางเหมาโฆษณาเผยแพรขาววิทยุ คา
ประกันภัยรถยนต  คาเบี้ยประกัน คาใชจายดําเนินคดีตามคําพิพา
ษาของศาล  และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (ฐาน
อํานาจ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการของ อปท. พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม,หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559)หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด

2.คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนา จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม สัมมนาทางวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะผู
บริหาร สมาชิก อบต.  และพนง.สวนตําบลและผูมีสิทธิไดตาม
ระเบียบฯ (ฐานอํานาจ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ อปท. พ.ศ.2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557และที่แกไขเพิ่มเติม) หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1.คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการเดินทางไป
ราชการ การอบรม สัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะผู
บริหาร สมาชิก อบต.และพนักงานสวนตําบล และผูมีสิทธิไดรับ
ตามระเบียบฯ (ฐานอํานาจ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2555 และที่แกไขเพิ่มเติม)หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซม ครุภัณฑของ อบต
. เชน รถดับเพลิงแบบเอนกประสงค   เครื่องถายเอกสาร กลอง
โทรทัศนวงจรปิด (cctv) เครื่องปรับอากาศ เครื่อง
คอมพิวเตอร เครืองปริ้นเตอร ครุภัณฑที่ใชในงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และรายจายอื่นๆ (ฐานอํานาจ : หนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0313.4/ว1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/1555 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2560)หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด

ค่าวัสดุ รวม 115,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆ ประจําสํานัก
งาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ประวัติขาราชการ ตรา
ยาง พระบรมฉายาลักษณ พานพุม และรายจายอื่นๆ(ฐาน
อํานาจ : หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561) หนวยงานที่รับผิด
ชอบ : สํานักปลัด  

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน ปลั๊กไฟฟา หลอด
ไฟฟา ลําโพง สายไฟ และรายจายอื่นๆ(ฐานอํานาจ : หนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม 2561)หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง สําหรับ รถยนต
บรรทุกน้ําดับเพลิง (หมายเลขทะเบียน ผย 4162 รหัส
ครุภัณฑ 006-59-0001) เชน แบตเตอรี่,ยางนอก,ยางใน,หมอน้ํา
รถยนต และรายจายอื่นๆ (ฐานอํานาจ : หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว
1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560)หนวย
งานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับ รถยนต
บรรทุกน้ําดับเพลิง (หมายเลขทะเบียน ผย 4162 รหัส
ครุภัณฑ 006-59-0001) เชน น้ํามันดีเซล,น้ํามันกาด,น้ํามัน
เบนซิน,แกสหุงตม,น้ํามันเครื่อง และรายจายอื่นๆ ฐาน
อํานาจ : หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ 2562) หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย สําหรับ อปพร.และ
พนักงานดับเพลิง (ฐานอํานาจ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกายของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2560) หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ไดแก ผงเคมี
แหง   เครื่องดับเพลิงNON – CFC (น้ํายาเหลวระเหย) เครื่องดับ
เพลิงคารบอนไดออกไซด เครื่องดับเพลิงชนิดโฟม และรายจาย
อื่นๆ (ฐานอํานาจ : หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561) หนวยงานที่รับผิด
ชอบ : สํานักปลัด
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 55,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟาประจําอาคารปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย อบต.บานหัน (ฐานอํานาจ : หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 ก.ค. 2556) หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด

คาบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท  คาบริการรายเดือน  คาเชา
อุปกรณ   และรายจายอื่นๆ (ฐานอํานาจ : หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวัน
ที่ 16 ก.ค. 2556) หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท  คาบริการรายเดือน  คาเชา
อุปกรณ   และรายจายอื่นๆ (ฐานอํานาจ : หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวัน
ที่ 16 ก.ค. 2556) หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 720,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 720,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 55,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 55,000 บาท

- เพื่อเป็นคาปวยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปเพื่อสนับ
สนุนการปฏิบัติหนาที่ (อปพร.)ในการลดอุบัติเหตุทาง
ถนน เชน เทศกาลปีใหม เทศกาลสงกรานต และการเฝาระวังเหตุ
อื่นๆ ของเจาหนาที่ อปพร.,กํานัน,ผูใหญบาน,สมาชิก อบต. และ
เจาหนาที่ของทางราชการที่มีคําสั่งใหปฏิบัติหนาที่ (ฐาน
อํานาจ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายให
แกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนของขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2560 ระเบียบคณะกรรมการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยแหงชาติ วาดวยคาใชจายของอาสาสมัครในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560) หนวยงานที่รับผิด
ชอบ : สํานักปลัด

ค่าใช้สอย รวม 665,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1.คาจางเหมาบริการผูปฏิบัติงานประจํารถยนตบรรทุกน้ําดับเพลิง
อเนกประสงคประจําศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บาน
หัน

จํานวน 648,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการผูปฏิบัติงานประจํารถยนต
บรรทุกน้ําดับเพลิงอเนกประสงคประจําศูนยปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยอบต.บานหัน (ฐานอํานาจ : หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 ,และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1452 ลงวัน
ที่ 27 พฤษภาคม 2541) หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด 
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2.คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางจัดทําวารสาร แผนพับ  โปสเตอร  ปาย
ประชาสัมพันธตามวันสําคัญตางๆ  ,เอกสารสรุปผลการดําเนิน
งานขององคการบริหารสวนตําบลเพื่อเผยแพรกิจกรรม และราย
จายอื่นๆ (ฐานอํานาจ : หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทอง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 ก.ค
. 2556) หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1.โครงการวัน อปพร. จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนกิจกรรมวัน อป
พร. ไดแก คาวัสดุอุปกรณที่จําเป็น คาปาย และรายจาย
อื่นๆ (ฐานอํานาจ : พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542  หมวด 2 การกําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบ
บริการสาธารณะ มาตรา 16 ใหทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ในการจัด
ระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของ
ตนเอง ฯลฯ) (แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565)  พ.ศ
.2564 หนา 77 ลําดับที่ 2) หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด

2.โครงการปายจุดตรวจจุดบริการชวงเทศกาลสงกรานตและปีใหม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการปายจุดตรวจจุดบริการชวง
เทศกาลสงกรานตและปีใหม ไดแก   คาจางเหมาทําปายประชา
สัมพันธรณรงคลดการเกิดอุบัติเหตุ และรายจายอื่นๆ (ฐาน
อํานาจ : พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542  หมวด 2 การกําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบ
บริการสาธารณะ มาตรา 16 ใหทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ในการจัด
ระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของ
ตนเอง ฯลฯ) (แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565)  พ.ศ
.2564 หนา 78 ลําดับที่ 4) หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,742,960 บาท

งบบุคลากร รวม 1,377,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,377,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,120,920 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและการปรับปรุงอัตราเงินเดือน ให
แก พนักงานสวนตําบล เงินเดือนครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 1.ตําแหนง นักบริหารการศึกษาระดับตน (อํานวยการทอง
ถิ่น) 2.ตําแหนง นักวิชาการศึกษา ระดับชํานาญ
การ 3. ตําแหนง ครู คศ.2 4. ตําแหนง ครู คศ.1 (ฐาน
อํานาจ : ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น พ.ศ.2544 และที่แกไขเพิ่ม
เติม หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว3842  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563) หนวยงานที่รับผิด
ชอบ : กองการศึกษา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงนักบริหารการศึกษาระดับ
ตน (อํานวยการทองถิ่น) จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน (ฐาน
อํานาจ : ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น พ.ศ.2544 และที่แกไขเพิ่ม
เติม หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว3842  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563) หนวยงานที่รับผิด
ชอบ : กองการศึกษา
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะใหแกพนักงานครูและบุคลากรทาง
การศึกษาที่ดํารงตําแหนงศึกษานิเทศน   ตาม พรบ. ระเบียบขา
ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และ พรบ.เงิน
เดือนวิทยฐานะ(ฐานอํานาจ : ประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือน และประโยฃนตอบแทนอื่น พ.ศ
.2544 และที่แกไขเพิ่มเติม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563) หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 149,040 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพรอมเงินเลื่อนขั้นและเงินปรับปรุงคา
ตอบแทน สําหรับพนักงานจางตามภารกิจ (ฐานอํานาจ : หนังสือ
สํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2559  เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคา
ใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
3028  ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561) หนวยงานที่รับผิดชอบ : กอง
การศึกษา

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพรอมเงินเลื่อนขั้นและเงินปรับปรุงคา
ตอบแทน สําหรับพนักงานจางตามภารกิจ (ฐานอํานาจ : หนังสือ
สํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคา
ใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563) หนวยงานที่รับผิดชอบ : กอง
การศึกษา
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งบดําเนินงาน รวม 309,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 118,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นหรือการจายเงินตอบแทน
เป็นกรณีพิเศษแกพนักงานสวนตําบล ลูกจางที่มีสิทธิไดรับ (ฐาน
อํานาจ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 และที่แกไขเพิ่มเติม) หนวยงานที่
รับผิดชอบ : กองการศึกษา

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 18,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานสวนทอง
ถิ่นและผูมีสิทธิ์เบิก สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่
มีสิทธิไดรับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ (ฐาน
อํานาจ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และที่แกไข
เพิ่มเติม)หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา

ค่าใช้สอย รวม 101,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1. คาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวารสาร นิตยสารรายสัปดาห/ราย
เดือน หนังสือทางวิชาการ คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือที่ใช
ในกิจการของ อบต. คาจางเหมาโฆษณาเผยแพรขาววิทยุ และ
รายจายอื่นๆ (ฐานอํานาจ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคา
ใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ อปท. พ.ศ.2542 และที่
แกไขเพิ่มเติม) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559) หนวยงานที่รับผิด
ชอบ : กองการศึกษา
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2.คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนา จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม สัมมนาทางวิชาการ พนง.สวนตําบลและผูมีสิทธิไดตาม
ระเบียบฯ (ฐานอํานาจ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ อปท. พ.ศ.2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557และที่แกไขเพิ่มเติม) หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการ
ศึกษา

3.คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางจัดทําวารสาร แผนพับ โปสเตอร ปายประชา
สัมพันธตามวันสําคัญตางๆ เอกสารสรุปผลการดําเนินงานของ อบ
ต. เพื่อเผยแพรกิจกรรม และรายจายอื่นๆ (ฐานอํานาจ : หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556) หนวยงานที่รับผิด
ชอบ : กองการศึกษา

4.คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการเชาเครื่องถายเอกสาร เพื่อใชใน
กิจการงานของศพด.อบต.บานหัน (ฐานอํานาจ : หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1452 ลงวัน
ที่ 27 พฤษภาคม 2541  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562) หนวยงานที่รับผิด
ชอบ : กองการศึกษา

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1.คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการเดินทางไป
ราชการ การอบรม สัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานครู พนักงานจาง ผูที่มีสิทธิ (ฐาน
อํานาจ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555และที่แกไขเพิ่ม
เติม) หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซม บํารุงรักษา วัสดุอุปกรณ ครุภัณฑและ
ทรัพยสินอื่นๆ อันเป็นทรัพยสินของ อบต.ที่ชํารุดเสียหายใหคง
สภาพสามารถใชงานไดตามปกติ (ฐานอํานาจ : หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว
1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560) หนวยงานที่รับ
ผิดชอบ : กองการศึกษา

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆ ประจําสํานัก
งาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ประวัติขาราชการ ตรา
ยาง พระบรมฉายาลักษณ พานพุม และรายจายอื่นๆ(ฐาน
อํานาจ : หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561) หนวยงานที่รับผิดชอบ : กอง
การศึกษา

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน จาน แกว
น้ํา น้ํายาลางหองน้ํา ไมกวาด และรายจายอื่นๆ สําหรับ ศพด.อบ
ต.บานหัน(ฐานอํานาจ : หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม 2561)หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน cd,เมาส,แปน
พิมพ,หมึกพริ้นเตอร และรายจายอื่นๆ(ฐานอํานาจ : หนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม 2561) หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ําดื่มบริโภค เชน น้ําถัง น้ําขวด และราย
จายอื่นๆ(ฐานอํานาจ : หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม 2561)หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาไฟฟา ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.บาน
หัน (ฐานอํานาจ : หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/3523 ลว. 20 มิถุนายน 2559) หนวยงานที่รับผิด
ชอบ : กองการศึกษา
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งบลงทุน รวม 56,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 56,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

1.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมติดตั้ง) แบบติดผนัง 
ขนาด 24,000 บีทียู

จํานวน 56,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมติด
ตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีที
ยู จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 28,000 บาท  คุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป 1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีที
ยู 2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง 3) เครื่องปรับอากาศ
ที่มีความสามารถในการทําความเย็น ขนาดไมเกิน 40,000 บีที
ยู ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และ
ฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 4) ตองเป็นเครื่องปรับอากาศที่
ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความเย็นและหนวยระบาย
ความรอนจากโรงงานเดียวกัน 5) มีความหนวงเวลาการทํางาน
ของคอมเพรสเซอร 6) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  (1) แบบแยก
สวน ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้ สวิตซ 1 ตัว ทอทองแดงไปกลับ
หุมฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร (รายละเอียด
และคุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ กองมาตรฐาน  งบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2562 หนา 24-25,84-85)  (แผนพัฒนาทอง
ถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565) พ.ศ.2564 หนา 123 ลําดับ
ที่ 23) หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา   
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,729,030 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,863,030 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,381,800 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1.คาจางเหมาผูชวยครูผูดูแลเด็กสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต
.บานหัน

จํานวน 432,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการผูชวยครูผูดูแลเด็กสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บานหัน จํานวน 4 คน เดือน
ละ 9,000 บาท จํานวน 12 เดือน (ฐานอํานาจ : หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1452 ลว
. 27 พฤษภาคม 2541 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2563) หนวยงานที่รับผิด
ชอบ : กองการศึกษา    

2.คาจางเหมาบริการพนักงานทําความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.บานหัน

จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการแมบานสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.บานหัน ทําความสะอาดบริเวณอาคารเรียนสถานที่ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก(ฐานอํานาจ : หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0313.4/ว1452 ลว. 27 พฤษภาคม 2541 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฏา
คม 2563) หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา    

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1.คาใชจายโครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปายโครงการฯ  คาจางเหมาเวทีการแสดง  คา
ของขวัญรางวัล   คาวัสดุอุปกรณ  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
วัสดุอุปกรณในการเลนเกม  คาใชจายอื่นๆ ทุกรายการสามารถถั่ว
เฉลี่ยได (ฐานอํานาจ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนัก
กีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559) (แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565) พ.ศ
.2564 หนา 87 ลําดับที่ 4) หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการ
ศึกษา
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2.โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 2.1 สนับสนุน
อาหารกลางวันเด็กปฐมวัย

จํานวน 534,100 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันใหเด็ก
เล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด  อัตรามื้อ
ละ 20 บาท/คน  จํานวน 245 วัน  (109*20*245)  (ฐาน
อํานาจ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และที่แกไขเพิ่ม
เติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 หนวย
งานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา

2.โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 2.2 สนับสนุน
คาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)(คาจัดการ
เรียนการสอน/รายหัว)

จํานวน 185,300 บาท

- เพื่อเป็นคาจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี) ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)   อัตราคน
ละ 1,700.- บาท/ปี (จํานวน 109 คน)   (ฐานอํานาจ : ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และที่แกไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลงวัน
ที่ 14 กรกฎาคม 2563 หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา

วันที่พิมพ : 22/9/2563  10:06:31 หนา : 39/69



2.โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 2.3 สนับสนุน
คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 90,400 บาท

- เพื่อจัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.) (ฐานอํานาจ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธี
การงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และที่
แกไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่ม
เติม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลงวัน
ที่ 14 กรกฎาคม 2563 หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา

ค่าวัสดุ รวม 1,481,230 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,481,230 บาท

1. คาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) เด็กปฐมวัย     จํานวน 208,870
 บาท   - เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม(นม)  สําหรับเด็กปฐมวัย
ใน ศพด. อัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260
 วัน (109*7.37*260) 
2. คาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) เด็กประถม
ศึกษา  จํานวน 1,272,360 บาท    - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหาร
เสริม(นม) ใหกับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ในเขต อบต.บานหัน อัตรา
คนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน และคาใชจาย
อื่นๆ    (664*7.37*260)      
(ฐานอํานาจ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และที่แกไข
เพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่ม
เติม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 หนวย
งานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,866,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,866,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

1.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา 
โรงเรียนสังกัดงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

จํานวน 2,656,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารกลางวันใหกับนักเรียนโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขต
องคการบริหารสวนตําบลบานหัน จํานวน 7 โรงเรียน อัตรามื้อ
ละ 20 บาท/คน  จํานวน 200 วัน    (664*20*200) และคาใช
จายอื่นๆ ที่เกี่ยวของตามหนังสือสั่งการฯ (ฐานอํานาจ : ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และที่แกไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4110 ลงวัน
ที่ 14 กรกฎาคม 2563) หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา
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2.เงินอุดหนุนใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแกน 
เขต 3

จํานวน 210,000 บาท

- เพื่อจายอุดหนุนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษา ขอนแกน เขต 3    ร.ร.สังกัดงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รายละเอียดดังนี้   1. สนับสนุนโครงการสง
เสริมศิลปวัฒนธรรมและการแสดงพื้นบาน (โรงเรียนไตรมิตรพัฒน
ศึกษา) จํานวน 30,000 บาท   2. สนับสนุนโครงการสงเสริม
ศักยภาพดานนาฏศิลป์  (โรงเรียนบานวังยาว
สามัคคี) จํานวน 30,000 บาท   3. สนับสนุนโครงการฝึกทักษะ
อาชีพใหกับนักเรียน (โรงเรียนบานหนองไฮประชา
สรรค) จํานวน 30,000 บาท   4. สนับสนุนโครงการฝึกอาชีพ
ระหวางเรียนใหกับนักเรียน  (โรงเรียนบานหนองขี้
เห็น) จํานวน 30,000 บาท   5. สนับสนุนโครงการเสริมสรางภูมิ
คุมกันตานยาเสพติดในสถานศึกษา (โรงเรียนโพธิ์ทองหนองน้ําขุน
เหนือ) จํานวน 30,000 บาท   6. สนับสนุนโครงการเสริมสราง
การดํารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (โรงเรียนเบญจ
คามสามัคคี)  จํานวน 30,000 บาท 7. สนับสนุนโครงการสงเสริม
การเลี้ยงไกพันธุพื้นเมืองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง  (โรงเรียนบานหวยแคน)  จํานวน 30,000 บาท (ฐาน
อํานาจ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่ม
เติม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3616 ลว. 24 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1791 ลงวันที่ 3 เม.ย. 2560)   (แผนพัฒนา
ทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565) พ.ศ.2563 หนา 111-112 ลําดับ
ที่ 8-14)   หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา 
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,278,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 998,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนคาปวยการสําหรับนักบริบาลทอง
ถิ่น  จํานวน 2 คนๆ ละ 5,000 บาท จํานวน 12 เดือน (ฐาน
อํานาจ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครบริบาล
ทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกคาใชจาย พ.ศ
.2562    หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด

ค่าใช้สอย รวม 783,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1.คาจางเหมาบริการในโครงการจัดระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน
ประจําตําบล

จํานวน 648,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการในโครงการจัดระบบบริการการ
แพทยฉุกเฉินประจําตําบล(ฐานอํานาจ : หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826 ลงวัน
ที่ 17 กันยายน 2553 ประกาศคณะกรรมการการแพทยฉุก
เฉินฯ ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2561 แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ
.2561-2565) หนา 57 ลําดับที่ 1 หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานัก
ปลัด   
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2.คาจางเหมาสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวโครงการ
สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน ศ
.ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสําหรับสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียน
สัตวตามโครงการ    ไดแก คาสํารวจขอมูลจํานวนสุนัข/แมว ทั้งที่
มีเจาของและไมมีเจาของ (ฐานอํานาจ : หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวัน
ที่ 5 กรกฎาคม 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/1042 ลงวัน
ที่ 10 เมษายน 2561 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/1745 ลงวัน
ที่ 31 สิงหาคม 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560) (แผนพัฒนาทอง
ถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565)  พ.ศ.2564 หนา 80 ลําดับ
ที่ 4)  หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด       

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1.โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัคร
ราชกุมารี

จํานวน 100,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินสําหรับขับเคลื่อนตามโครงการ ไดแก คาจัดซื้อ
วัคซีน อุปกรณในการฉีด และรายจายอื่นๆ เจาของ  (ฐาน
อํานาจ : หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวัน
ที่ 12 มกราคม 2560) (แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ
.2561-2565)  พ.ศ.2564 หนา 80 ลําดับที่ 4)  หนวยงานที่รับผิด
ชอบ : สํานักปลัด   
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินครุภัณฑเพื่อให
สามารถใชงานไดปกติ   เชน คาซอมทรัพยสิน ครุภัณฑตางๆ คา
บํารุงรักษาทรัพยสิน และรายจายอื่นๆ (รถพยาบาลฉุกเฉิน กู
ชีพ ทะเบียน กอ 4376  ขอนแกน) (ฐานอํานาจ : หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว
1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541   และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ 2562) หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด

ค่าวัสดุ รวม 95,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง (รถพยาบาลฉุก
เฉิน กูชีพ ทะเบียน กอ 4376  ขอนแกน) เชน แบตเตอรี่ยาง
นอก,ยางใน,หมอน้ํา,รถยนต,กรวยจราจร และรายจายอื่นๆ (ฐาน
อํานาจ : หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561) หนวยงานที่รับผิด
ชอบ : สํานักปลัด

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (รถพยาบาลฉุก
เฉิน กูชีพ ทะเบียน กอ 4376  ขอนแกน) เชน น้ํามันดีเซล,น้ํามัน
กาด,  น้ํามันเบนซิน,แกสหุงตม,น้ํามันเครื่อง และรายจาย
อื่นๆ (ฐานอํานาจ : หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560) หนวยงานที่รับผิด
ชอบ : สํานักปลัด
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 40,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุทางการแพทย ไดแก คา
เวชภัณฑ  สําลี  ผาพันแผล    เปลหามคนไข ถุงมือ เคมี
ภัณฑ อุปกรณดามกระดูก เฝอก น้ํายาตางๆ หนากาก น้ํายากําจัด
ลูกน้ํายุงลาย ทรายอะเบท และรายจายอื่นๆ (ฐาน
อํานาจ : หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559     หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561) หนวยงานที่รับผิด
ชอบ : สํานักปลัด

งบเงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

1.เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินการโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 280,000 บาท

- เพื่อจายเงินใหกับคณะกรรมการหมูบาน หมู
ละ 20,000 บาท จํานวน 14 หมูบาน เพื่อดําเนิน   ตามโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุขในกิจกรรมตางๆใหมีความเหมาะสม
กับปญหาและบริบทของพื้นที่   (ฐานอํานาจ : หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวัน
ที่ 5 กรกฎาคม 2561     หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563  หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561   (แผนพัฒนาทองถิ่น
หาปี (พ.ศ.2561-2565)  พ.ศ.2564 หนา 99 ลําดับที่ 1)   หนวย
งานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 192,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 192,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 192,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1.คาจางเหมาบริการรับ-สง นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.บาน
หันสําหรับเด็กดอยโอกาสและยากจน

จํานวน 192,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใชจายจางเหมาบริการรถรับ-สง นักเรียนศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บานหัน     สําหรับเด็กดอยโอกาสและยาก
จน ตามกลุมเปาหมายที่กําหนด (กองการศึกษา) (ฐาน
อํานาจ : หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561    หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1736  ลงวัน
ที่ 8 กุมภาพันธ 2559   พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 มาตรา 16 (10)) หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 145,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 145,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 145,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

1.อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอโนนศิลาตามโครงการขอรับการ
สนับสนุนกิจกรรมกาชาดอําเภอโนนศิลาในการรับบริจาคโลหิต 
ประจําปีงบประมาณ 2564

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายใหที่ทําการปกครองอําเภอโนนศิลา ตามโครงการขอรับ
การสนับสนุนกิจกรรมกาชาดอําเภอโนนศิลา ในการรับบริจาค
โลหิต ประจําปีงบประมาณ 2564  (ฐานอํานาจ : หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่ม
เติม) (แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565)  พ.ศ
.2564 หนา 100 ลําดับที่ 1) หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด
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2.อุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดขอนแกนตามโครงการสนับสนุนภารกิจ
ของเหลากาชาดจังหวัดขอนแกน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายใหเหลากาชาดจังหวัดขอนแกน ตามโครงการสนับสนุน
ภารกิจของเหลากาชาดจังหวัดขอนแกน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564 (ฐานอํานาจ : หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559   ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม) (แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ
.2561-2565)  พ.ศ.2564 หนา 101 ลําดับที่ 2) หนวยงานที่รับผิด
ชอบ : สํานักปลัด

3.อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอโนนศิลาตามโครงการจัดงานพระ
ราชพิธี รัฐพิธีและงานราชพิธี อําเภอศิลา จังหวัดขอนแกน ประจําปี
งบประมาณ 2564

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายใหที่ทําการปกครองอําเภอโนนศิลา ตามโครงการจัด
งานพระราชพิธี รัฐพิธีและงานราชพิธี อําเภอศิลา จังหวัด
ขอนแกน ประจําปีงบประมาณ 2564 (ฐานอํานาจ : หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่ม
เติม) (แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565)  พ.ศ
.2564 หนา 102 ลําดับที่ 3) หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด

4.อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอโนนศิลาตามโครงการขอรับเงินอุด
หนุนเพื่อรณรงคปองกันโรคเอดส  ประจําปีงบประมาณ 2564

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายใหที่ทําการปกครองอําเภอโนนศิลา ตามโครงการขอรับ
เงินอุดหนุนเพื่อรณรงคปองกันโรคเอดส  ประจําปีงบ
ประมาณ 2564 (ฐานอํานาจ : หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559   ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม) (แผนพัฒนาทองถิ่นหา
ปี (พ.ศ.2561-2565)  พ.ศ.2564 หนา 103 ลําดับที่ 4) หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด 
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5.อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอโนนศิลาตามโครงการ/แผนงาน
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอําเภอโนนศิลา ประจําปีงบ
ประมาณ 2564

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายใหที่ทําการปกครองอําเภอโนนศิลาตามโครงการแผน
งานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอําเภอโนนศิลา ประจําปีงบ
ประมาณ 2564 โดยศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพ
ติดอําเภอโนนศิลา (ฐานอํานาจ : หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่ม
เติม) (แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565)  พ.ศ
.2564 หนา 104 ลําดับที่ 5) หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด

6.อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอโนนศิลาตามโครงการ/แผนงาน
ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน 
ประจําปีงบประมาณ 2564

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายใหที่ทําการปกครองอําเภอโนนศิลาตามโครงการปองกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนอําเภอโนนศิลา จังหวัด
ขอนแกน ประจําปีงบประมาณ 2564 (ฐานอํานาจ : หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่ม
เติม) (แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565)  พ.ศ
.2564 หนา 106 ลําดับที่ 7) หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด

7.อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดขอนแกนตามโครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดจังหวัดขอนแกน ประจําปี 2564

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายใหที่ทําการปกครองจังหวัดขอนแกน ตามโครงการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจังหวัด
ขอนแกน  ประจําปี 2564 โดยศูนยอํานวยการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดจังหวัดขอนแกน (ฐานอํานาจ : หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่ม
เติม) (แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565)  พ.ศ
.2564 หนา 105 ลําดับที่ 6)  หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด
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8.อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอโนนศิลาตามโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพผูนําชุมชนในการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
ประจําปีงบประมาณ 2564

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายใหที่ทําการปกครองอําเภอโนนศิลา ตามโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพผูนําชุมชนในการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทอง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ 2564 อําเภอโนนศิลา จังหวัด
ขอนแกน (ฐานอํานาจ : หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559   ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม) (แผนพัฒนาทองถิ่นหา
ปี (พ.ศ.2561-2565)  พ.ศ.2564 หนา 106 ลําดับที่ 8)  หนวย
งานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 100,000 บาท

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

1. คาใชจายตามโครงการจัดการแขงขันกีฬา อบต.บานหัน ตานยา
เสพติด

จํานวน 100,000 บาท

- เพี่อเป็นคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาภายในเขต อบต
.บานหัน     เชน คาอาหาร, เครื่องดื่ม,คาจัดซื้ออุปกรณกีฬา, ถวย
รางวัล, คาเครื่องเขียนแบบพิมพ  , คาปูนขาว,โรยสนามคาตอบ
แทนกรรมการผูตัดสินกีฬา ,คาวัสดุตางๆ คาจัดซื้อเสื้อกีฬาสําหรับ
นักกีฬา คาจัดเตรียมสนามการแขงขัน และรายจาย
อื่นๆ   ทุกรายการสามารถถั่วเฉลี่ยได (ฐานอํานาจ : หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว2989 ลว
. 31 พฤษภาคม 2560    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขัน  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559) (แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565)  พ.ศ
.2564 หนา 90 ลําดับที่ 1)    หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการ
ศึกษา
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 230,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1. คาใชจายในโครงการเพิ่มศักยภาพปราชญชาวบานในชุมชนและ
ภูมิปญญาองคการบริหารสวนตําบลบานหันตามเศรษกิจพอเพียง

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการเพิ่มศักยภาพปราชญชาวบานใน
ชุมชนและภูมิปญญาองคการบริหารสวนตําบลบานหันตาม
เศรษฐกิจพอเพียง เชน  คาจัดทําปายโครงการ  คาอาหารและ
เครื่องดื่ม   คาวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน    คา
วิทยากร คาจางเหมารถยนต คาที่พัก และคาใชจาย
อื่นๆ ทุกรายการสามารถถั่วเฉลี่ยได (ฐานอํานาจ : หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว2989 ลว
. 31 พฤษภาคม 2560    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขัน  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559) (แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565)  พ.ศ
.2564 หนา 90 ลําดับที่ 2)  หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการ
ศึกษา

2. คาใชจายในโครงการประเพณีลอยกระทง จํานวน 50,000 บาท

 - เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการประเพณีลอยกระทง  เชน  คา
จัดทําปายโครงการ  คาอาหารและเครื่องดื่ม   คาวัสดุอุปกรณที่
จําเป็นในการจัดงาน เครื่องเสียง เงินรางวัลสําหรับการ
ประกวด คาใชจายในการตกแตงสถานที่ คาตอบแทนสําหรับคณะ
กรรมการ และคาใชจายอื่นๆ  ทุกรายการสามารถถั่วเฉลี่ย
ได (ฐานอํานาจ : หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว2989 ลว. 31 พฤษภาคม 2560    ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน  ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559) (แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ
.2561-2565)  พ.ศ.2564 หนา 91 ลําดับที่ 6)   หนวยงานที่รับผิด
ชอบ : กองการศึกษา
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งบเงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

1.อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอโนนศิลาตามโครงการสนับสนุน
การจัดงานเทศกาลงานไหมและประเพณีผูกเสี่ยว ประจําปี 2563 ปี
งบประมาณ พ.ศ.2564

จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายใหที่ทําการปกครองอําเภอโนนศิลา  ตามโครงการสนับ
สนุนการจัดงานเทศกาลงานไหมและประเพณีผูก
เสี่ยว ประจําปี 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ฐาน
อํานาจ : หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3616 ลว. 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่
แกไขเพิ่มเติม)   (แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565)  พ.ศ
.2564 หนา 107 ลําดับที่ 1)  หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการ
ศึกษา

2.อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอโนนศิลาตามโครงการประเพณีบุญ
กุมขาวใหญโนนศิลา ประจําปี 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

จํานวน 70,000 บาท

 - เพื่อจายใหที่ทําการปกครองอําเภอโนนศิลา  ตามโครงการประ
เพณีบุญกุมขาวใหญโนนศิลา ประจําปี 2563 ปีงบ
ประมาณ 2564 ฐานอํานาจ : หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลว. 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม) (แผนพัฒนาทองถิ่นหา
ปี (พ.ศ.2561-2565)  พ.ศ.2564 หนา 108 ลําดับที่ 2) หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,923,545 บาท

งบบุคลากร รวม 1,287,024 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,287,024 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 754,560 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน ใหแก พนักงาน
สวนตําบล  จํานวน 2 อัตรา รวม 12 เดือน ดังนี้  1.ตําแหนง  ผู
อํานวยการกองชาง    จํานวน 1 อัตรา 2.ตําแหนง  นายชาง
โยธา    จํานวน 1 อัตรา (ฐานอํานาจ : หนังสือสํานักงาน กจ. กท
. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคา
ใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
3028  ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 หนวยงานที่รับผิดชอบ : กอง
ชาง

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง/คาตอบแทนรายเดือนพนักงาน
สวนตําบลผูมีสิทธิเบิก ไดแก ผูอํานวยการกองชาง (ฐาน
อํานาจ : หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว3028  ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561)  หนวยงานที่รับผิด
ชอบ : กองชาง
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 466,464 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงคาตอบ
แทน ใหแก พนง.จางตามภารกิจและพนง.จางทั่ว
ไป  จํานวน 3 อัตรา รวม 12 เดือน  1.ตําแหนง  ผูชวยนายชาง
โยธา    จํานวน 1 อัตรา 2.ตําแหนง  ผูชวยชาง
ไฟฟา    จํานวน 1 อัตรา 3.ตําแหนง  คนงานทั่ว
ไป    จํานวน 1 อัตรา (ฐานอํานาจ : หนังสือสํานักงาน กจ. กท
. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคา
ใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
3028  ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561) หนวยงานที่รับผิดชอบ : กอง
ชาง

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ใหแก พนง.จางตามภาร
กิจและพนง.จางทั่วไป ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบ (ฐาน
อํานาจ : หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว3028  ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561) หนวยงานที่รับผิด
ชอบ : กองชาง

งบดําเนินงาน รวม 592,521 บาท
ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นหรือการจายเงินตอบแทน
เป็นกรณีพิเศษแกพนักงานสวนตําบล ลูกจางที่มีสิทธิไดรับ (ฐาน
อํานาจ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 และที่แกไขเพิ่มเติม) หนวยงานที่
รับผิดชอบ : กองชาง
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ค่าใช้สอย รวม 271,921 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1. คาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวารสาร นิตยสารรายสัปดาห/ราย
เดือน หนังสือทางวิชาการ คาเย็บหนังสือ หรือเขาปกหนังสือที่ใช
ในกิจการของ อบต. คาจางเหมาโฆษณาเผยแพรขาววิทยุ คา
ประกันภัยรถยนต  คาเบี้ยประกัน คาจางออกแบบ เซ็นตรับรอง
แบบ แกไขแบบ  และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (ฐาน
อํานาจ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการของ อปท. พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม  หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559) หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง

2.คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนา จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม สัมมนาทางวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการของ
พนง.สวนตําบล และผูมีสิทธิเบิก (ฐานอํานาจ : ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ อปท
. พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557) หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง

3.คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการเชาเครื่องถายเอกสาร เพื่อใชใน
กิจการงานของ อบต. (ฐานอํานาจ : หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1452 ลงวัน
ที่ 27 พฤษภาคม 2541 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562) หนวยงานที่รับผิด
ชอบ : กองชาง
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1.คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการเดินทางไป
ราชการ การอบรม สัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการของ
พนักงานสวนตําบลและผูมีสิทธิ  (ฐานอํานาจ : ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไขเพิ่มเติม) หนวยงานที่รับผิด
ชอบ : กองชาง

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 210,921 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินครุภัณฑเพื่อให
สามารถใชงานไดปกติ เชน คาซอมทรัพยสิน ครุภัณฑตางๆ รถ
จักรยานยนต ครื่องคอมพิวเตอร เครืองปริ้นเตอร คาบํารุงรักษา
ทรัพยสิน ซอมแซมถนน รองระบายน้ํา ประปา สะพาน อาคาร
สํานักงานตางๆ เป็นตน ที่อยูในความรับผิดชอบของ อบต.บาน
หัน (ฐานอํานาจ : หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว. 9 มิถุนายน 2558 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1452 ลว
. 27 พฤษภาคม 2541 หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท
 0808.2/1555 ลว. 22 มีนาคม 2560) หนวยงานที่รับผิด
ชอบ : กองชาง

ค่าวัสดุ รวม 210,600 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆ ประจําสํานัก
งาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ประวัติขาราชการ ตรา
ยาง พระบรมฉายาลักษณ พานพุม และรายจายอื่นๆ (ฐาน
อํานาจ : หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561) หนวยงานที่รับผิดชอบ : กอง
ชาง
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน ปลั๊กไฟฟา หลอด
ไฟฟา ลําโพง สายไฟ และรายจายอื่นๆ(ฐานอํานาจ : หนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม 2561) หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน จาน แกว
น้ํา น้ํายาลางหองน้ํา ไมกวาด และรายจายอื่นๆ(ฐาน
อํานาจ : หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561) หนวยงานที่รับผิดชอบ : กอง
ชาง

วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน สี สวาน ปูน ยาง
มะตอย หินคลุก ฯลฯ(ฐานอํานาจ : หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว
. 27 มิถุนายน 2559) หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง- เพื่อจาย
เป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง (รถยนตสวนกลาง หมาย
เลขทะเบียน กธ 5286)เชน แบตเตอรี่,ยางนอก ยางใน,หมอน้ํารถ
ยนต,กรวยจราจร และรายจายอื่นๆ (ฐานอํานาจ : หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ 2562)หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 3,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล,น้ํามันเบนซิน ,น้ํามันเครื่อง และรายจายอื่นๆ(ฐาน
อํานาจ : หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/1555 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2560)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562) หนวยงานที่รับผิด
ชอบ : กองชาง

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน  กระดาษ
เขียนโปสเตอร,พูกันและสี, ฟิลม และรายจายอื่นๆ(ฐาน
อํานาจ : หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561) หนวยงานที่รับผิดชอบ : กอง
ชาง

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน cd,เมาส,แปน
พิมพ,หมึกพริ้นเตอร และรายจายอื่นๆ(ฐานอํานาจ : หนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม 2561) หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโทรภาพ(โทรสาร)  คาใชจายเกี่ยวกับระบบอิน
เทอรเน็ตรวมถึงคาเชาพื้นที่เวปไซด และรายจายอื่นๆ (ฐาน
อํานาจ : หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 ก.ค. 2556) หนวยงานที่
รับผิดชอบ : กองชาง 
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งบลงทุน รวม 44,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 44,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

1.ผามานตาไกพรอมติดตั้ง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อผามานตาไกพรอมติดตั้ง   (ประมาณการตาม
แบบ  อบต.บานหัน) (คุณลักษณะและราคาจัดหาตามตลาดทอง
ถิ่น) (แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565) พ.ศ
.2564 หนา 122 ลําดับที่ 17)  หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

1.โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 40 นิ้ว จํานวน 14,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับ
ความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิก
เซล ขนาด 40 นิ้ว จํานวน 1  เครื่อง คุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป 1.ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิก
เซล 1) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอ
ภาพ (Resolution) 1920 x 1080 พิกเซล 2) ขนาดที่กําหนดเป็น
ขนาดจอภาพขั้นต่ํา 40 นิ้ว  3) แสดงภาพดวยหลอด
ภาพ แบบ LED Backlight 4) สามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ต
ได (Smart TV) 5) ชองตอ HDMI ไมนอยกวา 2 ชอง เพื่อการ
เชื่อมตอสัญญานภาพและเสียง 6) ชองตอ USB ไมนอย
กวา 1 ชอง รองรับไฟลภาพ เพลง และภาพยนต 7) มีตัวรับ
สัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว (รายละเอียดและคุณลักษณะ
เฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐาน งบ
ประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2562 หนา 11-12,65-66)(แผนพัฒนาทองถิ่น
หาปี (พ.ศ.2561-2565) พ.ศ.2564 หนา 122 ลําดับที่ 16) หนวย
งานที่รับผิดชอบ : กองชาง      
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งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 4,568,400 บาท
งบลงทุน รวม 4,568,400 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,568,400 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

1. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน  บาน
หนองไฮ  หมูที่  3

จํานวน 320,000 บาท

 - ระยะทางยาวรวม 110 เมตร  ผิวจราจร
กวาง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไมนอยกวา 550 ตารางเมตร พรอมลงไหลทางดินลูกรัง
ทั้ง 2 ขาง กวางขางละ 0.20 เมตร (ตามแบบ ท1-01) และปาย
โครงการ จํานวน 1 ปาย ฐานอํานาจ : พรบ.สภาตําบล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ
.2561-2565) พ.ศ.2564 หนา 39 ลําดับที่ 2) หนวยงานที่รับผิด
ชอบ : กองชาง 

10. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน  บาน
หนองทุม หมูที่  13

จํานวน 320,000 บาท

 - ระยะทางยาวรวม 137 เมตร  ผิวจราจร
กวาง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไมนอยกวา 548 ตารางเมตร  (ตามแบบ ท1-01)และปาย
โครงการ จํานวน 1 ปาย  ฐานอํานาจ : พรบ.สภาตําบล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ
.2561-2565) พ.ศ.2564 หนา 64 ลําดับที่ 58) หนวยงานที่รับผิด
ชอบ : กองชาง 
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11. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน  บาน
กุดหลง หมูที่  14

จํานวน 320,000 บาท

 - ระยะทางยาวรวม 137 เมตร  ผิวจราจร
กวาง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไมนอยกวา 548 ตารางเมตร พรอมลงไหลทางดินลูกรัง
ทั้ง 2 ขาง กวางขางละ 0.20 เมตร (ตามแบบ ท1-01) และปาย
โครงการ จํานวน 1 ปาย ฐานอํานาจ : พรบ.สภาตําบล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ
.2561-2565) พ.ศ.2564 หนา 66 ลําดับที่ 61) หนวยงานที่รับผิด
ชอบ : กองชาง 

12. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมตอระหวางหมู
บาน บานดอนกู หมูที่ 15 ไปบานหนองขี้เห็น หมูที่ 6

จํานวน 300,000 บาท

 - ระยะทางยาวรวม 131 เมตร  ผิวจราจร
กวาง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไมนอยกวา 524 ตารางเมตร พรอมลงไหลทางดินลูกรัง
ทั้ง 2 ขาง กวางขางละ 0.20 เมตร (ตามแบบ ท1-01) และปาย
โครงการ จํานวน 1 ปาย ฐานอํานาจ : พรบ.สภาตําบล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ
.2561-2565) พ.ศ.2564 หนา 70 ลําดับที่ 69) หนวยงานที่รับผิด
ชอบ : กองชาง 

13. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน  บาน
หนองน้ําขุนเหนือ หมูที่  16

จํานวน 320,000 บาท

  - ระยะทางยาวรวม 137 เมตร  ผิวจราจร
กวาง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไมนอยกวา 548 ตารางเมตร พรอมลงไหลทางดินลูกรัง
ทั้ง 2 ขาง กวางขางละ 0.20 เมตร (ตามแบบ ท1-01) และปาย
โครงการ จํานวน 1 ปาย ฐานอํานาจ : พรบ.สภาตําบล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ
.2561-2565) พ.ศ.2564 หนา 72 ลําดับที่ 72) หนวยงานที่รับผิด
ชอบ : กองชาง  
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14.เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) จํานวน 41,400 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) (ฐาน
อํานาจ : หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2
/ว110  ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561) หนวยงานที่รับผิดชอบ : กอง
ชาง  

2. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา บานหวยแคน หมูที่ 4 จํานวน 320,000 บาท

แยกรายละเอียดไดดังนี้  - วางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปากลิ้นราง ชั้น 3 จํานวน 161 ทอน - บอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาด กวาง 1.05 เมตร ยาว 1.05 เมตร จํานวน 17 บอ (ตาม
แบบ อบต.บานหัน) และปายโครงการ จํานวน 1 ปาย ฐาน
อํานาจ : พรบ.สภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (แผน
พัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565) พ.ศ.2564 หนา 41 ลําดับ
ที่ 8) หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง  

3. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน  บานวัง
ยาว หมูที่  5

จํานวน 320,000 บาท

 - ระยะทางยาวรวม 137 เมตร  ผิวจราจร
กวาง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไมนอยกวา 548 ตารางเมตร พรอมลงไหลทางดินลูกรัง
ทั้ง 2 ขาง กวางขางละ 0.20 เมตร (ตามแบบ ท1-01) และปาย
โครงการ จํานวน 1 ปาย ฐานอํานาจ : พรบ.สภาตําบล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ
.2561-2565) พ.ศ.2564 หนา 42 ลําดับที่ 11) หนวยงานที่รับผิด
ชอบ : กองชาง  

วันที่พิมพ : 22/9/2563  10:06:31 หนา : 62/69



4. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน  บาน
หางขาว หมูที่  7

จํานวน 320,000 บาท

  - ระยะทางยาวรวม 110 เมตร  ผิวจราจร
กวาง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไมนอยกวา 550 ตารางเมตร พรอมลงไหลทางดินลูกรัง
ทั้ง 2 ขาง กวางขางละ 0.20 เมตร (ตามแบบ ท1-01) และปาย
โครงการ จํานวน 1 ปาย ฐานอํานาจ : พรบ.สภาตําบล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ
.2561-2565) พ.ศ.2564 หนา 48 ลําดับที่ 24) หนวยงานที่รับผิด
ชอบ : กองชาง  

5. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน  บาน
หนองน้ําขุนเหนือ หมูที่  8

จํานวน 320,000 บาท

 - ระยะทางยาวรวม 91 เมตร  ผิวจราจร
กวาง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไมนอยกวา 546 ตารางเมตร พรอมลงไหลทางดินถม
ทั้ง 2 ขาง กวางขางละ 0.20 เมตร (ตามแบบ ท1-01) และปาย
โครงการ จํานวน 1 ปาย ฐานอํานาจ : พรบ.สภาตําบล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ
.2561-2565) พ.ศ.2564 หนา 50 ลําดับที่ 29) หนวยงานที่รับผิด
ชอบ : กองชาง  

6. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน  บาน
หนองน้ําขุนใต หมูที่  9

จํานวน 320,000 บาท

 - ระยะทางยาวรวม 62 เมตร  ผิวจราจร
กวาง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไมนอยกวา 248 ตารางเมตร (ตามแบบ ท1-01) พรอมราง
ระบายน้ํา คสล. ความยาวรวม 112 เมตร กวาง 0.50 เมตร (ตาม
แบบ อบต.บานหัน) และปายโครงการ จํานวน 1 ปาย ฐาน
อํานาจ : พรบ.สภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (แผน
พัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565) พ.ศ.2564 หนา 52 ลําดับ
ที่ 32) หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง  
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7. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน  บาน
หนองแวง หมูที่  10

จํานวน 320,000 บาท

 - ระยะทางยาวรวม 110 เมตร  ผิวจราจร
กวาง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไมนอยกวา 550 ตารางเมตร พรอมลงไหลทางดินลูกรัง
ทั้ง 2 ขาง กวางขางละ 0.20 เมตร (ตามแบบ ท1-01) และปาย
โครงการ จํานวน 1 ปาย ฐานอํานาจ : พรบ.สภาตําบล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ
.2561-2565) พ.ศ.2564 หนา 55 ลําดับที่ 39) หนวยงานที่รับผิด
ชอบ : กองชาง  

8. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน  บาน
หนองไฮนอย หมูที่  11

จํานวน 320,000 บาท

 - ระยะทางยาวรวม 110 เมตร  ผิวจราจร
กวาง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไมนอยกวา 550 ตารางเมตร พรอมลงไหลทางดินลูกรัง
ทั้ง 2 ขาง กวางขางละ 0.20 เมตร (ตามแบบ ท1-01) และปาย
โครงการ จํานวน 1 ปาย ฐานอํานาจ : พรบ.สภาตําบล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ
.2561-2565) พ.ศ.2564 หนา 59 ลําดับที่ 47) หนวยงานที่รับผิด
ชอบ : กองชาง 

9. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน  บาน
หนองแวงนอย หมูที่  12

จํานวน 320,000 บาท

  - ระยะทางยาวรวม 110 เมตร  ผิวจราจร
กวาง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไมนอยกวา 550 ตารางเมตร พรอมลงไหลทางดินลูกรัง
ทั้ง 2 ขาง กวางขางละ 0.20 เมตร (ตามแบบ ท1-01) และปาย
โครงการ จํานวน 1 ปาย ฐานอํานาจ : พรบ.สภาตําบล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ
.2561-2565) พ.ศ.2564 หนา 61 ลําดับที่ 51) หนวยงานที่รับผิด
ชอบ : กองชาง
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

1. โครงการปรับปรุงขุดลอกสระน้ําสาธารณะประโยชน บานหนองขี้
เห็น หมูที่  6

จํานวน 320,000 บาท

 -  คิดเป็นพื้นที่ไมนอยกวา 3,091 ตารางเมตร ลึกจากดินเดิมไม
นอยกวา 2.00 เมตร (ขุดขนยาย) คิดเป็นปริมาตรดินขุดไมนอย
กวา 6,182.50 ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.บานหัน) และปาย
โครงการ จํานวน 1 ปาย ฐานอํานาจ : พรบ.สภาตําบล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ
.2561-2565) พ.ศ.2564 หนา 45 ลําดับที่ 17) หนวยงานที่รับผิด
ชอบ : กองชาง

2. โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน 
 บานดอนกู  หมูที่ 15

จํานวน 67,000 บาท

  - ระยะทางยาวรวม 40 เมตร  ผิวจราจร
กวาง 2.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไมนอยกวา 100 ตารางเมตร และปาย
โครงการ จํานวน 1 ปาย ฐานอํานาจ : พรบ.สภาตําบล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ
.2561-2565) พ.ศ.2564 หนา 69 ลําดับที่ 66) หนวยงานที่รับผิด
ชอบ : กองชาง 
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แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 60,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1.โครงการทองถิ่นอาสา ปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สรางปา 
รักษน้ํา"

จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจายเงินเป็นคาใชจายตามโครงการ  ไดแก อาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหาร คาวิทยากร คาจัดสถานที่ คาจัดซื้อตนไม คา
ปายโครงการ คาวัสดุอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของ และรายจาย
อื่นๆ ทุกรายการสามารถถั่วเฉลี่ยได (ฐานอํานาจ :  หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว 1442 ลงวัน
ที่ 16 พฤษภาคม 2561 2560    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน  ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559) (แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565) พ
.ศ.2564 หนา 85 ลําดับที่ 1) หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด

2.โครงการควบคุมไฟปา อบต.บานหัน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเงินเป็นคาใชจายตามโครงการควบคุมไฟปา อบต.บาน
หัน  ไดแก อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาวิทยากร คาจัด
สถานที่ คาปายโครงการ คาวัสดุอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของ และ
รายจายอื่นๆ ทุกรายการสามารถถั่วเฉลี่ยได (ฐาน
อํานาจ : หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.4/ว2360 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561)    (แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ
.2561-2565) พ.ศ.2564 หนา 85 ลําดับที่ 3)  หนวยงานที่รับผิด
ชอบ : สํานักปลัด 

วันที่พิมพ : 22/9/2563  10:06:31 หนา : 66/69



3.โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเงินเป็นคาใชจายตามโครงการ   ไดแก อาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหาร คาวิทยากร คาจัดสถานที่ คาจัดซื้อตนไม คา
ปายโครงการ คาวัสดุอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของ และรายจาย
อื่นๆ ทุกรายการสามารถถั่วเฉลี่ยได (ฐานอํานาจ : หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1470 ลงวัน
ที่ 24 กรกฎาคม 2560   หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1425 ลงวัน
ที่ 4 เมษายน 2562 (แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565) พ
.ศ.2564 หนา 85 ลําดับที่ 2)   หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานัก
ปลัด

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 15,519,485 บาท

งบกลาง รวม 15,519,485 บาท
งบกลาง รวม 15,519,485 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 60,000 บาท

 - เพื่อจายเงินเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมใหแกพนักงาน
จางของ อบต.บานหัน (ฐานอํานาจ : พระราชบัญญัติประกัน
สังคม พ.ศ.2533 หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว81  ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2557) หนวยงานที่รับผิดชอบ : กอง
คลัง             

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (ฐานอํานาจ : พระ
ราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวัน
ที่ 24 ธันวาคม 2561 )     หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง    
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 10,000,000 บาท

- เพื่อจายเงินเป็นเงินสวัสดิการใหแกผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริ
บูรณขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบ   (ฐาน
อํานาจ : หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0810.6/ว2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561     ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูง
อายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552  และที่แกไขเพิ่ม
เติม และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ) (แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ
.2561-2565) พ.ศ.2564 หนา  83 ลําดับที่ 3)     หนวยงานที่รับ
ผิดชอบ : สํานักปลัด    

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 4,800,000 บาท

- เพื่อจายเงินเป็นเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการใหแกคนพิการที่มี
สิทธิตามหลักเกณฑที่กําหนด  (ฐานอํานาจ : หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว2076 ลงวัน
ที่ 5 กรกฎาคม 2561 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2548    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ
การจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2553 และที่แกไขเพิ่มเติม และหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ของ)  (แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565) พ.ศ
.2564 หนา  83 ลําดับที่ 2) หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานัก
ปลัด    

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 66,000 บาท

- เพื่อจายเงินเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ใหแกผูปวย
เอดสที่แพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว (ฐาน
อํานาจ : หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0810.6/ว2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548)   (แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ
.2561-2565) พ.ศ.2564 หนา  83 ลําดับที่ 1) หนวยงานที่รับผิด
ชอบ : สํานักปลัด    
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สํารองจาย จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทา
ปญหาความเดือดรอนของประชาชนเป็นสวนรวม เชน การปองกัน
และแกไขปญหาอุทกภัย ภัยแลง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟปา
และหมอกควัน และโรคติดตอ เป็นตน (ฐานอํานาจ : หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3028  ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2560 และที่แกไขเพิ่มเติม และหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ของ) หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด       

รายจายตามขอผูกพัน

1. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพสวนทองถิ่นตําบลบานหัน จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพสวนทองถิ่น
ตําบลบานหัน ตามระเบียบกฎหมายที่กําหนด (ฐาน
อํานาจ : ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวน   ทอง
ถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการตั้งงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสมทบ
กองทุน พ.ศ.2561 (แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565) พ
.ศ.2564 หนา  99 ลําดับที่ 2)    หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานัก
ปลัด       

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 190,485 บาท

   - เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น (ฐานอํานาจ : หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว29  ลงวัน
ที่ 12 กรกฎาคม 2560 หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว30  ลงวัน
ที่ 12 กรกฎาคม 2560   หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว2305 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561)   หนวย
งานที่รับผิดชอบ : กองคลัง
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