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ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 

อ าเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น 



องคการบริหารสวนตําบลบานหัน
เขต/อําเภอ โนนศิลา    จังหวัดขอนแกน

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

99  ม.10  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล บานหัน
  เขต/อําเภอ โนนศิลา  จังหวัดขอนแกน  40110

พื้นที่ 75.42 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 8,273 คน
ชาย 4,166 คน

หญิง 4,107 คน

ขอมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2564



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลบานหัน
อําเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบานหัน

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลบานหัน จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลบานหันอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทอง
ถิ่นองคการบริหารสวนตําบลบานหัน จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 43,856,957.82 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 44,173,536.88 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 20,659,739.11 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 5 โครงการ รวม 72,773.50 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 0
2.1 รายรับจริง จํานวน 39,602,778.88 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 23,631.54 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 164,445.20 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 165,153.33 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 78,600.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 510.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 17,290,741.56 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 21,879,697.25 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 2,099,864.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 29,739,379.74 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 11,922,522.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 8,738,776.93 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 4,453,280.81 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,743,800.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,881,000.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 0.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 3,026,104.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลบานหัน
อําเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแกน

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 15,403.58 2,050.00 40,600.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

18,185.60 16,000.00 19,500.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 330,060.15 300,000.00 200,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 132,780.00 110,000.00 100,000.00

หมวดรายไดจากทุน 2,600.00 2,600.00 1,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 499,029.33 430,650.00 361,100.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 21,087,649.24 18,542,000.00 19,000,200.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

21,087,649.24 18,542,000.00 19,000,200.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 25,681,798.00 27,264,390.00 27,563,050.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

25,681,798.00 27,264,390.00 27,563,050.00

รวม 47,268,476.57 46,237,040.00 46,924,350.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลบานหัน
อําเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแกน

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 13,926,539.44 15,519,485.00 16,288,226.00

งบบุคลากร 12,073,200.00 13,532,904.00 13,428,140.00

งบดําเนินงาน 5,902,043.70 8,969,051.00 8,934,970.00

งบลงทุน 1,464,400.00 4,814,600.00 4,911,414.00

งบเงินอุดหนุน 3,835,413.95 3,401,000.00 3,361,600.00

รวมจายจากงบประมาณ 37,201,597.09 46,237,040.00 46,924,350.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลบ้านหัน
อําเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารส่วนตําบลบ้านหัน
อําเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,793,980

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,470,520

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 7,409,050

แผนงานสาธารณสุข 1,213,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 192,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 537,860

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 200,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,759,714

แผนงานการเกษตร 60,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 16,288,226

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 46,924,350



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลบานหัน
อําเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแกน

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 16,288,226 16,288,226
    งบกลาง 16,288,226 16,288,226

หนา : 1/8



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 6,533,200 396,000 2,542,000 402,720 9,873,920
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,262,320 0 0 0 3,262,320

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,270,880 396,000 2,542,000 402,720 6,611,600

งบดําเนินงาน 1,867,500 33,000 826,000 63,560 2,790,060
    คาตอบแทน 555,000 33,000 534,000 63,560 1,185,560

    คาใชสอย 738,000 0 170,000 0 908,000

    คาวัสดุ 135,000 0 112,000 0 247,000

    คาสาธารณูปโภค 439,500 0 10,000 0 449,500

งบลงทุน 42,000 0 58,000 0 100,000
    คาครุภัณฑ 42,000 0 58,000 0 100,000

งบเงินอุดหนุน 30,000 0 0 0 30,000
    เงินอุดหนุน 30,000 0 0 0 30,000

รวม 8,472,700 429,000 3,426,000 466,280 12,793,980

หนา : 2/8



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

งานจราจร รวม

งบบุคลากร 0 446,520 0 446,520
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 446,520 0 446,520

งบดําเนินงาน 263,000 747,000 14,000 1,024,000
    คาใชสอย 132,000 652,000 14,000 798,000

    คาวัสดุ 76,000 0 0 76,000

    คาสาธารณูปโภค 55,000 0 0 55,000

    คาตอบแทน 0 95,000 0 95,000

รวม 263,000 1,193,520 14,000 1,470,520

หนา : 3/8



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 603,240 822,120 1,425,360
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 603,240 822,120 1,425,360

งบดําเนินงาน 80,000 3,059,090 3,139,090
    คาตอบแทน 60,000 90,000 150,000

    คาใชสอย 20,000 1,395,520 1,415,520

    คาวัสดุ 0 1,553,570 1,553,570

    คาสาธารณูปโภค 0 20,000 20,000

งบลงทุน 0 18,000 18,000
    คาครุภัณฑ 0 18,000 18,000

งบเงินอุดหนุน 0 2,826,600 2,826,600
    เงินอุดหนุน 0 2,826,600 2,826,600

รวม 683,240 6,725,810 7,409,050

หนา : 4/8



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 933,000 933,000
    คาใชสอย 818,000 818,000

    คาวัสดุ 115,000 115,000

งบเงินอุดหนุน 280,000 280,000
    เงินอุดหนุน 280,000 280,000

รวม 1,213,000 1,213,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบดําเนินงาน 192,000 192,000
    คาใชสอย 192,000 192,000

รวม 192,000 192,000

หนา : 5/8



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบบุคลากร 362,640 362,640
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 362,640 362,640

งบดําเนินงาน 30,220 30,220
    คาตอบแทน 30,220 30,220

งบเงินอุดหนุน 145,000 145,000
    เงินอุดหนุน 145,000 145,000

รวม 537,860 537,860
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 50,000 70,000 120,000
    คาใชสอย 50,000 70,000 120,000

งบเงินอุดหนุน 0 80,000 80,000
    เงินอุดหนุน 0 80,000 80,000

รวม 50,000 150,000 200,000

หนา : 6/8



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,319,700 0 1,319,700
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,319,700 0 1,319,700

งบดําเนินงาน 446,600 200,000 646,600
    คาตอบแทน 110,000 0 110,000

    คาใชสอย 66,000 200,000 266,000

    คาวัสดุ 260,600 0 260,600

    คาสาธารณูปโภค 10,000 0 10,000

งบลงทุน 29,000 4,764,414 4,793,414
    คาครุภัณฑ 29,000 0 29,000

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 0 4,764,414 4,764,414

รวม 1,795,300 4,964,414 6,759,714

หนา : 7/8



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 60,000 60,000
    คาใชสอย 60,000 60,000

รวม 60,000 60,000

หนา : 8/8



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,793,980

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,470,520

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 7,409,050

แผนงานสาธารณสุข 1,213,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 192,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 537,860

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 200,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,759,714

แผนงานการเกษตร 60,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 16,288,226

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 46,924,350

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตําบลบ้านหัน และโดยอนุมัติ
ของนายกองค์การบริหารสวนตําบลบ้านหัน

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 46,924,350 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 46,924,350 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารส่วนตําบลบ้านหัน
อําเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น



งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลบ้านหันปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลบ้านหันมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

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

(นางภรณี  อินทะมาตย์)

ตําแหนง นายกองค์การบริหารสวนตําบลบ้านหัน

อนุมัติ

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

(นางสาวบุษราภรณ์  ปานคง)

ตําแหนง นายอําเภอโนนศิลา



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลบานหัน
อําเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแกน

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 42,018.00 42.00 0.00 100.00 % 40,000.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 101,366.58 1,040.58 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 13,833.00 2,050.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีป้าย 400.00 488.00 0.00 100.00 % 600.00

รวมหมวดภาษีอากร 143,784.58 15,403.58 2,050.00 40,600.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 1,891.50 1,920.60 0.00 100.00 % 3,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 6,600.00 6,000.00 6,000.00 0.00 % 6,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 2,015.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผูควบคุม 0.00 0.00 0.00 100.00 % 2,500.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 1,070.00 1,710.00 0.00 100.00 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 0.00 5,000.00 -100.00 % 0.00
     คาปรับการผิดสัญญา 61,109.00 300.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายตอ
สุขภาพ

6,700.00 3,100.00 0.00 100.00 % 5,000.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 3,976.00 2,610.00 2,000.00 -50.00 % 1,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 0.00 530.00 3,000.00 -100.00 % 0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 81,346.50 18,185.60 16,000.00 19,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 370,578.35 330,060.15 300,000.00 -33.33 % 200,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 370,578.35 330,060.15 300,000.00 200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 0.00 15,100.00 0.00 0.00 % 0.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 167,646.00 117,680.00 110,000.00 -9.09 % 100,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 167,646.00 132,780.00 110,000.00 100,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 1,900.00 2,600.00 2,600.00 -61.54 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 1,900.00 2,600.00 2,600.00 1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 706,607.47 677,458.05 600,000.00 0.00 % 600,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 9,867,689.60 9,195,418.32 8,000,000.00 0.00 % 8,000,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 4,066,025.67 3,932,095.81 3,500,000.00 5.71 % 3,700,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 169,309.97 187,182.02 180,000.00 11.11 % 200,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 7,143,945.44 6,262,200.15 5,400,000.00 5.56 % 5,700,000.00
     คาภาคหลวงแร 73,950.41 83,558.83 60,000.00 66.67 % 100,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 272,829.86 215,721.06 200,000.00 -50.00 % 100,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

384,809.00 532,875.00 600,000.00 0.00 % 600,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 3,090.00 1,140.00 2,000.00 -90.00 % 200.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 22,688,257.42 21,087,649.24 18,542,000.00 19,000,200.00

หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 25,019,947.00 25,681,798.00 27,264,390.00 1.10 % 27,563,050.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 25,019,947.00 25,681,798.00 27,264,390.00 27,563,050.00
รวมทุกหมวด 48,473,459.85 47,268,476.57 46,237,040.00 46,924,350.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลบานหัน

อําเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแกน

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 46,924,350   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 40,600 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 40,000 บาท

- ประมาณการรายรับไวสูงกวาปที่แลว

ภาษีป้าย จํานวน 600 บาท

- ประมาณการรายรับไวสูงกวาปที่แลว

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 19,500 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 3,000 บาท

- ประมาณการรายรับไวสูงกวาปที่แลว

คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 6,000 บาท

- ประมาณการรายรับไวเทากับปที่แลว

คาธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผูควบคุม จํานวน 2,500 บาท

- ประมาณการรายรับไวสูงกวาปที่แลว

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 2,000 บาท

- ประมาณการรายรับไวสูงกวาปที่แลว

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 5,000 บาท

- ประมาณการรายรับไวสูงกวาปที่แลว

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

- ประมาณการรายรับไวต่ํากวาปที่แลว

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 200,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 200,000 บาท

- ประมาณการรายรับไวต่ํากวาปที่แลว
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หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 100,000 บาท
รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 100,000 บาท

- ประมาณการรายรับไวต่ํากวาปที่แลว

หมวดรายได้จากทุน รวม 1,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 1,000 บาท

- ประมาณการรายรับไวต่ํากวาปที่แลว

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 19,000,200 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 600,000 บาท

- ประมาณการรายรับไวเทากับปที่แลว

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

- ประมาณการรายรับไวเทากับปที่แลว

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 3,700,000 บาท

- ประมาณการรายรับไวสูงกวาปที่แลว

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 200,000 บาท

- ประมาณการรายรับไวสูงกวาปที่แลว

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 5,700,000 บาท

- ประมาณการรายรับไวสูงกวาปที่แลว

คาภาคหลวงแร จํานวน 100,000 บาท

- ประมาณการรายรับไวสูงกวาปที่แลว

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 100,000 บาท

- ประมาณการรายรับไวต่ํากวาปที่แลว

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 600,000 บาท

- ประมาณการรายรับไวเทากับปที่แลว

คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล จํานวน 200 บาท

- ประมาณการรายรับไวต่ํากวาปที่แลว

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 27,563,050 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 27,563,050 บาท
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- ประมาณการรายรับไวสูงกวาปที่แลว
ประกอบดวย
- เงินอุดหนุนตามอํานาจหนาที่  จํานวน  6,000,000 บาท 
(ประมาณการรายรับไวต่ํากวาปที่แลว)
- เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม) จํานวน  1,473,570 บาท 
(ประมาณการรายรับไวต่ํากวาปที่แลว)
- เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลาง
วัน จํานวน  3,320,520  บาท 
(ประมาณการรายรับไวสูงกวาปที่แลว)
- เงินอุดหนุนสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน  66,000
 บาท 
(ประมาณการรายรับไวเทากับปที่แลว)
- เงินอุดหนุนสําหรับสําหรับ ศพด. จํานวน  654,360 บาท 
(ประมาณการรายรับไวสูงกวาปที่แลว)
- เงินอุดหนุนสําหรับสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับ ศพด. จํานวน  253,600 บาท 
(ประมาณการรายรับไวต่ํากวาปที่แลว)
- เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสรางหลักประกันรายไดใหแกผู
สูงอายุ จํานวน  10,600,000 บาท 
(ประมาณการรายรับไวสูงกวาปที่แลว) 
- เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการ
หรือทุพพลภาพ จํานวน  4,800,000 บาท 
(ประมาณการรายรับไวเทากับปที่แลว)
- เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน  280,000
 บาท     
(ประมาณการรายรับไวเทากับปที่แลว)
- เงินอุดหนุนสําหรับสํารวจขอมูลจํานวนสัตว จํานวน  15,000
 บาท 
(ประมาณการรายรับไวเทากับปที่แลว)
- เงินอุดหนุนสําหรับขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรค ฯ
 จํานวน  100,000 บาท 
(ประมาณการรายรับไวเทากับปที่แลว)
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 52,455 50,134 60,000 16.67 % 70,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 1,760 2,621 3,000 0 % 3,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,496,400 8,808,800 10,000,000 6 % 10,600,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 4,557,600 4,392,000 4,800,000 0 % 4,800,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 78,000 72,500 66,000 0 % 66,000

เงินสํารองจาย 213,379.28 200,000 992,000 -79.84 % 200,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 399,226

1. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
สวนท้องถิ่นตําบลบ้านหัน

0 200,000 200,000 -25 % 150,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารสวนตําบลบ้านหัน
อําเภอโนนศิลา    จังหวัดขอนแกน
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1. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
สวนท้องถิ่นตําบลบ้านหัน

200,000 0 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 134 0 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

220,001 200,484.44 379,453 -100 % 0

รวมงบกลาง 13,819,729.28 13,926,539.44 16,500,453 16,288,226
รวมงบกลาง 13,819,729.28 13,926,539.44 16,500,453 16,288,226
รวมงบกลาง 13,819,729.28 13,926,539.44 16,500,453 16,288,226

รวมแผนงานงบกลาง 13,819,729.28 13,926,539.44 16,500,453 16,288,226
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

505,664.99 514,080 514,080 -100 % 0

คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 41,459.99 42,120 42,120 0 % 42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 41,459.99 42,120 42,120 0 % 42,120

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

86,400 86,400 86,400 0 % 86,400
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

2,491,200 2,491,200 2,577,600 0 % 2,577,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,166,184.97 3,175,920 3,262,320 3,262,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 3,117,756.56 5,206,510 5,180,032 -51.28 % 2,523,880

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

54,000 51,960 54,000 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 252,000 312,000 312,000 -19.23 % 252,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 0 227,030 265,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 409,440 421,680 470,600 2 % 480,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 29,400 19,200 15,000 0 % 15,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,862,596.56 6,238,380 6,296,632 3,270,880
รวมงบบุคลากร 7,028,781.53 9,414,300 9,558,952 6,533,200

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 755,000 -46.36 % 405,000

คาเชาบ้าน 88,200 79,200 180,000 -44.44 % 100,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 50,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 18,000 22,000 100,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 106,200 101,200 1,035,000 555,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1. คาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 8,667 2,665 0 0 % 0

1.คาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 5,000 0 % 5,000

2. คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนฝึกอบรม
สัมมนา

53,500 0 0 0 % 0

2.คาโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 100 % 2,000

2.คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนฝึกอบรม
สัมมนา

0 0 25,000 -100 % 0

2.คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนฝึกอบรม
สัมมนา 0 30,320 0 0 % 0

3. คาจ้างเหมาบริการพนักงานทําความ
สะอาดสํานักงานและอาคารอื่นๆ ภายในที่
ทําการของ อบต.บ้านหัน

82,500 0 0 0 % 0
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3.คาจ้างเหมาบริการพนักงานทําความ
สะอาดสํานักงานและอาคารอื่นๆ ภายในที่
ทําการของ อบต.บ้านหัน

0 0 90,000 0 % 90,000

3.คาจ้างเหมาบริการพนักงานทําความ
สะอาดสํานักงานและอาคารอื่นๆ ภายในที่
ทําการของ อบต.บ้านหัน

0 90,000 0 0 % 0

4. คาเชาเครื่องถายเอกสาร 40,455.36 0 0 0 % 0

4.คาเชาเครื่องถายเอกสาร 0 0 49,000 0 % 49,000

4.คาเชาเครื่องถายเอกสาร
0 46,027.2 0 0 % 0

5. คาโฆษณาและเผยแพร 9,800 0 0 0 % 0

5.คาโฆษณาและเผยแพร 0 0 10,000 -100 % 0

5.คาโฆษณาและเผยแพร
0 9,000 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 5,900 7,300 15,000 0 % 15,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
0 18,790 20,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 10,958 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 20,000
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 15,000

โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การ
บริหารสวนตําบลบ้านหัน

95,760 0 0 0 % 0

โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น

0 0 0 100 % 500,000

โครงการวันท้องถิ่นไทย 0 0 0 100 % 2,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 92,002.02 86,210 60,000 -33.33 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 399,542.38 290,312.2 274,000 738,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 47,345 32,932.5 20,000 0 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 5,000 5,000 -80 % 1,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 14,330 5,000 5,000 100 % 10,000

วัสดุกอสร้าง 3,652 0 5,000 -60 % 2,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 15,000 0 % 15,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 31,500 33,300 55,000 -36.36 % 35,000

วัสดุการเกษตร 0 0 0 100 % 1,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 1,500 0 0 100 % 1,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 37,060 40,000 40,000 0 % 40,000

วัสดุอื่น 10,400 7,932 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 145,787 124,164.5 155,000 135,000
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ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 244,279.35 278,966.89 300,000 0 % 300,000

คาบริการโทรศัพท์ 1,366.97 1,501.24 3,000 0 % 3,000

คาบริการไปรษณีย์ 940 0 1,500 0 % 1,500

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 91,330 91,330 100,000 0 % 100,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 0 100 % 35,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 337,916.32 371,798.13 404,500 439,500
รวมงบดําเนินงาน 989,445.7 887,474.83 1,868,500 1,867,500

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0 0 20,000 -100 % 0

โต๊ะทํางานผู้บริหารพร้อมเก้าอี้ 0 0 30,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพนหมอกควัน 0 0 59,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า 0 0 0 100 % 19,000
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1.เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
0 20,000 0 0 % 0

2.เครื่องอานบัตรแบบอเนกประสงค์(smart 
Card Reader) 0 1,400 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 0 100 % 23,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา (18 
หน้า/นาที)

0 0 5,200 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 21,400 114,200 42,000
รวมงบลงทุน 0 21,400 114,200 42,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

1.โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น เทศบาลตําบลโนนศิลา อําเภอโนน
ศิลา จังหวัดขอนแกน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2564

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น เทศบาลตําบลโนนศิลา อําเภอโนน
ศิลา จังหวัดขอนแกน

0 0 0 100 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 30,000 30,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 30,000 30,000

รวมงานบริหารทั่วไป 8,018,227.23 10,323,174.83 11,571,652 8,472,700
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 396,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 396,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 396,000
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 33,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 33,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 33,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 0 429,000
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,900,394.99 0 0 100 % 2,230,000

เงินประจําตําแหนง 60,000 0 0 100 % 60,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 216,420 0 0 100 % 252,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,176,814.99 0 0 2,542,000
รวมงบบุคลากร 2,176,814.99 0 0 2,542,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

287,300 289,250 0 100 % 450,000

คาเชาบ้าน 44,500 59,000 0 100 % 60,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 24,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 37,960 11,400 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 369,760 359,650 0 534,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 81,000 47,420 0 0 % 0

1.คาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 29,000 -31.03 % 20,000

2.คาจ้างเหมาบริการ 0 0 96,000 0 % 96,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 26,648 29,680 30,000 -50 % 15,000

2.คาใช้จายในการออกหนวยเคลื่อนที่ 0 0 1,000 -100 % 0

2.คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 15,000

3.คาใช้จายในการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

0 90,600 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 22,951.16 25,208.07 19,000 26.32 % 24,000

รวมค่าใช้สอย 130,599.16 192,908.07 175,000 170,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 22,270 19,935 20,000 50 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 335 0 2,000 0 % 2,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 31,000 30,000 30,000 0 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 49,980 22,990 50,000 -20 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 103,585 72,925 112,000 112,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 1,541 1,406 10,000 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,541 1,406 10,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 605,485.16 626,889.07 297,000 826,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1. เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนแบบ
แขวน  ขนาด  30,000  บีทียู  

0 80,400 0 0 % 0

1.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคา
รวมคาติดตั้ง) ขนาด 18,000 บีทียู

0 0 21,000 -100 % 0

2. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  4 ชั้น  40  ชอง 0 16,000 0 0 % 0

2.ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0 0 11,000 -100 % 0
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ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 0 0 0 100 % 23,600

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1. เครื่องพิมพ์เลเซอร์  หรือ  LED  0 8,900 0 0 % 0

1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2 * (จอภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

29,900 0 0 0 % 0

2. เครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด  800  VA  0 2,500 0 0 % 0

2.สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบที่ 1

17,900 0 0 0 % 0

3.เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2,300 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 0 100 % 23,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดําชนิด 
Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)

0 0 0 100 % 8,900

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 0 100 % 2,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 50,100 107,800 32,000 58,000
รวมงบลงทุน 50,100 107,800 32,000 58,000

รวมงานบริหารงานคลัง 2,832,400.15 734,689.07 329,000 3,426,000
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 402,720

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 402,720
รวมงบบุคลากร 0 0 0 402,720

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 33,560

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 63,560
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 63,560

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 466,280
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 10,850,627.38 11,057,863.9 11,900,652 12,793,980
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 440,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 440,000 0
รวมงบบุคลากร 0 0 440,000 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 45,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 45,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 1,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 1,000
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 230,000 -56.52 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 230,000 132,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 5,000 -80 % 1,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 50,000 -20 % 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 25,000 0 % 25,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 15,000 -100 % 0

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

รวมค่าวัสดุ 0 0 115,000 76,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 0 30,000 0 % 30,000

คาบริการโทรศัพท์ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 55,000 55,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 445,000 263,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 0 0 885,000 263,000
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 372,180 393,480 0 100 % 446,520

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 372,180 393,480 0 446,520
รวมงบบุคลากร 372,180 393,480 0 446,520

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

48,900 19,800 85,000 11.76 % 95,000

รวมค่าตอบแทน 48,900 19,800 85,000 95,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1.คาจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานประจํารถ
ยนต์บรรทุกน้ําดับเพลิงอเนกประสงค์
ประจําศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อบต.บ้านหัน

0 0 648,000 0 % 648,000

2.คาโฆษณาและเผยแพร 0 0 2,000 0 % 2,000
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3.คาจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานประจํารถ
ยนต์บรรทุกน้ําดับเพลิงอเนกประสงค์
ประจํา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต
.บ้านหัน 

0 396,000 0 0 % 0

3.คาจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานประจํารถ
ยนต์บรรทุกน้ําดับเพลิงอเนกประสงค์
ประจําศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อบต.บ้านหัน

412,500 0 0 0 % 0

4.คาโฆษณาและเผยแพร
0 2,000 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

2.โครงการป้ายจุดตรวจจุดบริการชวง
เทศกาลสงกรานต์และปใหม

0 0 10,000 -100 % 0

3.โครงการป้ายจุดตรวจจุดบริการชวง
เทศกาลสงกรานต์และปใหม

6,800 0 0 0 % 0

3.โครงการป้ายจุดตรวจจุดบริการชวง
เทศกาลสงกรานต์และปใหม 0 6,400 0 0 % 0

โครงการวัน อปพร. 0 0 0 100 % 2,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 99,750 102,667.8 0 0 % 0
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รวมค่าใช้สอย 519,050 507,067.8 660,000 652,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 14,549 4,550 0 0 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9,990 5,000 0 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 20,500 0 0 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 24,000 21,000 0 0 % 0

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 9,996 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 48,539 61,046 0 0
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 20,889.85 28,521.97 0 0 % 0

คาบริการโทรศัพท์ 1,498.81 1,347.45 0 0 % 0

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 51,253 32,570.8 0 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 73,641.66 62,440.22 0 0
รวมงบดําเนินงาน 690,130.66 650,354.02 745,000 747,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1,062,310.66 1,043,834.02 745,000 1,193,520
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งานจราจร
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดทําป้ายจุดตรวจจุดบริการชวง
เทศกาลสงกรานต์และปใหม

0 0 0 100 % 14,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 14,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 14,000

รวมงานจราจร 0 0 0 14,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,062,310.66 1,043,834.02 1,630,000 1,470,520

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 305,640 864,840 1,120,920 -49.93 % 561,240

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 42,000

เงินวิทยฐานะ 0 42,000 42,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 142,560 149,040 -100 % 0
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 16,860 24,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 305,640 1,066,260 1,335,960 603,240
รวมงบบุคลากร 305,640 1,066,260 1,335,960 603,240

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 100,000 -50 % 50,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 3,740 8,270 18,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 3,740 8,270 118,000 60,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1. คาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 5,000 -100 % 0

2.คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนฝึกอบรม
สัมมนา

0 0 15,000 -100 % 0
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2.คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนฝึกอบรม
สัมมนา 10,800 8,800 0 0 % 0

3.คาโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 -100 % 0

4.คาเชาเครื่องถายเอกสาร 0 0 36,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 10,000 -100 % 0

1.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
3,996 6,938 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 22,000 30,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 14,796 37,738 101,000 20,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 29,956 20,000 -100 % 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 28,100 20,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 24,840 20,000 -100 % 0

วัสดุอื่น 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 82,896 70,000 0
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ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 20,000 0
รวมงบดําเนินงาน 18,536 128,904 309,000 80,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคา
รวมติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีที
ยู

0 0 56,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 56,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 56,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 324,176 1,195,164 1,700,960 683,240
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 506,880 0 0 100 % 612,360

เงินวิทยฐานะ 42,000 0 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 137,640 0 0 100 % 155,760
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 21,780 0 0 100 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 708,300 0 0 822,120
รวมงบบุคลากร 708,300 0 0 822,120

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 80,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 2,400 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 2,400 0 0 90,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1.คาจ้างเหมาผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็กสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านหัน

0 0 432,000 -100 % 0

1.คาจ้างเหมาผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็กสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านหัน 0 395,700 0 0 % 0
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2. คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนฝึกอบรม
สัมมนา 11,800 0 0 0 % 0

2.คาจ้างเหมาบริการพนักงานทําความ
สะอาดอาคารสถานที่ราชการของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านหัน

0 0 90,000 -100 % 0

2.คาจ้างเหมาบริการพนักงานทําความ
สะอาดอาคารสถานที่ราชการของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านหัน

0 82,500 0 0 % 0

3. คาจ้างเหมาผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็กสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านหัน 187,548 0 0 0 % 0

4.คาจ้างเหมาบริการพนักงานทําความ
สะอาดอาคารสถานที่ราชการของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านหัน

70,000 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการพนักงานทําความสะอาด
อาคารสถานที่ราชการ ศพด.อบต.บ้านหัน

0 0 0 100 % 90,000

คาจ้างเหมาผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.อบต
.บ้านหัน

0 0 0 100 % 432,000

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 0 0 0 100 % 36,000

คาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 10,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

 4. โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา  
4.3 สนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0 77,970 0 0 % 0

1.คาใช้จายโครงการวันเด็กแหงชาติ 0 0 50,000 -100 % 0

1.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
4,888 0 0 0 % 0

2.คาใช้จายโครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู้
นอกสถานที่สําหรับเด็กนักเรียน อบต.บ้าน
หัน

16,700 0 0 0 % 0

2.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา 2.1 สนับสนุนอาหารกลางวัน
เด็กปฐมวัย

0 0 534,100 -100 % 0

2.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา 2.2 สนับสนุนคาจัดการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)(คา
จัดการเรียนการสอน/รายหัว)

0 0 185,300 -100 % 0
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2.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา 2.3 สนับสนุนคาใช้จายในการ
จัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 90,400 -100 % 0

3.คาใช้จายโครงการวันเด็กแหงชาติ
55,300 58,000 0 0 % 0

4. โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา     (1) สนับสนุนอาหารกลาง
วันเด็กปฐมวัย

544,320 0 0 0 % 0

4. โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา   (3) สนับสนุนคาใช้จายในการ
จัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.)

116,390 0 0 0 % 0

4. โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา      
    4.1 สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย 
   

0 511,600 0 0 % 0
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4. โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา  
4.2 สนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(คาจัดการเรียนการ
สอน/รายหัว)

0 180,200 0 0 % 0

4. โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา  (2) สนับสนุนคาจัดการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (คาจัดการ
เรียนการสอน/รายหัว)

173,400 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 0 0 0 100 % 40,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
คาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)) 1.คาจัดการเรียน
การสอนจัดสรรสําหรับเด็กอายุ 2 - 5 ป

0 0 0 100 % 163,200
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
คาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)) 2.คาหนังสือเรียนจัด
สรรสําหรับเด็กอายุ 3 - 5 ป

0 0 0 100 % 16,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
คาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)) 3.คาอุปกรณ์การ
เรียนจัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3 - 5 ป

0 0 0 100 % 16,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
คาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)) 4.คาเครื่องแบบนัก
เรียนจัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3 - 5 ป

0 0 0 100 % 24,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
คาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)) 5.คากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนจัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3 - 5 ป

0 0 0 100 % 34,400

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (สนับสนุนอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กปฐมวัยใน ศพด.อบต.บ้านหัน)

0 0 0 100 % 493,920

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 11,500 0 0 100 % 20,000
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รวมค่าใช้สอย 1,191,846 1,305,970 1,381,800 1,395,520
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 26,044 0 0 100 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 28,549 0 0 100 % 1,493,570

คาอาหารเสริม (นม) 944,134.88 1,091,265.52 1,481,230 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 19,070 0 0 100 % 20,000

วัสดุอื่น 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 1,017,797.88 1,091,265.52 1,481,230 1,553,570
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 4,325.41 9,583.56 0 100 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 4,325.41 9,583.56 0 20,000
รวมงบดําเนินงาน 2,216,369.29 2,406,819.08 2,863,030 3,059,090

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดติด
ผนัง 42,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 
กิโลกรัม

0 0 0 100 % 18,000
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 
(18 หน้า/นาที)      0 2,600 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 42,000 2,600 0 18,000
รวมงบลงทุน 42,000 2,600 0 18,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

1. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลาง
วันเด็กประถมศึกษา โรงเรียนสังกัดงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)   
 

2,557,940 2,488,940 0 0 % 0

1.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลาง
วันเด็กประถมศึกษา โรงเรียนสังกัดงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

0 0 2,656,000 6.42 % 2,826,600

2.เงินอุดหนุนให้สํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษา ขอนแกน เขต 3

0 0 210,000 -100 % 0
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2.เงินอุดหนุนให้สํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษา ขอนแกน เขต 3 200,000 210,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 2,757,940 2,698,940 2,866,000 2,826,600
รวมงบเงินอุดหนุน 2,757,940 2,698,940 2,866,000 2,826,600

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 5,724,609.29 5,108,359.08 5,729,030 6,725,810
รวมแผนงานการศึกษา 6,048,785.29 6,303,523.08 7,429,990 7,409,050

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 120,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 120,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1.คาจ้างเหมาบริการในโครงการจัดระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉินประจําตําบล

412,500 0 648,000 0 % 648,000
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1.คาจ้างเหมาบริการในโครงการจัดระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉินประจําตําบล 0 392,700 0 0 % 0

2.คาจ้างเหมาสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

0 0 15,000 0 % 15,000

2.คาจ้างเหมาสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี       

0 3,057 0 0 % 0

2.คาจ้างเหมาสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน 
ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

3,837 0 0 0 % 0

2.คาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 25,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี

0 0 100,000 0 % 100,000

2.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี        

0 32,860 0 0 % 0

3.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี

41,185 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 19,685.35 14,718.98 20,000 50 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 477,207.35 443,335.98 783,000 818,000
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 20,000 25 % 25,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 38,000 28,000 35,000 42.86 % 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 52,458 49,956 40,000 0 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 90,458 77,956 95,000 115,000
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รวมงบดําเนินงาน 567,665.35 521,291.98 998,000 933,000
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการอําเภอโนนศิลาตาม
โครงการอุดหนุนชวยเหลือประชาชนจาก
สถานการณ์แพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (Covid-19)

0 0 100,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินการโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข

0 0 0 100 % 280,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

1.เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินการ
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 280,000 -100 % 0

1.เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข

280,000 0 0 0 % 0

1.เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข

0 280,000 0 0 % 0
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รวมเงินอุดหนุน 280,000 280,000 380,000 280,000
รวมงบเงินอุดหนุน 280,000 280,000 380,000 280,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 847,665.35 801,291.98 1,378,000 1,213,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 847,665.35 801,291.98 1,378,000 1,213,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1. คาจ้างเหมาบริการรับ-สง นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านหัน สําหรับเด็ก
ด้อยโอกาสและยากจน

175,483 0 0 0 % 0

1. คาจ้างเหมาบริการรับ-สง นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านหัน สําหรับเด็ก
ด้อยโอกาสและยากจน

0 119,741.92 0 0 % 0
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1.คาจ้างเหมาบริการรับ-สง นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านหันสําหรับเด็กด้อย
โอกาสและยากจน

0 0 192,000 0 % 192,000

รวมค่าใช้สอย 175,483 119,741.92 192,000 192,000
รวมงบดําเนินงาน 175,483 119,741.92 192,000 192,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 175,483 119,741.92 192,000 192,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 175,483 119,741.92 192,000 192,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 362,640

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 362,640
รวมงบบุคลากร 0 0 0 362,640
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 30,220

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 30,220
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 30,220

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

1.อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอโนนศิลา
ตามโครงการขอรับการสนับสนุนกิจกรรม
กาชาดอําเภอโนนศิลาในการขอรับบริจาค
โลหิต ประจําป 2562

15,000 0 0 0 % 0

1.อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอโนนศิลา
ตามโครงการขอรับการสนับสนุนกิจกรรม
กาชาดอําเภอโนนศิลาในการรับบริจาค
โลหิต ประจําปงบประมาณ 2563

0 15,000 0 0 % 0

1.อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอโนนศิลา
ตามโครงการขอรับการสนับสนุนกิจกรรม
กาชาดอําเภอโนนศิลาในการรับบริจาค
โลหิต ประจําปงบประมาณ 2564

0 0 15,000 -100 % 0
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2.อุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดขอนแกนตาม
โครงการสนับสนุนภารกิจของเหลากาชาด
จังหวัดขอนแกน 

0 20,000 0 0 % 0

2.อุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดขอนแกนตาม
โครงการสนับสนุนภารกิจของเหลากาชาด
จังหวัดขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ
.2564

0 0 20,000 -100 % 0

3.อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอโนนศิลา
ตามโครงการจัดกิจกรรมในงานพระราชพิธี 
รัฐพิธีและงานราชพิธี

30,000 0 0 0 % 0

3.อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอโนนศิลา
ตามโครงการจัดกิจกรรมในงานพระราชพิธี 
รัฐพิธีและงานราชพิธี

0 30,000 0 0 % 0

3.อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอโนนศิลา
ตามโครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีและ
งานราชพิธี อําเภอศิลา จังหวัดขอนแกน 
ประจําปงบประมาณ 2564

0 0 30,000 -100 % 0

4.อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอโนนศิลา
ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อรณรงค์
ป้องกันโรคเอดส์ 

10,000 0 0 0 % 0
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4.อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอโนนศิลา
ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อรณรงค์
ป้องกันโรคเอดส์  ประจําปงบประมาณ 
2563

0 10,000 0 0 % 0

4.อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอโนนศิลา
ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อรณรงค์
ป้องกันโรคเอดส์  ประจําปงบประมาณ 
2564

0 0 10,000 -100 % 0

5.อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอโนนศิลา
โครงการแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดอําเภอโนนศิลา ประจําปงบ
ประมาณ 2563 

0 30,000 0 0 % 0

5.อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอโนนศิลา
ตามโครงการ/แผนงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดอําเภอโนนศิลา ประจําป
งบประมาณ 2564

0 0 30,000 -100 % 0

5.อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอโนนศิลา
ตามโครงการแผนงานป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติดอําเภอโนนศิลา 

30,000 0 0 0 % 0

6.อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดขอนแกน
ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดจังหวัดขอนแกน 

20,000 0 0 0 % 0
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6.อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอโนนศิลา
ตามโครงการ/แผนงานป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนอําเภอโนนศิลา จังหวัด
ขอนแกน ประจําปงบประมาณ 2564 

0 0 10,000 -100 % 0

6.อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอโนนศิลา
ตามโครงการแผนงานป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนอําเภอโนนศิลา จังหวัด
ขอนแกน ประจําปงบประมาณ 2563

0 10,000 0 0 % 0

7.อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดขอนแกน 
ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดจังหวัดขอนแกน ประจําป 2563

0 20,000 0 0 % 0

7.อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดขอนแกน
ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดจังหวัดขอนแกน ประจําป 2564 

0 0 20,000 -100 % 0

8.อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้นํา
ชุมชนในการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา 0 10,000 0 0 % 0

8.อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอโนนศิลา
ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้นําชุมชน
ในการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น ประจําปงบประมาณ 2564

0 0 10,000 -100 % 0
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อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดขอนแกน
ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดจังหวัดขอนแกน ประจําป 2565

0 0 0 100 % 20,000

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอโนนศิลา
ตามโครงการ/แผนงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดอําเภอโนนศิลา ประจําป
งบประมาณ 2565

0 0 0 100 % 30,000

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอโนนศิลา
ตามโครงการ/แผนงานป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนอําเภอโนนศิลา จังหวัด
ขอนแกน ประจําปงบประมาณ 2565

0 0 0 100 % 10,000

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอโนนศิลา
ตามโครงการขอรับการสนับสนุนกิจกรรม
กาชาดอําเภอโนนศิลาในการรับบริจาค
โลหิต ประจําปงบประมาณ 2565

0 0 0 100 % 15,000

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอโนนศิลา
ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อรณรงค์
ป้องกันโรคเอดส์ ประจําปงบประมาณ 
2565

0 0 0 100 % 10,000

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอโนนศิลา
ตามโครงการจัดกิจกรรมในงานพระราชพิธี 
รัฐพิธีและงานราชพิธี ประจําปงบประมาณ 
2565

0 0 0 100 % 30,000
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อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอโนนศิลา
ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้นําชุมชน
ในการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น ประจําปงบประมาณ 2565

0 0 0 100 % 10,000

อุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดขอนแกนตาม
โครงการสนับสนุนภารกิจของเหลากาชาด
จังหวัดขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ
.2565

0 0 0 100 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 105,000 145,000 145,000 145,000
รวมงบเงินอุดหนุน 105,000 145,000 145,000 145,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 105,000 145,000 145,000 537,860
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 105,000 145,000 145,000 537,860
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

(1) คาใช้จายตามโครงการจัดการแขงขัน
กีฬา อบต.บ้านหัน ต้านยาเสพติด 95,440 0 0 0 % 0

1. คาใช้จายตามโครงการจัดการแขงขัน
กีฬา อบต.บ้านหัน ต้านยาเสพติด

0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 95,440 0 0 50,000
รวมงบดําเนินงาน 95,440 0 0 50,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 95,440 0 0 50,000
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

(1) คาใช้จายในโครงการเพิ่มศักยภาพ
ปราชญ์ชาวบ้านในชุมชน และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น อบต.บ้านหัน

98,200 0 0 0 % 0

1. คาใช้จายในโครงการเพิ่มศักยภาพ
ปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนและภูมิปัญญา
องค์การบริหารสวนตําบลบ้านหันตามเศรษ
กิจพอเพียง

0 0 0 100 % 50,000

2. คาใช้จายในโครงการประเพณีลอย
กระทง

0 0 0 100 % 20,000

2. คาใช้จายในโครงการประเพณีลอย
กระทง 0 47,400 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 98,200 47,400 0 70,000
รวมงบดําเนินงาน 98,200 47,400 0 70,000

งบเงินอุดหนุน
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เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ

1.อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดขอนแกน
ตามโครงการสนับสนุนเทศกาลงานไหมและ
ประเพณีผูกเสี่ยว ประจําป 2562

0 10,000 0 0 % 0

1.อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอโนนศิลา  
ตามโครงการสนับสนุนการจัดงานเทศกาล
ไหมและประเพณีผูกเสี่ยวประจําปงบ
ประมาณ 2562
 

10,000 0 0 0 % 0

1.อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอโนนศิลา
ตามโครงการสนับสนุนการจัดงานเทศกาล
งานไหมและประเพณีผูกเสี่ยว ประจําป 
2563 ปงบประมาณ พ.ศ.2564

0 0 10,000 -100 % 0

2.อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอโนนศิลา 
ตามโครงการเทศกาลวาวและบุญกุ้มข้าว
โนนศิลา ประจําป 2561

70,000 0 0 0 % 0

2.อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอโนนศิลา
ตามโครงการเทศกาลบุญกุ้มข้าวใหญโนน
ศิลา ประจําป 2562

0 70,000 0 0 % 0
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2.อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอโนนศิลา
ตามโครงการประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญโนน
ศิลา ประจําป 2563 ปงบประมาณ พ.ศ
.2564

0 0 70,000 -100 % 0

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอโนนศิลา
โครงการสนับสนุนการจัดงานเทศกาลไหม
และประเพณีผูกเสี่ยว ประจําป 2564 ปงบ
ประมาณ พ.ศ.2565

0 0 0 100 % 10,000

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอโนนศิลา
ตามโครงการประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญโนน
ศิลา ประจําป 2564 ปงบประมาณ 2565

0 0 0 100 % 70,000

รวมเงินอุดหนุน 80,000 80,000 80,000 80,000
รวมงบเงินอุดหนุน 80,000 80,000 80,000 80,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 178,200 127,400 80,000 150,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 273,640 127,400 80,000 200,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 662,667.74 699,180 754,560 6.02 % 800,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 425,520 438,240 466,464 -0.16 % 465,700
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 26,340 19,740 24,000 -50 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,156,527.74 1,199,160 1,287,024 1,319,700
รวมงบบุคลากร 1,156,527.74 1,199,160 1,287,024 1,319,700

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 100,000 10 % 110,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 100,000 110,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1. คาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
0 14,950 10,000 -100 % 0

2.คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนฝึกอบรม
สัมมนา 0 1,000 0 0 % 0

3.คาเชาเครื่องถายเอกสาร 0 0 36,000 -100 % 0

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 0 0 0 100 % 36,000

คาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 10,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
0 0 5,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 395,100 145,000 610,921 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 395,100 160,950 661,921 66,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 19,528 19,862 20,000 0 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 49,900 50,000 89,000 12.36 % 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 9,939 5,000 0 % 5,000

วัสดุกอสร้าง 117,988 91,300 100,000 0 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 3,600 0 % 3,600

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 2,000 0 % 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 23,650 27,830 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 211,066 198,931 249,600 260,600
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 3,787.8 10,000 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 3,787.8 10,000 10,000
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รวมงบดําเนินงาน 606,166 363,668.8 1,021,521 446,600
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน
0 11,000 0 0 % 0

1.โต๊ะอเนกประสงค์ 
4,000 0 0 0 % 0

1.ผ้ามานตาไกพร้อมติดตั้ง 0 0 30,000 -100 % 0

2.ตู้เลื่อนกระจก 
0 16,000 0 0 % 0

2.โต๊ะทํางาน 
9,000 0 0 0 % 0

3.ชุดโซฟา
0 15,000 0 0 % 0

3.โต๊ะคอมพิวเตอร์
1,500 0 0 0 % 0

4.เก้าอี้สําหรับโต๊ะคอมพิวเตอร์
500 0 0 0 % 0

4.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน
0 77,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 29/12/2564  10:51 หน้า : 50/69



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

5.เก้าอี้โพลี แบบ 4 ที่นั่ง (แบบ 3 ขา)
5,000 0 0 0 % 0

6.เก้าอี้ทํางานแบบมีเท้าแขนพร้อมพนักพิง
มีล้อ 6,000 0 0 0 % 0

7.ชั้นวางแฟ้มตั้ง 20 ชอง ล้อเลื่อน
5,000 0 0 0 % 0

8.เครื่องทําน้ําร้อน-เย็น
5,000 0 0 0 % 0

9.พัดลมแบบติดผนัง ใบพัด 18 นิ้ว แบบดึง
เชือก 6,000 0 0 0 % 0

เก้าอี้ทํางานแบบมีเท้าแขนพร้อมพนักพิงมี
ล้อ

0 0 0 100 % 6,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

1.โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ 
Smart TV ขนาด 40 นิ้ว

0 0 14,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1.ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต
15,000 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2 * (จอภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

29,900 0 0 0 % 0

2.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (27 
หน้า/นาที)

7,900 0 0 0 % 0

3.เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
2,300 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 0 100 % 23,000

ครุภัณฑ์อื่น

1.กระจกโค้งจราจรและขาตั้ง พร้อมติดตั้ง  
ขนาด 32” จํานวน 3 ชุด 0 21,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 97,100 140,000 44,000 29,000
รวมงบลงทุน 97,100 140,000 44,000 29,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 1,859,793.74 1,702,828.8 2,352,545 1,795,300
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งานก่อสร้าง
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 200,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 200,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมตอระหวางหมูบ้าน บ้านหนองแวง หมู
ที่ 10 ไปบ้านหนองไฮน้อย หมูที่ 11

0 0 0 100 % 240,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมตอระหวางหมูบ้าน บ้านห้วยแคน หมู
ที่ 4 ไปบ้านหนองไฮ หมูที่ 3

0 0 0 100 % 106,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน บ้านกุดหลง หมูที่ 14

0 0 0 100 % 310,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน บ้านวังยาว หมูที่ 5

0 0 0 100 % 310,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน บ้านหนองน้ําขุนใต้ หมูที่ 9

0 0 0 100 % 310,000
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน บ้านหนองแวง หมูที่ 10

0 0 0 100 % 78,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน บ้านหนองแวงน้อย หมูที่ 
12

0 0 0 100 % 90,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน บ้านหนองไฮ หมูที่ 3

0 0 0 100 % 310,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน บ้านหนองไฮน้อย หมูที่ 11

0 0 0 100 % 310,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน บ้านห้างข้าว หมูที่ 7

0 0 0 100 % 310,000

โครงการกอสร้างถนนดินภายในหมูบ้าน 
บ้านหนองขี้เห็น หมูที่ 6

0 0 0 100 % 310,000

โครงการกอสร้างถนนลงหินคลุกภายในหมู
บ้าน บ้านหนองน้ําขุนเหนือ หมูที่ 16

0 0 0 100 % 310,000

โครงการกอสร้างถนนลงหินคลุกภายในหมู
บ้าน บ้านหนองน้ําขุนเหนือ หมูที่ 8

0 0 0 100 % 310,000

โครงการกอสร้างรองระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมูบ้าน บ้านหนองแวง
น้อย หมูที่  12

0 0 0 100 % 220,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมูบ้าน บ้านหนองทุม 
หมูที่ 13

0 0 0 100 % 310,000
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โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมูบ้าน บ้านหนองแวง 
หมูที่ 10

0 0 0 100 % 233,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมูบ้าน บ้านห้วยแคน 
หมูที่ 4

0 0 0 100 % 310,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมูบ้าน  บ้านหนองไฮ  หมูที่  
3

0 0 320,000 -100 % 0

10. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมูบ้าน  บ้านหนองทุม หมูที่  
13

0 0 320,000 -100 % 0

10.โครงการปรับปรุงถนนลงดินลูกรังถนน
ภายในหมูบ้าน บ้านหนองแวงน้อย หมูที่ 
12  

199,000 0 0 0 % 0

11. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมูบ้าน  บ้านกุดหลง หมูที่  
14

0 0 320,000 -100 % 0
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11.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมูบ้าน บ้านกุดหลง หมูที่ 14  

349,000 0 0 0 % 0

12. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเชื่อมตอระหวางหมูบ้าน บ้านดอนกู 
หมูที่ 15 ไปบ้านหนองขี้เห็น หมูที่ 6

0 0 300,000 -100 % 0

12.โครงการปรับปรุงถนนลงดินลูกรังและ
หินคลุกภายในหมูบ้าน บ้านหนองทุม หมูที่ 
13  

299,000 0 0 0 % 0

13. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมูบ้าน  บ้านหนองน้ําขุน
เหนือ หมูที่  16

0 0 320,000 -100 % 0

13.โครงการกอสร้างถนนดินภายในหมูบ้าน 
บ้านหนองทุม หมูที่ 13 0 208,000 0 0 % 0

13.โครงการซอมแซมปรับปรุงระบบประปา
หมูบ้านแบบหอถังเหล็กทรงกลมขอบ
เหลี่ยม ขนาดความจุ 12 ลบ.ม. 

349,000 0 0 0 % 0
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14.โครงการปรับปรุงถนนลงดินลูกรังถนน
ภายในหมูบ้าน บ้านดอนกู หมูที่ 15  49,000 0 0 0 % 0

14.เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา 
K)

0 0 41,400 -100 % 0

15.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมูบ้าน บ้านดอนกู หมูที่ 15 0 92,000 0 0 % 0

16.โครงการกอสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก
รอบสํานักงานองค์การบริหารสวนตําบล
บ้านหัน

447,000 0 0 0 % 0

17..โครงการกอสร้างผนังคอนกรีตกันน้ํากัด
เซาะ,ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และติด
ตั้งราวเหล็กกันขอบถนน บ้านดอนกู หมูที่ 
15

0 261,000 0 0 % 0

18.โครงการกอสร้างถนนลงหินคลุกภายใน
หมูบ้าน บ้านหนองน้ําขุนเหนือ หมูที่ 16 0 193,000 0 0 % 0
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19.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในพื้นที่ ศพด.อบต.บ้านหัน 47,000 0 0 0 % 0

2. โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา บ้านห้วย
แคน หมูที่ 4 

0 0 320,000 -100 % 0

20.โครงการกอสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รอบสํานักงาน อบต.บ้านหัน 0 342,000 0 0 % 0

3. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมูบ้าน  บ้านวังยาว หมูที่  5

0 0 320,000 -100 % 0

3.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน บ้านวังยาว หมูที่ 5 349,000 0 0 0 % 0

4. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมูบ้าน  บ้านห้างข้าว หมูที่  7

0 0 320,000 -100 % 0

4.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน บ้านหนองขี้เห็น หมูที่ 6 349,000 0 0 0 % 0

5. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมูบ้าน  บ้านหนองน้ําขุน
เหนือ หมูที่  8

0 0 320,000 -100 % 0
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5.โครงการขยายเขตทอประปาภายในหมู
บ้าน บ้านห้างข้าว หมูที่ 7 249,000 0 0 0 % 0

6. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมูบ้าน  บ้านหนองน้ําขุนใต้ 
หมูที่  9

0 0 320,000 -100 % 0

6.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน บ้านหนองน้ําขุนเหนือ หมูที่ 
8  

199,000 0 0 0 % 0

7. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมูบ้าน  บ้านหนองแวง หมูที่  
10

0 0 320,000 -100 % 0

7. โครงการกอสร้างถนนลงหินคลุกเชื่อมตอ
ระหวางหมูบ้าน บ้านหนองน้ําขุนเหนือ หมู
ที่ 8  ไปบ้านวังยาว  หมูที่ 5

0 96,600 0 0 % 0

8. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมูบ้าน  บ้านหนองไฮน้อย หมู
ที่  11

0 0 320,000 -100 % 0

8.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน บ้านหนองแวง หมูที่ 10  399,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 29/12/2564  10:51 หน้า : 59/69



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

9. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมูบ้าน  บ้านหนองแวงน้อย 
หมูที่  12

0 0 320,000 -100 % 0

9.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้าน บ้านหนองไฮน้อย หมูที่ 11  

399,000 0 0 0 % 0

โครงการขุดเจาะบอบาดาล บ้านดอนกู หมู
ที่ 15

0 0 0 100 % 205,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

1. โครงการปรับปรุงขุดลอกสระน้ํา
สาธารณะประโยชน์ บ้านหนองขี้เห็น หมูที่  
6

0 0 320,000 -100 % 0

2. โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมูบ้าน  บ้านดอนกู  หมู
ที่ 15

0 0 67,000 -100 % 0

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(คาK) 0 0 0 100 % 182,414

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,683,000 1,192,600 4,568,400 4,764,414
รวมงบลงทุน 3,683,000 1,192,600 4,568,400 4,764,414

งบเงินอุดหนุน

วันที่พิมพ์ : 29/12/2564  10:51 หน้า : 60/69



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ

1.โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค
อําเภอบ้านไผ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา
สาธารณะและขยายเขตไฟฟ้าแสงสวาง
สาธารณะภายในหมูบ้าน บ้านหนองไฮ หมู
ที่ 3

0 400,000 0 0 % 0

1.โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค
อําเภอบ้านไผ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา
สาธารณะและขยายเขตไฟฟ้าแสงสวาง
สาธารณะภายในหมูบ้าน บ้านห้วยแคน หมู
ที่ 4 

140,038.68 0 0 0 % 0

10.โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค
อําเภอบ้านไผ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา
สาธารณะและขยายเขตไฟฟ้าแสงสวาง
สาธารณะภายในหมูบ้าน บ้านหนองน้ําขุน
เหนือ หมูที่ 16

100,739.98 0 0 0 % 0
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2.โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค
อําเภอบ้านไผ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา
สาธารณะและขยายเขตไฟฟ้าแสงสวาง
สาธารณะภายในหมูบ้าน บ้านวังยาว หมูที่ 
5 

121,541.44 0 0 0 % 0

2.โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค
อําเภอบ้านไผ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา
สาธารณะและขยายเขตไฟฟ้าแสงสวาง
สาธารณะภายในหมูบ้าน บ้านห้วยแคน หมู
ที่ 4    

0 22,209.57 0 0 % 0

3.โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค
อําเภอบ้านไผ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา
สาธารณะและขยายเขตไฟฟ้าแสงสวาง
สาธารณะภายในหมูบ้าน บ้านหนองขี้เห็น 
หมูที่ 6 

0 16,454.56 0 0 % 0
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3.โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค
อําเภอบ้านไผ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา
สาธารณะและขยายเขตไฟฟ้าแสงสวาง
สาธารณะภายในหมูบ้าน บ้านหนองขี้เห็น 
หมูที่ 6

39,854.32 0 0 0 % 0

4.โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค
อําเภอบ้านไผ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา
สาธารณะและขยายเขตไฟฟ้าแสงสวาง
สาธารณะ ภายในหมูบ้าน บ้านหนองน้ําขุน
เหนือ หมูที่ 8  

0 99,279.18 0 0 % 0

4.โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค
อําเภอบ้านไผ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา
สาธารณะและขยายเขตไฟฟ้าแสงสวาง
สาธารณะภายในหมูบ้าน บ้านห้างข้าว หมู
ที่ 7

148,949.78 0 0 0 % 0
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5.โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค
อําเภอบ้านไผ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา
สาธารณะและขยายเขตไฟฟ้าแสงสวาง
สาธารณะภายในหมูบ้าน บ้านหนองน้ําขุน
เหนือ หมูที่ 8 

140,721.92 0 0 0 % 0

5.โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค
อําเภอบ้านไผ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา
สาธารณะและขยายเขตไฟฟ้าแสงสวาง
สาธารณะภายในหมูบ้าน บ้านหนองไฮน้อย 
หมูที่ 11  

0 16,252.53 0 0 % 0

6.โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค
อําเภอบ้านไผ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา
สาธารณะและขยายเขตไฟฟ้าแสงสวาง
สาธารณะ ภายในหมูบ้าน บ้านหนองแวง 
หมูที่ 12  

0 17,770.95 0 0 % 0
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6.โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค
อําเภอบ้านไผ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา
สาธารณะและขยายเขตไฟฟ้าแสงสวาง
สาธารณะภายในหมูบ้าน บ้านหนองน้ําขุน
ใต้ หมูที่ 9 

169,783.78 0 0 0 % 0

7.โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค
อําเภอบ้านไผ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา
สาธารณะและขยายเขตไฟฟ้าแสงสวาง
สาธารณะ ภายในหมูบ้าน บ้านกุดหลง หมู
ที่ 14  

0 20,567.74 0 0 % 0

7.โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค
อําเภอบ้านไผ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา
สาธารณะและขยายเขตไฟฟ้าแสงสวาง
สาธารณะภายในหมูบ้าน บ้านหนองแวง 
หมูที่ 12 

125,328.77 0 0 0 % 0
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8.โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค
อําเภอบ้านไผ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา
สาธารณะและขยายเขตไฟฟ้าแสงสวาง
สาธารณะ ภายในหมูบ้าน บ้านดอนกู หมูที่ 
15 

0 19,760.77 0 0 % 0

8.โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค
อําเภอบ้านไผ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา
สาธารณะและขยายเขตไฟฟ้าแสงสวาง
สาธารณะภายในหมูบ้าน บ้านหนองทุม หมู
ที่ 13

105,470.31 0 0 0 % 0

9.โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค
อําเภอบ้านไผ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา
สาธารณะและขยายเขตไฟฟ้าแสงสวาง
สาธารณะ ภายในหมูบ้าน บ้านหนองน้ําขุน
เหนือ หมูที่ 16 

0 19,178.65 0 0 % 0
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9.โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค
อําเภอบ้านไผ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา
สาธารณะและขยายเขตไฟฟ้าแสงสวาง
สาธารณะภายในหมูบ้าน บ้านกุดหลง หมูที่ 
14

44,918.82 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 1,137,347.8 631,473.95 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 1,137,347.8 631,473.95 0 0

รวมงานก่อสร้าง 4,820,347.8 1,824,073.95 4,568,400 4,964,414
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,680,141.54 3,526,902.75 6,920,945 6,759,714
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ํา"

0 0 20,000 0 % 20,000

1.โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ํา" 0 5,000 0 0 % 0

2.โครงการควบคุมไฟป่า อบต.บ้านหัน 0 0 20,000 0 % 20,000

2.โครงการสงเสริมแก้ไขปัญหาภาวะโลก
ร้อนและอนุรักษ์ธรรมชาติป่าโคกห้วยทราย 0 10,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

3.โครงการควบคุมไฟป่า อบต.บ้านหัน
0 3,000 0 0 % 0

3.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 18,000 60,000 60,000
รวมงบดําเนินงาน 0 18,000 60,000 60,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 18,000 60,000 60,000
รวมแผนงานการเกษตร 0 18,000 60,000 60,000

รวมทุกแผนงาน 39,863,382.5 37,070,097.09 46,237,040 46,924,350
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลบานหัน

อําเภอโนนศิลา   จังหวัดขอนแกน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 46,924,350 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 16,288,226 บาท
งบกลาง รวม 16,288,226 บาท

งบกลาง รวม 16,288,226 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมใหแกพนักงานจาง
ของ อบต.บานหัน    
- ฐานอํานาจ : พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533  หนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว9
 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557   
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว81  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557     
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 
- ฐานอํานาจ : พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561)   
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง)
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 10,600,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการใหแกผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ
ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบ   
- ฐานอํานาจ : หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0810.6/ว1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564     
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552  และที่
แกไขเพิ่มเติม และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 
- แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565) พ.ศ.2565 หนา 87
 ลําดับที่ 3    
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด)    

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 4,800,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการใหแกคนพิการที่มีสิทธิ
ตามหลักเกณฑที่กําหนด  
- ฐานอํานาจ : หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0810.6/ว1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564     
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการ
ยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548    
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2553
 และที่แกไขเพิ่มเติมและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
- แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565) พ.ศ.2565 หนา  87
 ลําดับที่ 3     
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด)    
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เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 66,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส ใหแกผูป่วย
เอดสที่แพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว 
- ฐานอํานาจ : หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0810.6/ว1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564     
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการ
ยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548   
- แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565) พ.ศ.2565 หนา  87
 ลําดับที่ 1     
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด)    

เงินสํารองจาย จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทา
ปัญหาความเดือดรอนของประชาชนเป็นสวนรวม เชน การป้องกัน
และแกไขปัญหาอุทกภัย ภัยแลง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่า
และหมอกควัน และโรคติดตอ เป็นตน 
- ฐานอํานาจ : หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560 และที่แกไขเพิ่มเติม 
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด)    
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รายจายตามขอผูกพัน

1. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพสวนทองถิ่นตําบลบานหัน จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพสวนทองถิ่น ต
.บานหัน ตามระเบียบฯ ที่กําหนด
- ฐานอํานาจ : ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวน   ทอง
ถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561) 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 
- แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565) พ.ศ.2565 หนา 103
 ลําดับที่ 2     
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด)    

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 399,226 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น (ก.บ.ท.) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
- ฐานอํานาจ : พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2500 และที่แกไขเพิ่มเติม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ.2546 และที่แกไขเพิ่มเติม
หนังสือ สนง.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น กรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว31 ลงวันที่ 21
 ตุลาคม 2563
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง)
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,472,700 บาท

งบบุคลากร รวม 6,533,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,262,320 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 514,080 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือน ใหแก นายก อบต. เดือน
ละ 20,400 บาท และรองนายก อบต. จํานวน 2 คนๆ 11,220
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
- ฐานอํานาจ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือนและ
คาตอบแทน นายก อบต. รองนายก อบต. ประธานสภา อบต
. รองประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบต
. และเลขานุการสภา อบต. พ.ศ.2554 และที่แกไขเพิ่มเติม
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด)

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก ให
แก นายก อบต. เดือนละ 1,750 บาท และรองนายก อบต
. จํานวน 2 คน  ๆ ละ 880 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
- ฐานอํานาจ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือนและ
คาตอบแทน นายก อบต. รองนายก อบต. ประธานสภา อบต
. รองประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบต
. และเลขานุการสภา อบต. พ.ศ.2554 และที่แกไขเพิ่มเติม
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด)
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษตําแหนงนายก/รองนายก ให
แก นายก อบต. เดือนละ 1,750 บาท และรองนายก อบต
. จํานวน 2 คน ๆ ละ 880 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
- ฐานอํานาจ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือนและ
คาตอบแทน นายก อบต. รองนายก อบต. ประธานสภา อบต
. รองประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบต
. และเลขานุการสภา อบต. พ.ศ.2554 และที่แกไขเพิ่มเติม
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด)

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ นายก อบต
. เดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน
- ฐานอํานาจ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือนและ
คาตอบแทน นายก อบต. รองนายก อบต. ประธานสภา อบต
. รองประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบต
. และเลขานุการสภา อบต. พ.ศ.2554 และที่แกไขเพิ่มเติม
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด)
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 2,577,600 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประธานสภา อบต. เดือน
ละ 11,220 บาท จํานวน 12 เดือน
- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรองประธานสภา อบต. เดือน
ละ 9,180 บาท จํานวน 12 เดือน
- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนสมาชิกสภา อบต. เดือนละ 7,200
 บาท จํานวน 12 เดือน
- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเลขานุการสภา อบต. เดือน
ละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน
- ฐานอํานาจ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือนและ
คาตอบแทน นายก อบต. รองนายก อบต. ประธานสภา อบต
. รองประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบต
. และเลขานุการสภา อบต. พ.ศ.2554 และที่แกไขเพิ่มเติม
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,270,880 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,523,880 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน ใหแกพนักงาน
สวนตําบล จํานวน 6 อัตรา รวม 12 เดือน ดังนี้
1.ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
2.ตําแหนง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
3.ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด
4.ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคล
5.ตําแหนง นิติกร
6.ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ
- ฐานอํานาจ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
หนังสือสั่งการสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 252,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ใหกับพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 3 ราย ดังนี้
1.ปลัด อบต.
2.รองปลัด อบต.
3.หัวหนาสํานักปลัด
- ฐานอํานาจ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
หนังสือสั่งการสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 480,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงคาตอบ
แทน  ใหกับพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่ว
ไป จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
1.ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ
2.ตําแหนง พนักงานขับรถยนต
3.ตําแหนง คนงานทั่วไป
- ฐานอํานาจ : หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3028  ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2561
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ใหกับพนักงาานจาง
ตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป
- ฐานอํานาจ : หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3028  ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2561
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 1,867,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 555,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 405,000 บาท

1.เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  จํานวน  100,000
.- บาท
- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นหรือการจายเงินตอบแทน
เป็นกรณีพิเศษแกพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง
และผูที่มีสิทธิตามระเบียบฯ
- ฐานอํานาจ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด)
2.คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง  จํานวน 305,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติ
หนาที่ในการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นและสภาชิกสภาทองถิ่นที่
ครบวาระการดํารงตําแหนงหรือเพื่อเลือกตั้งซอมแทนตําแหนงที่
วางกอนครบวาระ
- ฐานอํานาจ : หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0818.2/ว4149 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564
- แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565)  พ.ศ.2565 หนา 96
 ลําดับที่ 1)  
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด)
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คาเชาบาน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานและคาเชาซื้อ ใหแก พนักงานสวนตําบล
และผูที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ กําหนด
- ฐานอํานาจ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร สําหรับพนักงานสวน
ตําบลและผูมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกําหนด
- ฐานอํานาจ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 738,000 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 : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการของ อปท. พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด)

2.คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางจัดทําวารสาร แผนพับ  โปสเตอร  ป้าย
ประชาสัมพันธตามวันสําคัญตางๆ ,เอกสารสรุปผลการดําเนินงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลเพื่อเผยแพรกิจกรรม ฯลฯ
- ฐานอํานาจ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการของ อปท. พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม)
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท. 0808.2/ว 1095
  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด)
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3.คาจางเหมาบริการพนักงานทําความสะอาดสํานักงานและอาคาร
อื่นๆ ภายในที่ทําการของ อบต.บานหัน

จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการสําหรับทําความสะอาดสํานักงาน
และอาคารอื่นๆภายในที่ทําการของ อบต.บานหัน ไดแก  แม
บาน จํานวน 1 ตําแหนง รวม 12 เดือน
- ฐานอํานาจ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการของ อปท. พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท. 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด)

4.คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 49,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการเชาเครื่องถายเอกสาร เพื่อใชใน
กิจการงานของ อบต.
- ฐานอํานาจ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการของ อปท. พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม)
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท. 0808.2/ว 1095
  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 15,000 บาท

1.คารับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ จํานวน 10,000.- บาท
- เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรอง คาอาหาร เครื่องดื่มตางๆ  เครื่องใช
ในการเลี้ยงรับรองและคาบริการอื่นๆ ซึ่งจําเป็นตองจายในการ
ประชุม ทั้งนี้ใหรวมถึงผูเขารวมการประชุมอื่นๆ และเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของเขารวมประชุม ฯ ในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการฝ่ายตาง ๆ ที่ไดรับการแตงตั้ง
ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงหรือมหาดไทยหรือ
การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับรัฐ
วิสาหกิจ หรือเอกชน หรือหนวยงานราชการภายในอําเภอ 
- ฐานอํานาจ : หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381
 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด)
2.คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี จํานวน 5,000.- บาท
- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานสําคัญทางรัฐพิธีและทาง
ศาสนา วันสําคัญตางๆ เชน คาจัดสถานที่ เวที คาอาหาร เครื่อง
ดื่มตางๆ คาพวงมาลา ชอดอกไม และอื่นๆ ที่จําเป็นในการจัดงาน
- ฐานอํานาจ : หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0310.4/ว2128
 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการเดินทางไป
ราชการ การอบรม สัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานครู พนักงานจาง ผูที่มีสิทธิ 
- ฐานอํานาจ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555และที่
แกไขเพิ่มเติม) 
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม สัมมนาทางวิชาการการประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะผู
บริหาร สมาชิก อบต.  และพนง.สวนตําบลและผูมีสิทธิไดตาม
ระเบียบฯ 
- ฐานอํานาจ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด)
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โครงการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นและ
สมาชิกสภาทองถิ่นที่ครบวาระการดํารงตําแหนงหรือเพื่อเลือกตั้ง
แทนตําแหนงที่วางกอนครบวาระ หรือกรณีอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ของ ไดแก คาจัดสถานที่ คาไฟฟ้าแสงสวาง คาทําความสะอาด
หนวยเลือกตั้ง คาแบบพิมพ คาป้าย คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ และ
รายจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ทุกรายการสามารถถั่วเฉลี่ยจายได
- ฐานอํานาจ : หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0818.2/ว4149 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564
- แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565)  พ.ศ.2565 หนา 96
 ลําดับที่ 1)  
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด)

โครงการวันทองถิ่นไทย จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการวันทองถิ่นไทย ไดแก คาจัด
สถานที่ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณที่เกี่ยว
ของ และรายจายอื่น ๆ ทุกรายการสามารถถั่วเฉลี่ยได
- ฐานอํานาจ : หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว3722
 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555
- แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565)  พ.ศ.2565 หนา 98
 ลําดับที่ 5)  
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑของ อบต
. เชน รถยนต   สวนกลาง ทะเบียน กธ 5286  เครื่องปรับ
อากาศ เครื่องคอมพิวเตอร  เครืองปริ้นเตอร เครื่องตัดหญา ฯลฯ
- ฐานอํานาจ : หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 135,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ ประจําสํานัก
งาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ประวัติขาราชการ ตรา
ยาง พระบรมฉายาลักษณ พานพุม และรายจายอื่น ๆ
- ฐานอํานาจ : หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ปลั๊กไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า ลําโพง สายไฟ และรายจายอื่น ๆ
- ฐานอํานาจ : หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน จาน แกว
น้ํา น้ํายาลางหองน้ํา ไมกวาด และรายจายอื่น ๆ
- ฐานอํานาจ : หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด)
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วัสดุกอสราง จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน สี สวาน ปูน ยาง
มะตอย หินคลุก ฯลฯ
- ฐานอํานาจ : หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง (รถยนตสวน
กลาง หมายเลขทะเบียน กธ 5286)เชน แบตเตอรี่,ยางนอก ยาง
ใน,หมอน้ํารถยนต,กรวยจราจร และรายจายอื่นๆ 
- ฐานอํานาจ : หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล,น้ํามันเบนซิน ,น้ํามันเครื่อง และรายจายอื่น ๆ
- ฐานอํานาจ : หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด)
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วัสดุการเกษตร จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน พันธพืช,วัสดุเพาะ
ชํา,ผาใบหรือผาพลาสติก และรายจายอื่น ๆ
- ฐานอํานาจ : หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน  กระดาษ
เขียนโปสเตอร,พูกันและสี, ฟิลม และรายจายอื่น ๆ
- ฐานอํานาจ : หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน cd,เมาส,แป้น
พิมพ,หมึกพริ้นเตอร และรายจายอื่น ๆ
- ฐานอํานาจ : หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 29/12/2564  10:52:06 หนา : 19/99



วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ําดื่มบริโภค เชน น้ําถัง น้ําขวด และราย
จายอื่น ๆ
- ฐานอํานาจ : หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 439,500 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าที่ทําการ อบต.บานหัน และที่อยูในความ
รับผิดชอบของ อบต.บานหัน
- ฐานอํานาจ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด)
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท  คาบริการรายเดือน  คาเชา
อุปกรณ   และรายจายอื่นๆ
- ฐานอํานาจ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 1,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย  คาธนาณัติ  คาดวงตรา
ไปรษณียากร  คาเชาตูไปรษณีย
- ฐานอํานาจ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด)
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโทรภาพ(โทรสาร)  คาใชจายเกี่ยวกับระบบอิน
เทอรเน็ตรวมถึงคาเชาพื้นที่เวปไซด และรายจายอื่น ๆ
- ฐานอํานาจ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด)

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เวปไซด และรายจายอื่น ๆ
- ฐานอํานาจ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด)
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งบลงทุน รวม 42,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 42,000 บาท
ครุภัณฑงานบานงานครัว

เครื่องตัดหญา จํานวน 19,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องตัดหญา จํานวน 2 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 9,500 บาท รวมเป็น 19,000 บาท
 ็คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
 1) เป็นเครื่องตัดหญาแบบสะพาย
 2) เครื่องยนตขนาดไมนอยกว่ํา 1.4 แรงมา
 3) ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกว่ํา 30 ซีซี
 4) พรอมใบมีด
(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ฉบับปีลาสุด)
- แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565)  พ.ศ.2565
 หนา 124 ลําดับที่ 6)  
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 23,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับ
งานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 23,000.- บาท เป็น
เงิน 23,000 บาท
(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด
หาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับปีลาสุด)
- ฐานอํานาจ : หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565)  พ.ศ.2565
 หนา 124 ลําดับที่ 2) 
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด)
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เทศบาลตําบลโนนศิลา อําเภอโนนศิลา จังหวัด
ขอนแกน

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายใหเทศบาลตําบลโนนศิลา  รายการคาใชจาย 
ดังนี้ 1.คาใชจายในการจัดหาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษถาย
เอกสาร หมึกถายเอกสาร หมึกพิมพ  ตลอดจน เครื่องเขียน
ตางๆ และครุภัณฑสํานักงาน เชน โตะ เกาอี้ ตูใสเอกสารเป็นตน 
2.คาจางเหมาและคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑใหมีสภาพใช
งานไดดี 
3.คาจัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติงานและรับผิดชอบประจําศูนยปฏิบัติ
งานรวมในการชวยเหลือ ประชาชนขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ประเภท พนักงานจางเหมา จํานวน 1 อัตรา รวม 12
 เดือน และรายการอื่นๆ ที่จําเป็น ทุกรายการสามารถถั่วเฉลี่ยคา
ใชจายได 
- ฐานอํานาจ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม) 
- แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565)  พ.ศ.2565
 หนา 100 ลําดับที่ 13) 
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด)
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 429,000 บาท
งบบุคลากร รวม 396,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 396,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 396,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน ใหแกพนักงาน
สวนตําบล จํานวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน  ตําแหนง  นัก
วิเคราะหนโยบายและแผน
- ฐานอํานาจ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
หนังสือสั่งการสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 33,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 33,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 33,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นหรือการจายเงินตอบแทน
เป็นกรณีพิเศษแกพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง
และผูที่มีสิทธิตามระเบียบฯ
- ฐานอํานาจ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด)
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,426,000 บาท
งบบุคลากร รวม 2,542,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,542,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,230,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน ใหแกพนักงาน
สวนตําบล จํานวน 6 อัตรา รวม 12 เดือน ดังนี้
1.ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง
2.ตําแหนง หัวหนาฝ่ายการเงิน
3.ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี
4.ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี
5.ตําแหนง เจาพนักงานจัดเก็บรายได
6.ตําแหนง เจาพนักงานพัสดุ
- ฐานอํานาจ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
หนังสือสั่งการสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ใหแกพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 2 ราย ไดแก
1.ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง
2.ตําแหนง หัวหนาฝ่ายการเงิน
- ฐานอํานาจ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
หนังสือสั่งการสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง)

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 252,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทน ใหแกลูกจางประจํา จํานวน 1
 อัตรา รวม 12 เดือน ดังนี้
1.ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี
- ฐานอํานาจ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
หนังสือสั่งการสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง)

วันที่พิมพ : 29/12/2564  10:52:06 หนา : 27/99



งบดําเนินงาน รวม 826,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 534,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 450,000 บาท

1.เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ จํานวน 200,000
 บาท   
- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นหรือการจายเงินตอบแทน
เป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี) แกพนักงานสวนตําบล ลูกจาง
ที่มีสิทธิไดรับ 
- ฐานอํานาจ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ) 
2.คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง จํานวน 250,000
 บาท  
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางซึ่งมีสิทธิ
เบิกไดตามระเบียบกําหนดและประกาศ อบต.บานหัน เรื่อง หลัก
เกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่เกี่ยว
ของกับการจัดซื้อจัดจาง
- ฐานอํานาจ : หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค. 0402.5
/ว85  ลงวันที่ 6 กันยายน 2561)
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง)

คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานและคาเชาซื้อ ใหแก พนง.สวนตําบลและ
ผูมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกําหนด
- ฐานอํานาจ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548  และที่แกไขเพิ่มเติม
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร สําหรับพนักงานสวน
ตําบลและผูมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกําหนด
- ฐานอํานาจ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1.คาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือใช
ในกิจการของ อปท. คารับวารสารคาจัดซื้อหนังสือตางๆ ที่เกี่ยว
กับ อปท. ระเบียบหนังสือสั่งการ ฯลฯ คาประกันภัยรถยนต คา
เบี้ยประกัน คาใชจายดําเนินคดีตามคําพิพาษาของศาล  และคา
ใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
- คาจางเหมาทําป้ายประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษี การรับชําระ
ภาษีตางๆ เชน ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษี
ป้าย และใบอนุญาตตางๆ ในเขตรับผิดชอบของ อบต.บานหัน 
- ฐานอํานาจ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท. 0808.2/ว 1095
  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง) 
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2.คาจางเหมาบริการ จํานวน 96,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานในกองคลัง ควบ
คุมดูแลและปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน,งาน
ธุรการ,งานพัสดุ และงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย
- ฐานอํานาจ : หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044
 ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2563
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558) 
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง) 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1.คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใชจาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการเดินทางไปราชการ การอบรม การ
สัมมนา ของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจางที่
มีสิทธิ 
- ฐานอํานาจ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่
แกไขเพิ่มเติม
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง)
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2.คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ในการเขารับ
การอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการของพนักงานสวนตําบล ลูกจาง
ประจําและผูมีสิทธิไดตามระเบียบฯ
- ฐานอํานาจ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินครุภัณฑเพื่อให
สามารถใชงานไดปกติ  เชน คาซอมทรัพยสิน ครุภัณฑตางๆ คา
บํารุงรักษาทรัพยสิน และรายจายอื่นๆ
- ฐานอํานาจ : หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1452 ลงวันที่ 27
 พฤษภาคม 2541
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/1555 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2560
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง)
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ค่าวัสดุ รวม 112,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆ ประจําสํานัก
งาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ประวัติขา
ราชการ กรรไกร ลวดเสียบกระดาษ แบบพิมพที่ไดจากการ
ซื้อ/จาง และรายจายอื่นๆ 
- ฐานอํานาจ : หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน สายไฟ  ปลั๊ก
ไฟ และรายจายอื่นๆ 
- ฐานอํานาจ : หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562 
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง (รถยนตสวน
กลาง กองคลัง หมายเลขทะเบียน ขค 4990 รหัสครุภัณฑ 001-
58-0002) เชน แบตเตอรี่,ยางนอก,ยางใน, หมอน้ํารถยนต และ
รายจายอื่นๆ 
- ฐานอํานาจ : หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 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 รหัสครุภัณฑ 001-
58-0002) 
- ฐานอํานาจ : หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/0746
 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท. 0808.2/ว 1095
  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล,เมาส,แป้นพิมพ,หมึกพริ้นเตอร และรายจายอื่นๆ 
- ฐานอํานาจ : หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง)

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

- เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย  คาธนาณัติ  คาดวงตรา
ไปรษณียากร  คาเชาตูไปรษณีย 
- ฐานอํานาจ : หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง)
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งบลงทุน รวม 58,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 58,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 23,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน  4 ตู ๆ
 ละ  5,900.- บาท  เป็นเงิน  23,600.- บาท 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
1) มีมือจับชนิดบิด 
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) 
(รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐาน  งบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ ฉบับปีลาสุด)   
- แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565)  พ.ศ.2565
 หนา 122 ลําดับที่ 14) 
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง) 

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 23,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับ
งานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 23,000.- บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน 
(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด
หาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับปีลาสุด)
- ฐานอํานาจ : หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565)  พ.ศ.2565
 หนา 126 ลําดับที่ 13) 
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง)
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เครื่องพิมพเลเซอรหรือLED ขาวดําชนิด Network แบบที่ 1 (28 
หนา/นาที)

จํานวน 8,900 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือLED ขาวดํา
ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หนา/นาที) จํานวน1 เครื่อง ๆ
 ละ ราคา 8,900 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด
หาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับปีลาสุด)
- ฐานอํานาจ : หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565)  พ.ศ.2565
 หนา 126 ลําดับที่ 11) 
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง)

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ  2,500 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด
หาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับปีลาสุด)
- ฐานอํานาจ : หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565)  พ.ศ.2565
 หนา 126 ลําดับที่ 12) 
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง)
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 466,280 บาท
งบบุคลากร รวม 402,720 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 402,720 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 402,720 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน ใหแกพนักงาน
สวนตําบล จํานวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน ตําแหนง นักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน
- ฐานอํานาจ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
หนังสือสั่งการสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 63,560 บาท
ค่าตอบแทน รวม 63,560 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 33,560 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นหรือการจายเงินตอบแทน
เป็นกรณีพิเศษแกพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง
และผูที่มีสิทธิตามระเบียบฯ
- ฐานอํานาจ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด)
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คาเชาบาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานและคาเชาซื้อ ใหแก พนักงานสวนตําบล
และผูที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ กําหนด
- ฐานอํานาจ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 263,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 263,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 132,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวารสาร นิตยสารรายสัปดาห/ราย
เดือน หนังสือทางวิชาการ คาเย็บหนังสือ หรือเขาปกหนังสือที่ใช
ในกิจการของ อบต. คาจางเหมาโฆษณาเผยแพรขาววิทยุ คา
ประกันภัยรถยนต  คาเบี้ยประกัน คาใชจายดําเนินคดีตามคําพิพา
ษาของศาล  และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
- ฐานอํานาจ : หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใชจาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการเดินทางไปราชการ การอบรม การ
สัมมนา ของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจางที่
มีสิทธิ 
- ฐานอํานาจ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่
แกไขเพิ่มเติม
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ ในการเขา
รับการอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการของพนักงานสวนตําบล และ
ผูมีสิทธิไดตามระเบียบฯ
- ฐานอํานาจ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซม ครุภัณฑของ อบต
. เชน รถดับเพลิงแบบเอนกประสงค   เครื่องถายเอกสาร กลอง
โทรทัศนวงจรปิด (cctv) เครื่องปรับอากาศ เครื่อง
คอมพิวเตอร เครืองปริ้นเตอร ครุภัณฑที่ใชในงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และรายจายอื่นๆ 
- ฐานอํานาจ : หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1452 ลงวันที่ 27
 พฤษภาคม 2541  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560) 
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 76,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆ ประจําสํานัก
งาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ประวัติขา
ราชการ กรรไกร ลวดเสียบกระดาษ แบบพิมพที่ไดจากการ
ซื้อ/จาง และรายจายอื่นๆ 
- ฐานอํานาจ : หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ปลั๊กไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า ลําโพง สายไฟ และรายจายอื่นๆ
- ฐานอํานาจ : หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง สําหรับ รถยนต
บรรทุกน้ําดับเพลิง (หมายเลขทะเบียน ผย 4162 รหัส
ครุภัณฑ 006-59-0001) เชน แบตเตอรี่,ยางนอก,ยางใน,หมอน้ํา
รถยนต และรายจายอื่นๆ 
- ฐานอํานาจ : หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : 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 
- ฐานอํานาจ : หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด)
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ไดแก ผงเคมี
แหง เครื่องดับเพลิง NON – CFC (น้ํายาเหลวระเหย) เครื่องดับ
เพลิงคารบอนไดออกไซด เครื่องดับเพลิงชนิดโฟม และรายจาย
อื่นๆ 
- ฐานอํานาจ : หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 55,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าประจําอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย อบต.บานหัน 
- ฐานอํานาจ : หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 ก.ค. 2556) 
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด)

คาบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท  คาบริการรายเดือน  คาเชา
อุปกรณ   และรายจายอื่นๆ 
- ฐานอํานาจ : หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 ก.ค. 2556
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 29/12/2564  10:52:06 หนา : 41/99



คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโทรภาพ(โทรสาร) คาใชจายเกี่ยวกับระบบอิน
เทอรเน็ตรวมถึงคาเชาพื้นที่เว็บไซดและรายจายอื่นๆ 
- ฐานอํานาจ : หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 ก.ค. 2556
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 1,193,520 บาท
งบบุคลากร รวม 446,520 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 446,520 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 446,520 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน ใหแก เจา
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา รวม 12
 เดือน  
- ฐานอํานาจ : พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
หนังสือสั่งการสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 747,000 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 95,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 95,000 บาท

1.เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ จํานวน  37,000
.-  บาท
- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่น หรือการจายเงินตอบ
แทนเป็นกรณีพิเศษแกพนักงานสวนตําบล ลูกจางที่มีสิทธิได
รับ  และเพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่น 
- ฐานอํานาจ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด)

2.คาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติหนาที่ จํานวน 58,000.- บาท
- เพื่อเป็นคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปเพื่อสนับ
สนุนการปฏิบัติหนาที่ (อปพร.)ในการลดอุบัติเหตุทาง
ถนน เชน เทศกาลปีใหม เทศกาลสงกรานต และการเฝ้าระวังเหตุ
อื่นๆ ของเจาหนาที่ อปพร.,กํานัน,ผูใหญบาน,สมาชิก อบต. และ
เจาหนาที่ของทางราชการที่มีคําสั่งใหปฏิบัติหนาที่ 
- ฐานอํานาจ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหง
ชาติ วาดวยคาใชจายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2560) 
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 652,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1.คาจางเหมาบริการผูปฏิบัติงานประจํารถยนตบรรทุกน้ําดับเพลิง
อเนกประสงคประจําศูนยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บาน
หัน

จํานวน 648,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการผูปฏิบัติงานประจํารถยนต
บรรทุกน้ําดับเพลิงอเนกประสงคประจําศูนยป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยอบต.บานหัน 
- ฐานอํานาจ : หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/0746
 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 ,และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1452 ลงวันที่ 27
 พฤษภาคม 2541
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด)

2.คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางจัดทําวารสาร แผนพับ  โปสเตอร  ป้าย
ประชาสัมพันธตามวันสําคัญตางๆ  ,เอกสารสรุปผลการดําเนิน
งานขององคการบริหารสวนตําบลเพื่อเผยแพรกิจกรรม และราย
จายอื่นๆ 
- ฐานอํานาจ : หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 ก.ค. 2556) 
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการวัน อปพร. จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนกิจกรรมวัน อป
พร. ไดแก คาวัสดุอุปกรณที่จําเป็น คาป้าย และรายจายอื่นๆ 
- ฐานอํานาจ : พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
  หมวด 2 การกําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการ
สาธารณะ มาตรา 16 ใหทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ในการจัดระบบ
บริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตน
เอง ฯลฯ) 
- แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565)  พ.ศ.2565 หนา 81
 ลําดับที่ 2
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด)
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งานจราจร รวม 14,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 14,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 14,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดทําป้ายจุดตรวจจุดบริการชวงเทศกาลสงกรานตและปี
ใหม

จํานวน 14,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการป้ายจุดตรวจจุดบริการชวง
เทศกาลสงกรานตและปีใหม ไดแก   คาจางเหมาทําป้ายประชา
สัมพันธรณรงคลดการเกิดอุบัติเหตุ และรายจายอื่น ๆ 
- ฐานอํานาจ : พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
  หมวด 2 การกําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการ
สาธารณะ มาตรา 16 ใหทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ในการจัดระบบ
บริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตน
เอง ฯลฯ) 
- แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565)  พ.ศ.2565 หนา 82
 ลําดับที่ 4) 
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 683,240 บาท

งบบุคลากร รวม 603,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 603,240 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 561,240 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน ใหแกพนักงาน
สวนตําบล จํานวน 2 อัตรา รวม 12 เดือน ดังนี้
1.ตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษา
2.ตําแหนง นักวิชาการศึกษา
- ฐานอํานาจ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
หนังสือสั่งการสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ใหแกพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน ดังนี้
1.ตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษา
- ฐานอํานาจ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
หนังสือสั่งการสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา)
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งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นหรือการจายเงินตอบแทน
เป็นกรณีพิเศษแกพนักงานสวนตําบล ลูกจางที่มีสิทธิไดรับ 
- ฐานอํานาจ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานสวนทอง
ถิ่นและผูมีสิทธิ์เบิก สังกัดกองการศึกษา ที่มีสิทธิไดรับ
ตาม ระเบียบฯ กําหนด
- ฐานอํานาจ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา)
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ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการเดินทางไป
ราชการ การอบรม สัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานครู พนักงานจาง ผูที่มีสิทธิ 
- ฐานอํานาจ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555และที่
แกไขเพิ่มเติม) 
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม สัมมนาทางวิชาการ พนง.สวนตําบล พนักงานจางและผูมี
สิทธิไดตามระเบียบฯ 
- ฐานอํานาจ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา)

วันที่พิมพ : 29/12/2564  10:52:06 หนา : 49/99



งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,725,810 บาท
งบบุคลากร รวม 822,120 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 822,120 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 612,360 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน ใหแก
ครู จํานวน 2 อัตรา รวม 12 เดือน ดังนี้
1.ตําแหนง ครู คศ.2
2.ตําแหนง ครู คศ.1
 - ฐานอํานาจ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
หนังสือสั่งการสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะใหแกพนักงานครูและบุคลากรทาง
การศึกษาที่ดํารงตําแหนงศึกษานิเทศน   ตาม พรบ. ระเบียบขา
ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และ พรบ.เงิน
เดือนวิทยฐานะ
- ฐานอํานาจ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
หนังสือสั่งการสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ตาม พรบ. ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ
.2547 และ พรบ.เงินเดือนวิทยฐานะ
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 155,760 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพรอมเงินเลื่อนขั้นและเงินปรับปรุงคา
ตอบแทน สําหรับพนักงานจางตามภารกิจ 
- ฐานอํานาจ : หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559  เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว3028  ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว สําหรับพนักงานจาง
ตามภารกิจ 
- 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/ว3028  ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา)
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งบดําเนินงาน รวม 3,059,090 บาท
ค่าตอบแทน รวม 90,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นหรือการจายเงินตอบแทน
เป็นกรณีพิเศษแกพนักงานสวนตําบล ลูกจางที่มีสิทธิไดรับ 
- ฐานอํานาจ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานสวนทอง
ถิ่นและผูมีสิทธิ์เบิก สังกัดกองการศึกษา ที่มีสิทธิไดรับ
ตาม ระเบียบฯ กําหนด
- ฐานอํานาจ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา)
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ค่าใช้สอย รวม 1,395,520 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการพนักงานทําความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ 
ศพด.อบต.บานหัน

จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการแมบานสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.บานหัน ทําความสะอาดบริเวณอาคารเรียนสถานที่ ศพ
ด.อบต.บานหัน
- ฐานอํานาจ : หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1452
 ลว. 27 พฤษภาคม 2541 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2563
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา)

คาจางเหมาผูชวยครูผูดูแลเด็ก ศพด.อบต.บานหัน จํานวน 432,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการผูชวยครูผูดูแลเด็ก ศพด. อบต
.บานหัน จํานวน 4 คน เดือนละ 9,000 บาท จํานวน 12 เดือน 
- ฐานอํานาจ : หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1452
 ลว. 27 พฤษภาคม 2541 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 กร
กฏาคม 2563) 
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา)
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คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการเชาเครื่องถายเอกสาร เพื่อใชใน
กิจการงานของศพด.อบต.บานหัน 
- ฐานอํานาจ : หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562) 
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา)

คาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางจัดทําวารสาร แผนพับ โปสเตอร ป้ายประชา
สัมพันธตามวันสําคัญตางๆ คา คาโฆษณาและเผยแพร และราย
จายอื่นๆ
- ฐานอํานาจ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท. 0808.2/ว 1095
  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา)

วันที่พิมพ : 29/12/2564  10:52:06 หนา : 54/99



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการเดินทางไป
ราชการ การอบรม สัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานครู พนักงานจาง ผูที่มีสิทธิ 
- ฐานอํานาจ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555และที่
แกไขเพิ่มเติม) 
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม สัมมนาทางวิชาการ พนักงานสวนตําบล พนักงานจางและผู
มีสิทธิไดตามระเบียบฯ 
- ฐานอํานาจ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา)
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โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาป้ายโครงการฯ  คาจางเหมาเวทีการแสดง  คา
ของขวัญรางวัล   คาวัสดุอุปกรณ  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
วัสดุอุปกรณในการเลนเกม  คาใชจายอื่นๆ ทุกรายการสามารถถั่ว
เฉลี่ยได 
- ฐานอํานาจ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคา
ใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559 
- แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565) พ.ศ.2565 หนา 91
 ลําดับที่ 4)   

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.)) 1.คาจัดการเรียนการสอนจัดสรรสําหรับเด็กอายุ 2 - 5 
ปี

จํานวน 163,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอนจัดสรรสําหรับเด็กอายุ 2 - 5
 ปี ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.บานหัน  อัตราคนละ 1,700
 บาท/คน  จํานวน 96 คน  (96*1700)  
- ฐานอํานาจ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา)

วันที่พิมพ : 29/12/2564  10:52:06 หนา : 56/99



โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.)) 2.คาหนังสือเรียนจัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี

จํานวน 16,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรียนจัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี ของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.บานหัน  อัตราคนละ 200
 บาท/คน  จํานวน 80 คน  (80*200)  
- ฐานอํานาจ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา)
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.)) 3.คาอุปกรณการเรียนจัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี

จํานวน 16,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาอุปกรณการเรียนจัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3 - 5
 ปี ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.บานหัน  อัตราคนละ 200
 บาท/คน  จํานวน 80 คน  (80*200)  
- ฐานอํานาจ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา)
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.)) 4.คาเครื่องแบบนักเรียนจัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี

จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบนักเรียนจัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3 - 5
 ปี ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.บานหัน  อัตราคนละ 300
 บาท/คน  จํานวน 80 คน  (80*300)  
- ฐานอํานาจ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา)
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.)) 5.คากิจกรรมพัฒนาผูเรียนจัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3 - 5 
ปี

จํานวน 34,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคากิจกรรมพัฒนาผูเรียนจัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3 -
 5 ปี ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.บานหัน  อัตราคนละ 430
 บาท/คน  จํานวน 80 คน  (80*430)  
- ฐานอํานาจ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา)
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (สนับสนุน
อาหารกลางวันสําหรับเด็กปฐมวัยใน ศพด.อบต.บานหัน)

จํานวน 493,920 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันใหศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บานหัน  อัตรามื้อละ 21
 บาท/คน  จํานวน 245 วัน  (96*21*245)  
- ฐานอํานาจ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซม บํารุงรักษา วัสดุอุปกรณ ครุภัณฑและ
ทรัพยสินอื่นๆ อันเป็นทรัพยสินของ อบต.ที่ชํารุดเสียหายใหคง
สภาพสามารถใชงานไดตามปกติ 
- ฐานอํานาจ : หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1452 ลงวันที่ 27
 พฤษภาคม 2541 
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/1555 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2560)หนวยงานที่
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา)
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ค่าวัสดุ รวม 1,553,570 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆ ประจําสํานัก
งาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ประวัติขา
ราชการ กรรไกร ลวดเสียบกระดาษ แบบพิมพที่ไดจากการ
ซื้อ/จาง และรายจายอื่นๆ 
- ฐานอํานาจ : หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 1,493,570 บาท
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1. คาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) 
ศพด.อบต.บานหัน จํานวน 183,960.- บาท   
- เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม(นม)  สําหรับเด็กเล็กใน ศพด. อบต
.บานหัน อัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260
 วัน (96*7.37*260) 
2. คาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนในสังกัดสพฐ
. จํานวน 1,289,610.- บาท   
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ใหกับเด็กนักเรียนใน
สังกัด สพฐ. ในเขต อบต.บานหัน จํานวน 7 โรงเรียน อัตราคน
ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน และคาใชจาย
อื่นๆ    (673*7.37*260)      
- ฐานอํานาจ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา)

3.วัสดุงานบานงานครัวอื่น ๆ จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน จาน แกว น้ํายา
ลางหองน้ํา ไมกวาดและรายจายอื่นๆ 
- ฐานอํานาจ : หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล,เมาส,แป้นพิมพ,หมึกพริ้นเตอร และรายจายอื่นๆ 
- ฐานอํานาจ : หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา)

วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ําดื่มบริโภค เชน น้ําถัง น้ําขวด และราย
จายอื่นๆ
- ฐานอํานาจ : หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าที่ทําการ ศพด.อบต.บานหัน
- ฐานอํานาจ : หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา)
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งบลงทุน รวม 18,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 18,000 บาท
ครุภัณฑงานบานงานครัว

เครื่องซักผา แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม จํานวน 18,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องซักผา แบบธรรมดา ขนาด 15
 กิโลกรัม จํานวน 1 เครื่อง ๆละ 18,000.- บาท
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป แบบธรรมดา 
1) เป็นขนาดที่สามารถซักผาแหงไดครั้งละไมนอยกวาที่กําหนด 
2) เป็นเครื่องแบบถังเดี่ยว เปิดฝาบน 3) มีระบบปั่นแหงหรือ
หมาด 
(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงบประมาณ  ฉบับปีลาสุด)
- ฐานอํานาจ : หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565)  พ.ศ.2565
 หนา 126 ลําดับที่ 16) 
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา)
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,826,600 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,826,600 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

1.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา 
โรงเรียนสังกัดงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

จํานวน 2,826,600 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารกลางวันใหกับนักเรียนโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขต
องคการบริหารสวนตําบลบานหัน จํานวน 7 โรงเรียน อัตรามื้อ
ละ 21 บาท/คน  จํานวน 200 วัน    (673*21*200) 
- ฐานอํานาจ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,213,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 933,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 818,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1.คาจางเหมาบริการในโครงการจัดระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน
ประจําตําบล

จํานวน 648,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการในโครงการจัดระบบบริการการ
แพทยฉุกเฉินประจําตําบล
- ฐานอํานาจ : หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว
 2826 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 ประกาศคณะกรรมการการ
แพทยฉุกเฉินฯ ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด)

2.คาจางเหมาสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวโครงการ
สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน ศ
.ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสําหรับสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียน
สัตวตามโครงการ ไดแก คาสํารวจขอมูลจํานวนสุนัข/แมว ทั้งที่มี
เจาของและไมมีเจาของ  
- ฐานอํานาจ : หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2561 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลง
วันที่ 12 มกราคม 2560)
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด)
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2.คาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวารสาร นิตยสารรายสัปดาห/ราย
เดือน หนังสือทางวิชาการ คาเย็บหนังสือ หรือเขาปกหนังสือที่ใช
ในกิจการของ อบต. คาจางเหมาโฆษณาเผยแพรขาววิทยุ คา
ประกันภัยรถยนต  คาเบี้ยประกัน คาใชจายดําเนินคดีตามคําพิพา
ษาของศาล  และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
- ฐานอํานาจ : หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

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

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสําหรับขับเคลื่อนตามโครงการ ไดแก คาจัดซื้อ
วัคซีน อุปกรณในการฉีด และรายจายอื่น ๆ เจาของ  
- ฐานอํานาจ : หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2561 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลง
วันที่ 12 มกราคม 2560) 
- แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565)  พ.ศ.2565 หนา 84
 ลําดับที่ 4 
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด)   
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

- ฐานอํานาจ : หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1452 ลงวันที่ 27
 พฤษภาคม 2541   และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562)
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด)   

ค่าวัสดุ รวม 115,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง (รถพยาบาลฉุก
เฉิน กูชีพ ทะเบียน กอ 4376  ขอนแกน) เชน แบตเตอรี่ยาง
นอก,ยางใน,หมอน้ํา,รถยนต,กรวยจราจร และรายจายอื่นๆ 
- ฐานอํานาจ : หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด)   

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (รถพยาบาลฉุก
เฉิน กูชีพ ทะเบียน กอ 4376  ขอนแกน) เชน น้ํามันดีเซล,น้ํามัน
กาด,  น้ํามันเบนซิน,แกสหุงตม,น้ํามันเครื่อง และรายจายอื่นๆ 
- ฐานอํานาจ : หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : 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 
- ฐานอํานาจ : หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด)   

งบเงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินการโครงการพระราชดําริดานสาธารณ
สุข

จํานวน 280,000 บาท

- เพื่อจายเงินใหกับคณะกรรมการหมูบาน หมูละ 20,000
 บาท จํานวน 14 หมูบาน เพื่อดําเนิน   ตามโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุขในกิจกรรมตางๆใหมีความเหมาะสมกับปัญหา
และบริบทของพื้นที่   
- ฐานอํานาจ : หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561     
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2561  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561  
- แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565)  พ.ศ.2565
 หนา 103 ลําดับที่ 1   
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : 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
พัฒนาเด็กเล็กอบต.บานหัน สําหรับเด็กดอยโอกาสและยาก
จน ตามกลุมเป้าหมายที่กําหนด  
- ฐานอํานาจ : หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561    
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1736  ลง
วันที่ 8 กุมภาพันธ 2559   
พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (10)) 
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 537,860 บาท

งบบุคลากร รวม 362,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 362,640 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 362,640 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน ใหแกพนักงาน
สวนตําบล จํานวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน  ตําแหนง  นักพัฒนา
ชุมชน
- ฐานอํานาจ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
หนังสือสั่งการสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 30,220 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,220 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 30,220 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นหรือการจายเงินตอบแทน
เป็นกรณีพิเศษแกพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง
และผูที่มีสิทธิตามระเบียบฯ
- ฐานอํานาจ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด)
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งบเงินอุดหนุน รวม 145,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 145,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดขอนแกนตามโครงการป้องกันและ
แกไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแกน ประจําปี 2565

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายใหที่ทําการปกครองจังหวัดขอนแกนตามโครงการ
ป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติดจังหวัด
ขอนแกน  ประจําปี 2565 โดยศูนยอํานวยการป้องกันและแกไข
ปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแกน 
- ฐานอํานาจ : หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม) 
- แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565)  พ.ศ.2565
 หนา 108 ลําดับที่ 5
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด)

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอโนนศิลาตามโครงการ/แผนงาน
ป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติดอําเภอโนนศิลา ประจําปีงบ
ประมาณ 2565

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายใหที่ทําการปกครองจังหวัดขอนแกนตามโครงการ
ป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติดจังหวัด
ขอนแกน  ประจําปี 2565 โดยศูนยอํานวยการป้องกันและแกไข
ปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแกน 
- ฐานอํานาจ : หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม) 
- แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565)  พ.ศ.2565
 หนา 108 ลําดับที่ 5
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด)
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อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอโนนศิลาตามโครงการ/แผนงาน
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน 
ประจําปีงบประมาณ 2565

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายใหที่ทําการปกครองอําเภอโนนศิลาตามโครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนอําเภอโนนศิลา จังหวัด
ขอนแกน ประจําปีงบประมาณ 2565 
- ฐานอํานาจ : หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม) 
- แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565)  พ.ศ.2565
 หนา 110 ลําดับที่ 7
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด)

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอโนนศิลาตามโครงการขอรับการสนับ
สนุนกิจกรรมกาชาดอําเภอโนนศิลาในการรับบริจาคโลหิต ประจําปี
งบประมาณ 2565

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายใหที่ทําการปกครองอําเภอโนนศิลา ตามโครงการขอรับ
การสนับสนุนกิจกรรมกาชาดอําเภอโนนศิลา ในการรับบริจาค
โลหิต ประจําปีงบประมาณ 2565  
- ฐานอํานาจ : หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม) 
- แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565)  พ.ศ.2565
 หนา 104 ลําดับที่ 1
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด)
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อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอโนนศิลาตามโครงการขอรับเงินอุด
หนุนเพื่อรณรงคป้องกันโรคเอดส ประจําปีงบประมาณ 2565

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายใหที่ทําการปกครองอําเภอโนนศิลา ตามโครงการขอรับ
เงินอุดหนุนเพื่อรณรงคป้องกันโรคเอดส  ประจําปีงบ
ประมาณ 2565 
- ฐานอํานาจ : หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม) 
- แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565)  พ.ศ.2565
 หนา 107 ลําดับที่ 4
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด)

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอโนนศิลาตามโครงการจัดกิจกรรมใน
งานพระราชพิธี รัฐพิธีและงานราชพิธี ประจําปีงบประมาณ 2565

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายใหที่ทําการปกครองอําเภอโนนศิลา ตามโครงการจัด
งานพระราชพิธี รัฐพิธีและงานราชพิธี อําเภอศิลา จังหวัด
ขอนแกน ประจําปีงบประมาณ 2565 
- ฐานอํานาจ : หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม) 
- แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565)  พ.ศ.2565
 หนา 106 ลําดับที่ 3
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด)
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อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอโนนศิลาตามโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพผูนําชุมชนในการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
ประจําปีงบประมาณ 2565

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายใหที่ทําการปกครองอําเภอโนนศิลา ตามโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพผูนําชุมชนในการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทอง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ 2565 อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน 
- ฐานอํานาจ : หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม) 
- แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565)  พ.ศ.2565
 หนา 110 ลําดับที่ 8
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด)

อุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดขอนแกนตามโครงการสนับสนุนภารกิจ
ของเหลากาชาดจังหวัดขอนแกน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายใหเหลากาชาดจังหวัดขอนแกน ตามโครงการสนับสนุน
ภารกิจของเหลากาชาดจังหวัดขอนแกน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2565 
- ฐานอํานาจ : หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม) 
- แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565)  พ.ศ.2565
 หนา 105 ลําดับที่ 2
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด)
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1. คาใชจายตามโครงการจัดการแขงขันกีฬา อบต.บานหัน ตานยา
เสพติด

จํานวน 50,000 บาท

- เพี่อเป็นคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาภายในเขต อบต
.บานหัน  เชน คาอาหาร, เครื่องดื่ม,คาจัดซื้ออุปกรณกีฬา, ถวย
รางวัล, คาเครื่องเขียนแบบพิมพ  , คาปูนขาว,โรยสนามคาตอบ
แทนกรรมการผูตัดสินกีฬา ,คาวัสดุตางๆ คาจัดซื้อเสื้อกีฬาสําหรับ
นักกีฬา คาจัดเตรียมสนามการแขงขัน และรายจาย
อื่นๆ   ทุกรายการสามารถถั่วเฉลี่ยได 
- ฐานอํานาจ : หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว2989 ลว. 31 พฤษภาคม 2560  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขัน  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559) 
- แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565) พ.ศ.2565 หนา 94
 ลําดับที่ 1
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา) 
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1. คาใชจายในโครงการเพิ่มศักยภาพปราชญชาวบานในชุมชนและ
ภูมิปัญญาองคการบริหารสวนตําบลบานหันตามเศรษกิจพอเพียง

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการเพิ่มศักยภาพปราชญชาวบานใน
ชุมชนและภูมิปัญญาองคการบริหารสวนตําบลบานหันตาม
เศรษฐกิจพอเพียง เชน  คาจัดทําป้ายโครงการ  คาอาหารและ
เครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน คาวิทยากร คา
จางเหมารถยนต คาที่พัก และคาใชจายอื่นๆ ทุกรายการสามารถ
ถั่วเฉลี่ยได 
- ฐานอํานาจ : หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว2989 ลว. 31 พฤษภาคม 2560  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขัน  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559) 
- แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565) พ.ศ.2565 หนา 94
 ลําดับที่ 2
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา) 
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2. คาใชจายในโครงการประเพณีลอยกระทง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการประเพณีลอยกระทง  เชน  คา
จัดทําป้ายโครงการ  คาอาหารและเครื่องดื่ม   คาวัสดุอุปกรณที่
จําเป็นในการจัดงาน เครื่องเสียง เงินรางวัลสําหรับการ
ประกวด คาใชจายในการตกแตงสถานที่ คาตอบแทนสําหรับคณะ
กรรมการ และคาใชจายอื่นๆ  ทุกรายการสามารถถั่วเฉลี่ยได 
- ฐานอํานาจ : หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว2989 ลว. 31 พฤษภาคม 2560    
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขัน  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565) พ.ศ.2565 หนา 95
 ลําดับที่ 6
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา) 

งบเงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอโนนศิลาโครงการสนับสนุนการจัด
งานเทศกาลไหมและประเพณีผูกเสี่ยว ประจําปี 2564 ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565

จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายใหที่ทําการปกครองอําเภอโนนศิลา ตามโครงการสนับ
สนุนการจัดงานเทศกาลงานไหมและประเพณีผูก
เสี่ยว ประจําปี 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
- ฐานอํานาจ : หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3616 ลว. 24 มิถุนายน 2559 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม   
- แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565)  พ.ศ.2565
 หนา 111 ลําดับที่ 1)  
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา)
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อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอโนนศิลาตามโครงการประเพณีบุญ
กุมขาวใหญโนนศิลา ประจําปี 2564 ปีงบประมาณ 2565

จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายใหที่ทําการปกครองอําเภอโนนศิลา ตามโครงการประ
เพณีบุญกุมขาวใหญโนนศิลา ประจําปี 2564 ปีงบ
ประมาณ 2565 
- ฐานอํานาจ : หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3616 ลว. 24 มิถุนายน 2559 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565)  พ.ศ.2565
 หนา 111 ลําดับที่ 2)  
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,795,300 บาท

งบบุคลากร รวม 1,319,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,319,700 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 800,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน ใหแก พนักงาน
สวนตําบล  จํานวน 2 อัตรา รวม 12 เดือน ดังนี้  
1.ตําแหนง  ผูอํานวยการกองชาง 
2.ตําแหนง  นายชางโยธา  
- ฐานอํานาจ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
หนังสือสั่งการสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง/คาตอบแทนรายเดือนพนักงาน
สวนตําบลผูมีสิทธิเบิก ไดแก ผูอํานวยการกองชาง 
- ฐานอํานาจ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
หนังสือสั่งการสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 465,700 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงคาตอบ
แทน ใหแก พนง.จางตามภารกิจและพนง.จางทั่วไป  จํานวน 3
 อัตรา รวม 12 เดือน  
1.ตําแหนง  ผูชวยนายชางโยธา 
2.ตําแหนง  ผูชวยชางไฟฟ้า
3.ตําแหนง  คนงานทั่วไป 
- ฐานอํานาจ : หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3028  ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2561
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ใหแก พนง.จางตามภาร
กิจและพนง.จางทั่วไป ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบ 
- ฐานอํานาจ : หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3028  ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2561
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง)

งบดําเนินงาน รวม 446,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 110,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 110,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นหรือการจายเงินตอบแทน
เป็นกรณีพิเศษแกพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา พนักงานจาง
และผูที่มีสิทธิตามระเบียบฯ
- ฐานอํานาจ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง)
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ค่าใช้สอย รวม 66,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการเชาเครื่องถายเอกสาร เพื่อใชใน
กิจการงานของ อบต. 
- ฐานอํานาจ : หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562) 
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง)

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 : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท. 0808.2/ว 1095
  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใชจาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการเดินทางไป
ราชการ การอบรม สัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการของ
พนักงานสวนตําบลและผูมีสิทธิ  
- ฐานอํานาจ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555และที่
แกไขเพิ่มเติม) 
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม สัมมนาทางวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการของ
พนง.สวนตําบล และผูมีสิทธิเบิก 
- ฐานอํานาจ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555และที่
แกไขเพิ่มเติม) 
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง)
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ค่าวัสดุ รวม 260,600 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆ ประจําสํานัก
งาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ประวัติขาราชการ ตรา
ยาง พระบรมฉายาลักษณ พานพุม และรายจายอื่นๆ 
- ฐานอํานาจ : หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ปลั๊กไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า ลําโพง สายไฟ และรายจายอื่นๆ
- ฐานอํานาจ : หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน จาน แกว
น้ํา น้ํายาลางหองน้ํา ไมกวาด และรายจายอื่นๆ
- ฐานอํานาจ : หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง)
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วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน สี สวาน ปูน ยาง
มะตอย หินคลุก ฯลฯ
- ฐานอํานาจ : หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 3,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล,น้ํามันเบนซิน ,น้ํามันเครื่อง และรายจายอื่นๆ
- ฐานอํานาจ : หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน  กระดาษ
เขียนโปสเตอร,พูกันและสี, ฟิลม และรายจายอื่นๆ
- ฐานอํานาจ : หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน cd,เมาส,แป้น
พิมพ,หมึกพริ้นเตอร และรายจายอื่นๆ
- ฐานอํานาจ : หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง)

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

- เพื่อจายเป็นคาโทรภาพ(โทรสาร)  คาใชจายเกี่ยวกับระบบอิน
เทอรเน็ตรวมถึงคาเชาพื้นที่เวปไซด และรายจายอื่นๆ
- ฐานอํานาจ : กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562,หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 16 ก.ค. 2556
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท. 0808.2/ว 1095
  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง)
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งบลงทุน รวม 29,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 29,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้ทํางานแบบมีเทาแขนพรอมพนักพิงมีลอ จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้ทํางานแบบมีเทาแขนพรอมพนักพิงมี
ลอ จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 3,000.- บาท
(รายการอยูนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ใหจัดหาราคาและ
คุณลักษณะตามราคาทองถิ่น) 
- ฐานอํานาจ : หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565)  พ.ศ.2565
 หนา 125 ลําดับที่ 10) 
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 23,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับ
งานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 23,000.- บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน 
(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด
หาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับปีลาสุด)
- ฐานอํานาจ : หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565)  พ.ศ.2565
 หนา 125 ลําดับที่ 8) 
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง)
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งานก่อสร้าง รวม 4,964,414 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑ เพื่อ
ใหสามารถใชงานไดปกติ เชน คาซอมทรัพยสิน ครุภัณฑตางๆ รถ
จักรยานยนต เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปริ้นเตอร ซอมแซม
ถนน รองระบายน้ํา ประปา สะพาน อาคาร สํานักงานตางๆ และ
อื่นๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของ อบต.
- ฐานอํานาจ : หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
. 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง)

งบลงทุน รวม 4,764,414 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,764,414 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมตอระหวางหมูบาน 
บานหนองแวง หมูที่ 10 ไปบานหนองไฮนอย หมูที่ 11

จํานวน 240,000 บาท

- ระยะทางยาวรวม 62.00 เมตร ผิวจราจรกวาง  6.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม
นอยกวา 372.00 ตารางเมตร (ตามแบบ ท1-01) และติดตั้งป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย 
- ฐานอํานาจ : พรบ.สภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ.2567 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (1)
- แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565) พ.ศ.2565 หนา 57
 ลําดับที่ 37  
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมตอระหวางหมูบาน 
บานหวยแคน หมูที่ 4 ไปบานหนองไฮ หมูที่ 3

จํานวน 106,000 บาท

- ระยะทางยาวรวม 27.00 เมตรผิวจราจรกวาง  6.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม
นอยกวา 162.00 ตารางเมตร (ตามแบบ ท1-01) และติดตั้งป้าย
โครงการ จํานวน  1  ป้าย 
- ฐานอํานาจ : พรบ.สภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ.2567 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (1)
- แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565) พ.ศ.2565 หนา 43
 ลําดับที่ 5

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานกุด
หลง หมูที่ 14

จํานวน 310,000 บาท

- ระยะทางยาวรวม 121 เมตร ผิวจราจรกวาง  4.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม
นอยกวา 484 ตารางเมตร พรอมลงไหลทางดินลูกรังทั้ง 2
 ขางกวางขางละ 0.20 เมตร (ตามแบบ ท1-01) และติดตั้งป้าย
โครงการ จํานวน  1  ป้าย 
- ฐานอํานาจ : พรบ.สภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ.2567 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (1)
- แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565) พ.ศ.2565 หนา 70
 ลําดับที่ 62
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานวังยาว 
หมูที่ 5

จํานวน 310,000 บาท

- ระยะทางยาวรวม 115.00 เมตร ผิวจราจรกวาง 3.50
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม
นอยกวา 402.50    ตารางเมตร (ตามแบบ ท1-01)   
- เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก คิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม
นอยกวา 95 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร และติดตั้งป้าย
โครงการจํานวน 1 ป้าย 
- ฐานอํานาจ : พรบ.สภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ.2567 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (1)
- แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565) พ.ศ.2565 หนา 48
 ลําดับที่ 16

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานหนอง
น้ําขุนใต หมูที่ 9

จํานวน 310,000 บาท

- ระยะทางยาวรวม 95.00 เมตร ผิวจราจรกวาง   5.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม
นอยกวา 475.00 ตารางเมตร พรอมลงไหลทางดินลูกรังทั้ง 2
 ขาง กวางขางละ 0.20 เมตร (ตามแบบ ท1-01) และติดตั้งป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย
- ฐานอํานาจ : พรบ.สภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ.2567 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (1)
- แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565) พ.ศ.2565 หนา 54
 ลําดับที่ 30
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานหนอง
แวง หมูที่ 10

จํานวน 78,000 บาท

- ระยะทางยาวรวม 24.00 เมตร ผิวจราจรกวาง 5.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม
นอยกวา 120.00 ตารางเมตร พรอมลงไหลทางดินลูกรังไหลทาง
ทั้ง 2 ขาง กวางขางละ 0.20 เมตร (ตามแบบ ท1-01) และติดตั้ง
ป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
- ฐานอํานาจ : พรบ.สภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ.2567 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (1)
- แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565) พ.ศ.2565 หนา 57
 ลําดับที่ 37

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานหนอง
แวงนอย หมูที่ 12

จํานวน 90,000 บาท

- ระยะทางยาวรวม 28.00 เมตร ผิวจราจรกวาง  5.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม
นอยกวา 140.00 ตารางเมตร พรอมลงไหลทางดินลูกรังไหลทาง
ทั้ง 2 ขาง กวางขางละ 0.20 เมตร (ตามแบบ ท1-01) และติดตั้ง
ป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย
- ฐานอํานาจ : พรบ.สภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ.2567 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (1)
- แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565) พ.ศ.2565 หนา 64
 ลําดับที่ 51
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานหนอง
ไฮ หมูที่ 3

จํานวน 310,000 บาท

- ระยะทางยาวรวม 95.00 เมตร ผิวจราจรกวาง 5.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม
นอยกวา 475.00 ตารางเมตร พรอมลงไหลทางดินลูกรังทั้ง 2
 ขางกวางขางละ 0.20 เมตร (ตามแบบ ท1-01) และติดตั้งป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย  
- ฐานอํานาจ : พรบ.สภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ.2567 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (1)
- แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565) พ.ศ.2565 หนา 42
 ลําดับที่ 2

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานหนอง
ไฮนอย หมูที่ 11

จํานวน 310,000 บาท

- ระยะทางยาวรวม 95.00 เมตร ผิวจราจรกวาง  5.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม
นอยกวา 475.00 ตารางเมตร พรอมลงไหลทางดินลูกรังไหลทาง
ทั้ง 2 ขาง กวางขางละ 0.20 เมตร (ตามแบบ ท1-01) และติดตั้ง
ป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย
- ฐานอํานาจ : พรบ.สภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ.2567 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (1)
- แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565) พ.ศ.2565 หนา 63
 ลําดับที่ 48
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานหาง
ขาว หมูที่ 7

จํานวน 310,000 บาท

- ระยะทางยาวรวม 95.00 เมตร ผิวจราจรกวาง   5.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม
นอยกวา 475.00 ตารางเมตร พรอมลงไหลทางดินลูกรังทั้ง 2
 ขางกวางขางละ 0.20 เมตร (ตามแบบ ท1-01)และติดตั้งป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย 
- ฐานอํานาจ : พรบ.สภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ.2567 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (1)
- แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565) พ.ศ.2565 หนา 51
 ลําดับที่ 23

โครงการกอสรางถนนดินภายในหมูบาน บานหนองขี้เห็น หมูที่ 6 จํานวน 310,000 บาท

- ระยะทางยาวรวม 1,750 เมตร ผิวจราจรกวาง  5.00 เมตร ถม
ดินสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร (ขุดดินขางทางเหวี่ยงขึ้นรูปถนน) คิดเป็น
ปริมาตรดินถมไมนอยกวา 9,100 ลูกบาศกเมตร (พรอมเกลี่ย
เรียบ อัดแนน) และติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย
- ฐานอํานาจ : พรบ.สภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ.2567 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (1)
- แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565) พ.ศ.2565 หนา 49
 ลําดับที่ 20

โครงการกอสรางถนนลงหินคลุกภายในหมูบาน บานหนองน้ําขุน
เหนือ หมูที่ 16

จํานวน 310,000 บาท

- ระยะทางยาวรวม 790.00 เมตร ผิวจราจรกวาง 5.00
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุกไมนอย
กวา 395.00 ลูกบาศกเมตร พรอมเกลี่ยเรียบ และติดตั้งป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย
- ฐานอํานาจ : พรบ.สภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ.2567 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (1)
- แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565) พ.ศ.2565 หนา 74
 ลําดับที่ 71

วันที่พิมพ : 29/12/2564  10:52:07 หนา : 94/99



โครงการกอสรางถนนลงหินคลุกภายในหมูบาน บานหนองน้ําขุน
เหนือ หมูที่ 8

จํานวน 310,000 บาท

- ระยะทางยาวรวม 790.00 เมตร ผิวจราจรกวาง 5.00
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุกไมนอย
กวา 395.00 ลูกบาศกเมตร พรอมเกลี่ยเรียบ และติดตั้งป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย 
- ฐานอํานาจ : พรบ.สภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ.2567 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (1)
- แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565) พ.ศ.2565 หนา 52
 ลําดับที่ 26

โครงการกอสรางรองระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน 
บานหนองแวงนอย หมูที่  12

จํานวน 220,000 บาท

- ความยาวรวม 205.00 เมตร กวาง 0.30 เมตร สูง 0.30
 เมตร พรอมฝาปิด (ตามแบบ อบต.บานหัน) และติดตั้งป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย
- ฐานอํานาจ : พรบ.สภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ.2567 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (1)
- แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565) พ.ศ.2565 หนา 63
 ลําดับที่ 49
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โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน 
บานหนองทุม หมูที่ 13

จํานวน 310,000 บาท

- วางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นราง ชั้น 3 ? 0.40
 เมตร ความยาวรวมไมนอยกวา 143.00 เมตร
- กอสรางบอพักรับน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.80 x 0.80
 เมตร จํานวน 14 บอ 
- เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กความยาวรวมไมนอยกวา 140.00
 เมตร กวาง 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร และติดตั้งป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย 
- ฐานอํานาจ : พรบ.สภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ.2567 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (1)
- แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565) พ.ศ.2565 หนา 65
 ลําดับที่ 53

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน 
บานหนองแวง หมูที่ 10

จํานวน 233,000 บาท

แยกรายละเอียดไดดังนี้
- วางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นราง ชั้น 3 ? 0.60
 เมตร ความยาวรวมไมนอยกวา 122.00 เมตร
- กอสรางบอพักรับน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 1.00 x 1.00
 เมตร จํานวน 10 บอ
- ซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคิดเป็นพื้นที่ไมนอยกวา 20.00
 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1
 ป้าย
- ฐานอํานาจ : พรบ.สภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ.2567 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (1)
- แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565) พ.ศ.2565 หนา 58
 ลําดับที่ 39
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โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน 
บานหวยแคน หมูที่ 4

จํานวน 310,000 บาท

- วางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นราง ชั้น 3 ? 0.30
 เมตร ความยาวรวมไมนอยกวา 200.00 เมตร  
- กอสรางบอพักรับน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.80 x 0.80
 เมตร จํานวน 19 บอ 
- ซอมแซมถนนและเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กคิดเป็นพื้นที่ไมนอย
กวา 96.00 ตารางเมตร   หนา 0.15 เมตร และติดตั้งป้าย
โครงการจํานวน 1 ป้าย
- ฐานอํานาจ : พรบ.สภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ.2567 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (1)
- แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565) พ.ศ.2565 หนา 44
 ลําดับที่ 8

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานดอนกู หมูที่ 15 จํานวน 205,000 บาท

- ขุดเจาะบอบาดาลขนาด ? 6 นิ้ว ลึกเฉลี่ย 80.00
 เมตร จํานวน 1 บอ รายละเอียดตามขอกําหนดของ อบต.บาน
หัน
- ฐานอํานาจ : พรบ.สภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ.2567 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (1)
- แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565) พ.ศ.2565 หนา 71
 ลําดับที่ 64

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได(คาK) จํานวน 182,414 บาท

- เพื่อเป็นคาชดเชยกรณีเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได(คา K)
- ฐานอํานาจ : หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค(กวจ
) 0405.2/ว110  ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 
- ไมอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2562
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง)
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แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 60,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1.โครงการทองถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สรางป่า 
รักษน้ํา"

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเงินเป็นคาใชจายตามโครงการ  ไดแก อาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหาร คาวิทยากร คาจัดสถานที่ คาจัดซื้อตนไม คา
ป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของ และรายจายอื่น ๆ
 ทุกรายการสามารถถั่วเฉลี่ยได 
- ฐานอํานาจ :  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0801.2/ว 1442 ลงวันที่ 16
 พฤษภาคม 2561 2560    
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขัน  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559) 
- แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565) พ.ศ.2565 หนา 89
 ลําดับที่ 1 
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด)

2.โครงการควบคุมไฟป่า อบต.บานหัน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเงินเป็นคาใชจายตามโครงการควบคุมไฟป่า อบต.บาน
หัน  ไดแก อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาวิทยากร คาจัด
สถานที่ คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และ
รายจายอื่น ๆ ทุกรายการสามารถถั่วเฉลี่ยได 
- ฐานอํานาจ : หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0891.4/ว2360 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2561)    
- แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565) พ.ศ.2565 หนา 89
 ลําดับที่ 3 (หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด)
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3.โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเงินเป็นคาใชจายตามโครงการ   ไดแก อาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหาร คาวิทยากร คาจัดสถานที่ คาจัดซื้อตนไม คา
ป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของ และรายจายอื่น ๆ
 ทุกรายการสามารถถั่วเฉลี่ยได 
- ฐานอํานาจ : หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 1470 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
   หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1425 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 
- แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ.2561-2565) พ.ศ.2565 หนา 89
 ลําดับที่ 2 
(หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

70,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 3,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,600,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 4,800,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 66,000

เงินสํารองจาย 200,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

399,226

1. เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพสวน
ท้องถิ่นตําบลบ้านหัน

150,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

70,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 3,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,600,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 4,800,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 66,000

เงินสํารองจาย 200,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

399,226

1. เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพสวน
ท้องถิ่นตําบลบ้านหัน

150,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

2,577,600

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

5,552,600 446,520 1,173,600 362,640

เงินประจําตําแหนง 312,000 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 252,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 480,000 155,760

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

15,000 12,000

เงินวิทยฐานะ 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

921,560 95,000 130,000 30,220

คาเชาบ้าน 190,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

2,577,600

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

800,000 8,335,360

เงินประจําตําแหนง 42,000 396,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 252,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 465,700 1,101,460

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

12,000 39,000

เงินวิทยฐานะ 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

110,000 1,286,780

คาเชาบ้าน 190,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

74,000 20,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1.คาใช้จายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

25,000

2.คาโฆษณาและเผย
แพร

2,000 2,000

2.คาจ้างเหมาบริการ 96,000

3.คาจ้างเหมาบริการ
พนักงานทําความ
สะอาดสํานักงานและ
อาคารอื่นๆ ภายในที่ทํา
การของ อบต.บ้านหัน

90,000

4.คาเชาเครื่องถาย
เอกสาร

49,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

15,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

94,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1.คาใช้จายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

25,000

2.คาโฆษณาและเผย
แพร

4,000

2.คาจ้างเหมาบริการ 96,000

3.คาจ้างเหมาบริการ
พนักงานทําความ
สะอาดสํานักงานและ
อาคารอื่นๆ ภายในที่ทํา
การของ อบต.บ้านหัน

90,000

4.คาเชาเครื่องถาย
เอกสาร

49,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

15,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1.คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการ

15,000

2.คาลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม

15,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

20,000 1,000 20,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

15,000 1,000 20,000

โครงการเลือกตั้งผู้
บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น

500,000

โครงการวันท้องถิ่นไทย 2,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 64,000 100,000 20,000 30,000

1.คาจ้างเหมาบริการผู้
ปฏิบัติงานประจํารถ
ยนต์บรรทุกน้ําดับเพลิง
อเนกประสงค์ประจํา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.บ้าน
หัน

648,000

คาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

30,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1.คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการ

15,000

2.คาลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม

15,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

10,000 51,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

10,000 46,000

โครงการเลือกตั้งผู้
บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น

500,000

โครงการวันท้องถิ่นไทย 2,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 200,000 414,000

1.คาจ้างเหมาบริการผู้
ปฏิบัติงานประจํารถ
ยนต์บรรทุกน้ําดับเพลิง
อเนกประสงค์ประจํา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.บ้าน
หัน

648,000

คาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

10,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดทําป้ายจุด
ตรวจจุดบริการชวง
เทศกาลสงกรานต์และปี
ใหม

14,000

โครงการวัน อปพร. 2,000

คาจ้างเหมาบริการ
พนักงานทําความ
สะอาดอาคารสถานที่
ราชการ ศพด.อบต.บ้าน
หัน

90,000

คาจ้างเหมาผู้ชวยครูผู้
ดูแลเด็ก ศพด.อบต
.บ้านหัน

432,000

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 36,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 40,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาใช้
จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.)) 1.คา
จัดการเรียนการสอนจัด
สรรสําหรับเด็กอายุ 2 - 
5 ปี

163,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดทําป้ายจุด
ตรวจจุดบริการชวง
เทศกาลสงกรานต์และปี
ใหม

14,000

โครงการวัน อปพร. 2,000

คาจ้างเหมาบริการ
พนักงานทําความ
สะอาดอาคารสถานที่
ราชการ ศพด.อบต.บ้าน
หัน

90,000

คาจ้างเหมาผู้ชวยครูผู้
ดูแลเด็ก ศพด.อบต
.บ้านหัน

432,000

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 36,000 72,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 40,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาใช้
จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.)) 1.คา
จัดการเรียนการสอนจัด
สรรสําหรับเด็กอายุ 2 - 
5 ปี

163,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาใช้
จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.)) 2.คา
หนังสือเรียนจัดสรร
สําหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี

16,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาใช้
จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.)) 3.คา
อุปกรณ์การเรียนจัดสรร
สําหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี

16,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาใช้
จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.)) 2.คา
หนังสือเรียนจัดสรร
สําหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี

16,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาใช้
จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.)) 3.คา
อุปกรณ์การเรียนจัดสรร
สําหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี

16,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาใช้
จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.)) 4.คาเครื่อง
แบบนักเรียนจัดสรร
สําหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี

24,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาใช้
จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.)) 5.คา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 
3 - 5 ปี

34,400

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (สนับสนุนอาหาร
กลางวันสําหรับเด็ก
ปฐมวัยใน ศพด.อบต
.บ้านหัน)

493,920
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาใช้
จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.)) 4.คาเครื่อง
แบบนักเรียนจัดสรร
สําหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี

24,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาใช้
จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.)) 5.คา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 
3 - 5 ปี

34,400

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (สนับสนุนอาหาร
กลางวันสําหรับเด็ก
ปฐมวัยใน ศพด.อบต
.บ้านหัน)

493,920
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1.คาจ้างเหมาบริการใน
โครงการจัดระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ประจําตําบล

648,000

2.คาจ้างเหมาสํารวจ
ข้อมูลจํานวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย โรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี

15,000

2.คาใช้จายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

25,000

1.โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย โรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1.คาจ้างเหมาบริการใน
โครงการจัดระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ประจําตําบล

648,000

2.คาจ้างเหมาสํารวจ
ข้อมูลจํานวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย โรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี

15,000

2.คาใช้จายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

25,000

1.โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย โรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1.คาจ้างเหมาบริการ
รับ-สง นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.บ้านหันสําหรับเด็กด้อย
โอกาสและยากจน

192,000

1. คาใช้จายตาม
โครงการจัดการแขงขัน
กีฬา อบต.บ้านหัน ต้าน
ยาเสพติด

50,000

1. คาใช้จายในโครงการ
เพิ่มศักยภาพปราชญ์
ชาวบ้านในชุมชนและ
ภูมิปัญญาองค์การ
บริหารสวนตําบลบ้าน
หันตามเศรษกิจพอเพียง

50,000

2. คาใช้จายในโครงการ
ประเพณีลอยกระทง

20,000

1.โครงการท้องถิ่นอาสา 
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 
"จิตอาสา สร้างป่า รักษ์
น้ํา"

2.โครงการควบคุมไฟป่า 
อบต.บ้านหัน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1.คาจ้างเหมาบริการ
รับ-สง นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.บ้านหันสําหรับเด็กด้อย
โอกาสและยากจน

192,000

1. คาใช้จายตาม
โครงการจัดการแขงขัน
กีฬา อบต.บ้านหัน ต้าน
ยาเสพติด

50,000

1. คาใช้จายในโครงการ
เพิ่มศักยภาพปราชญ์
ชาวบ้านในชุมชนและ
ภูมิปัญญาองค์การ
บริหารสวนตําบลบ้าน
หันตามเศรษกิจพอเพียง

50,000

2. คาใช้จายในโครงการ
ประเพณีลอยกระทง

20,000

1.โครงการท้องถิ่นอาสา 
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 
"จิตอาสา สร้างป่า รักษ์
น้ํา"

20,000 20,000

2.โครงการควบคุมไฟป่า 
อบต.บ้านหัน

20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

3.โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 50,000 5,000 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,000 1,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 1,493,570

วัสดุกอสร้าง 2,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 25,000 40,000 25,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 65,000 25,000 50,000

วัสดุการเกษตร 1,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 1,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 80,000 20,000

วัสดุอื่น 10,000 20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 5,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

40,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 300,000 30,000 20,000

คาบริการโทรศัพท์ 3,000 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 11,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

3.โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

20,000 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 20,000 95,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000 104,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000 1,508,570

วัสดุกอสร้าง 100,000 102,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 90,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 3,600 143,600

วัสดุการเกษตร 1,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 2,000 3,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 130,000

วัสดุอื่น 30,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 5,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

40,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 350,000

คาบริการโทรศัพท์ 8,000

คาบริการไปรษณีย์ 11,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

100,000 20,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

35,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 23,600

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า 19,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One สําหรับงาน
ประมวลผล

46,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์
หรือLED ขาวดําชนิด 
Network แบบที่ 1 (28 
หน้า/นาที)

8,900

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

2,500

เครื่องซักผ้า แบบ
ธรรมดา ขนาด 15 
กิโลกรัม

18,000

เก้าอี้ทํางานแบบมีเท้า
แขนพร้อมพนักพิงมีล้อ

วันที่พิมพ์ : 29/12/2564  10:53:53 หน้า : 21/38



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

10,000 130,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

35,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 23,600

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า 19,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One สําหรับงาน
ประมวลผล

23,000 69,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์
หรือLED ขาวดําชนิด 
Network แบบที่ 1 (28 
หน้า/นาที)

8,900

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

2,500

เครื่องซักผ้า แบบ
ธรรมดา ขนาด 15 
กิโลกรัม

18,000

เก้าอี้ทํางานแบบมีเท้า
แขนพร้อมพนักพิงมีล้อ

6,000 6,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมตอระหวางหมูบ้าน 
บ้านหนองแวง หมูที่ 10 
ไปบ้านหนองไฮน้อย หมู
ที่ 11

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมตอระหวางหมูบ้าน 
บ้านห้วยแคน หมูที่ 4 
ไปบ้านหนองไฮ หมูที่ 3

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมูบ้าน บ้านกุดหลง 
หมูที่ 14

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมูบ้าน บ้านวังยาว 
หมูที่ 5

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมูบ้าน บ้านหนอง
น้ําขุนใต้ หมูที่ 9
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมตอระหวางหมูบ้าน 
บ้านหนองแวง หมูที่ 10 
ไปบ้านหนองไฮน้อย หมู
ที่ 11

240,000 240,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมตอระหวางหมูบ้าน 
บ้านห้วยแคน หมูที่ 4 
ไปบ้านหนองไฮ หมูที่ 3

106,000 106,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมูบ้าน บ้านกุดหลง 
หมูที่ 14

310,000 310,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมูบ้าน บ้านวังยาว 
หมูที่ 5

310,000 310,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมูบ้าน บ้านหนอง
น้ําขุนใต้ หมูที่ 9

310,000 310,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมูบ้าน บ้านหนอง
แวง หมูที่ 10

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมูบ้าน บ้านหนอง
แวงน้อย หมูที่ 12

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมูบ้าน บ้านหนองไฮ 
หมูที่ 3

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมูบ้าน บ้านหนองไฮ
น้อย หมูที่ 11

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมูบ้าน บ้านห้างข้าว 
หมูที่ 7

โครงการกอสร้างถนน
ดินภายในหมูบ้าน บ้าน
หนองขี้เห็น หมูที่ 6
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมูบ้าน บ้านหนอง
แวง หมูที่ 10

78,000 78,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมูบ้าน บ้านหนอง
แวงน้อย หมูที่ 12

90,000 90,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมูบ้าน บ้านหนองไฮ 
หมูที่ 3

310,000 310,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมูบ้าน บ้านหนองไฮ
น้อย หมูที่ 11

310,000 310,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมูบ้าน บ้านห้างข้าว 
หมูที่ 7

310,000 310,000

โครงการกอสร้างถนน
ดินภายในหมูบ้าน บ้าน
หนองขี้เห็น หมูที่ 6

310,000 310,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
ลงหินคลุกภายในหมู
บ้าน บ้านหนองน้ําขุน
เหนือ หมูที่ 16

โครงการกอสร้างถนน
ลงหินคลุกภายในหมู
บ้าน บ้านหนองน้ําขุน
เหนือ หมูที่ 8

โครงการกอสร้างรอง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมูบ้าน 
บ้านหนองแวงน้อย หมู
ที่  12

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมูบ้าน 
บ้านหนองทุม หมูที่ 13

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมูบ้าน 
บ้านหนองแวง หมูที่ 10

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมูบ้าน 
บ้านห้วยแคน หมูที่ 4
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
ลงหินคลุกภายในหมู
บ้าน บ้านหนองน้ําขุน
เหนือ หมูที่ 16

310,000 310,000

โครงการกอสร้างถนน
ลงหินคลุกภายในหมู
บ้าน บ้านหนองน้ําขุน
เหนือ หมูที่ 8

310,000 310,000

โครงการกอสร้างรอง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมูบ้าน 
บ้านหนองแวงน้อย หมู
ที่  12

220,000 220,000

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมูบ้าน 
บ้านหนองทุม หมูที่ 13

310,000 310,000

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมูบ้าน 
บ้านหนองแวง หมูที่ 10

233,000 233,000

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมูบ้าน 
บ้านห้วยแคน หมูที่ 4

310,000 310,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขุดเจาะบอ
บาดาล บ้านดอนกู หมูที่ 
15

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้(คาK)

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
เทศบาลตําบลโนนศิลา 
อําเภอโนนศิลา จังหวัด
ขอนแกน

30,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

1.เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารกลาง
วันเด็กประถมศึกษา 
โรงเรียนสังกัดงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.)

2,826,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขุดเจาะบอ
บาดาล บ้านดอนกู หมูที่ 
15

205,000 205,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้(คาK)

182,414 182,414

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
เทศบาลตําบลโนนศิลา 
อําเภอโนนศิลา จังหวัด
ขอนแกน

30,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

1.เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารกลาง
วันเด็กประถมศึกษา 
โรงเรียนสังกัดงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.)

2,826,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินการโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข

280,000

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองจังหวัด
ขอนแกนตามโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดจังหวัด
ขอนแกน ประจําปี 
2565

20,000

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอโนนศิลา
ตามโครงการ/แผนงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดอําเภอโนน
ศิลา ประจําปีงบ
ประมาณ 2565

30,000

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอโนนศิลา
ตามโครงการ/แผนงาน
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนอําเภอโนนศิลา 
จังหวัดขอนแกน 
ประจําปีงบประมาณ 
2565

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินการโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข

280,000

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองจังหวัด
ขอนแกนตามโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดจังหวัด
ขอนแกน ประจําปี 
2565

20,000

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอโนนศิลา
ตามโครงการ/แผนงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดอําเภอโนน
ศิลา ประจําปีงบ
ประมาณ 2565

30,000

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอโนนศิลา
ตามโครงการ/แผนงาน
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนอําเภอโนนศิลา 
จังหวัดขอนแกน 
ประจําปีงบประมาณ 
2565

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอโนนศิลา
ตามโครงการขอรับการ
สนับสนุนกิจกรรม
กาชาดอําเภอโนนศิลา
ในการรับบริจาคโลหิต 
ประจําปีงบประมาณ 
2565

15,000

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอโนนศิลา
ตามโครงการขอรับเงิน
อุดหนุนเพื่อรณรงค์
ป้องกันโรคเอดส์ 
ประจําปีงบประมาณ 
2565

10,000

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอโนนศิลา
ตามโครงการจัด
กิจกรรมในงานพระราช
พิธี รัฐพิธีและงานราช
พิธี ประจําปีงบ
ประมาณ 2565

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอโนนศิลา
ตามโครงการขอรับการ
สนับสนุนกิจกรรม
กาชาดอําเภอโนนศิลา
ในการรับบริจาคโลหิต 
ประจําปีงบประมาณ 
2565

15,000

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอโนนศิลา
ตามโครงการขอรับเงิน
อุดหนุนเพื่อรณรงค์
ป้องกันโรคเอดส์ 
ประจําปีงบประมาณ 
2565

10,000

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอโนนศิลา
ตามโครงการจัด
กิจกรรมในงานพระราช
พิธี รัฐพิธีและงานราช
พิธี ประจําปีงบ
ประมาณ 2565

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอโนนศิลา
ตามโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพผู้นําชุมชน
ในการสนับสนุนการจัด
ทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจําปีงบประมาณ 
2565

10,000

อุดหนุนเหลากาชาด
จังหวัดขอนแกนตาม
โครงการสนับสนุน
ภารกิจของเหลากาชาด
จังหวัดขอนแกน 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2565

20,000

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอโนนศิลา
โครงการสนับสนุนการ
จัดงานเทศกาลไหมและ
ประเพณีผูกเสี่ยว 
ประจําปี 2564 ปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอโนนศิลา
ตามโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพผู้นําชุมชน
ในการสนับสนุนการจัด
ทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจําปีงบประมาณ 
2565

10,000

อุดหนุนเหลากาชาด
จังหวัดขอนแกนตาม
โครงการสนับสนุน
ภารกิจของเหลากาชาด
จังหวัดขอนแกน 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2565

20,000

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอโนนศิลา
โครงการสนับสนุนการ
จัดงานเทศกาลไหมและ
ประเพณีผูกเสี่ยว 
ประจําปี 2564 ปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565

10,000

วันที่พิมพ์ : 29/12/2564  10:53:53 หน้า : 36/38



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอโนนศิลา
ตามโครงการประเพณี
บุญกุ้มข้าวใหญโนนศิลา 
ประจําปี 2564 ปีงบ
ประมาณ 2565

70,000

รวม 16,288,226 12,793,980 1,470,520 7,409,050 1,213,000 192,000 537,860 200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอโนนศิลา
ตามโครงการประเพณี
บุญกุ้มข้าวใหญโนนศิลา 
ประจําปี 2564 ปีงบ
ประมาณ 2565

70,000

รวม 6,759,714 60,000 46,924,350
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