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                                            -สาํเนา - 
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ  

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี ๑ ประจาํป ๒๕61 
วันท่ี ๑5  สิงหาคม  ๒๕61  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
..................... 

ผูมาประชุม 

 

ลําดับท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง เวลา ลายมือชื่อ 

๑ นายสังวร  สุดโต ประธานสภาฯ ๐๙.0๐ น. สังวร  สุดโต 
๒ นายทองพูล  โสภาลี รองประธานสภาฯ ๐๙.0๐ น. ทองพูล โสภาลี 
๓ นายประพัทธ  ทีทา เลขานุการสภาฯ ๐๙.0๐ น. ประพัทธ ทีทา 
๔ นายสนั่น  เตโพธิ ์ สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๑ ๐๙.0๐ น. สนั่น  เตโพธิ ์
๕ นางวนิดา  ใสจงู สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๒ ๐๙.0๐ น. วนิดา  ใสจงู 
๖ นายวสันต  หวานจิตร สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๒ ๐๙.0๐ น. วสันต  หวานจิตร 
๗ นายอินตา  ม่ันยืน สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๓ ๐๙.0๐ น. อินตา  ม่ันยืน 
๘ นายสายทอง  ธาตุดี สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๔ ๐๙.0๐ น. สายทอง  ธาตุดี 
๙ นายเสถียร  ใสทอง สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๔ ๐๙.0๐ น. เสถียร  ใสทอง 

๑๐ นายรัตนชัย  ทีทา สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๕ ๐๙.0๐ น. รัตนชัย  ทีทา 
๑๑ นายอุทัย  บางปา สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๕ ๐๙.0๐ น. -ลาปวย- 
๑๒ นายทองคํา  กุลวงษ สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๖ ๐๙.0๐ น. ทองคํา  กุลวงษ 
๑๓ นายวสุรัตน  ภาวะโคตร สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๖ ๐๙.0๐ น. วสุรัตน  ภาวะโคตร 
๑๔ นายเอ่ียม  วงษละคร สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๗ ๐๙.0๐ น. เอ่ียม  วงษละคร 
๑๕ นายวันเชา  สมีนาง สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๗ ๐๙.0๐ น. วันเชา  สมีนาง 
๑๖ นายรัฐพล  รอยดา สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๘ ๐๙.0๐ น. รัฐพล  รอยดา 
๑๗ นายประสิทธิ์  กุลวงษ สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๙ ๐๙.0๐ น. ประสิทธิ์  กุลวงษ 
๑๘ นายสมควร  พืชผักหวาน สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๙ ๐๙.0๐ น. สมควร  พืชผักหวาน 

 

 

ผูมาประชุม  จํานวน  ๑8  คน  

ผูไมมาประชุม  จํานวน    -   คน  
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ผูเขารวมประชุม 
 

ลําดับท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง เวลา ลายมือชื่อ 

๑ จาสิบตํารวจธนัช  ศรีภูมิ นายก อบต.แคนเหนือ ๐๙.0๐ น. ธนัช  ศรีภูมิ 
๒ นายทองลา  สุดเหลือ รองนายก อบต.แคนเหนือ ๐๙.0๐ น. ทองลา  สุดเหลือ 
๓ นายไสว  ขันทะ เลขานุการนายก อบต.แคนเหนือ ๐๙.0๐ น. ไสว  ขันทะ 
๔ นางสุคนธา  วิชัย ปลัด อบต.แคนเหนือ ๐๙.0๐ น. สุคนธา  วิชัย 
๕ นางลัดดาวัลย ขําศิริเจริญสุข รองปลัด อบต.แคนเหนือ ๐๙.0๐ น. ลัดดาวัลย ขําศิริเจริญสุข 
๖ นายปริญญา  พาละเอ็น ผูอํานวยการกองชาง ๐๙.0๐ น. ปริญญา  พาละเอ็น 
๗ นางสาวศรีสมร  บุรี ผูอํานวยการกองคลัง ๐๙.0๐ น. ศรีสมร  บุรี 
๘ นางพิจิตรา  มูลวงศ หัวหนาสํานักปลัด ๐๙.0๐ น. พิจิตรา  มูลวงศ 
๙ นางสาวเนตรา  กลอนโพธิ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ ๐๙.0๐ น. เนตรา  กลอนโพธิ์ 

๑๐ นายสุทิน  วรรณมูล นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ ๐๙.0๐ น. สุทิน  วรรณมูล 
11 นายวรวุฒิ  เคาแกว เจาพนักงานปองกันฯ ชํานาญงาน ๐๙.0๐ น. วรวุฒิ  เคาแกว 
12 นางสาวอรฤดี  สุนาโท เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน ๐๙.0๐ น. อรฤดี  สุนาโท 
๑๓ นายพจนารถ ราชมุณีสุข นายชางโยธาชํานาญงาน ๐๙.0๐ น. พจนารถ  ราชมุณีสุข 
๑๔ นานสมาท  ไสวดี สารวัตรกํานัน ๐๙.0๐ น. สมาท  ไสวดี 
๑๕ นางเมทาวี  บุญคํ้า ผูใหญบานโคกโก หมูท่ี 7 ๐๙.0๐ น. เมทาวี  บุญคํ้า 
๑๖ นางสงวน  ทัดมาลา ผูชวยผูใหญบานโคกโก หมูท่ี 7 ๐๙.0๐ น. สงวน  ทัดมาลา 
๑๗ นางคํามูล  สมีนาง ผูชวยผูใหญบานโคกโก หมูท่ี 7 ๐๙.0๐ น. คํามูล  สมีนาง 
18 นางสิริกานต  มาลี ผูชวยเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน ๐๙.0๐ น. สิริกานต  มาลี 

 

เริ่มประชุม   เวลา  ๐๙.๓๐  น.  

   เม่ือท่ีประชุมมาครบองคประชุมแลว  นายสังวร  สุดโต ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบลแคนเหนือ ทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุม ไดจุดธูปเทียน บูชาพระ
รัตนตรัย และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ประธานสภาฯ เม่ือสมาชิกทุกทา นพรอมแลว นายสังวร  สุดโต ประธานสภาฯ   ไดเปดการประชุมสภาฯ  
นายสังวร  สุดโต        สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี ๑ ประจําป ๒๕61 ในวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕61  ประธานสภา

องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ ขอขอบคุณสมาชิกและผูเขารวมรับฟงการประชุมใน
วันนี้  และเขาสูระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ     ๑.๑  ขอบคุณคณะผูบรหิาร, สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล, พนักงานสวนตําบล  
นายสังวร  สุดโต         และพนักงานจางตําบลแคนเหนือทุกทาน ท่ีใหความรวมมือและเขารวมกิจกรรมโครงการ   
                            ตางๆ ดังนี้ 

- โครงการปลูกตนไมล้ําคา คืนปาใหชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ภายใตโครงการทองถ่ิน

อาสา ปลูกปา เฉลิมพระเกียรติ  “จิตอาสา สรางปา รักษน้ํา” เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ

พระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 

66 พรรษา เม่ือวันท่ี 26 กรกฎาคม 2561  ณ บริเวณศูนยสาธิตการเกษตรเศรษฐกิจ

พอเพียงตําบลแคนเหนือ   

- การรวมงานพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว 66 

พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมอําเภอบานไผ 

- โครงการทําบุญวันธรรมสวนะในชวงเทศกาลเขาพรรษา ประจําป 256 1 เม่ือ

วันท่ี 4 สงิหาคม 2561 ณ วัดปารัตนวราราม บานโคกกลาง หมูท่ี 9      

- งานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 

9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สงิหาคม 2561 ณ หอประชุม

อําเภอบานไผ          

ท่ีประชุม  : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 

ประธานสภาฯ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา ในคราวประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  
นายสังวร  สุดโต           1/2561  เม่ือวันท่ี  15 พฤษภาคม ๒๕61 ท่ีผานมา ตามท่ีไดสงสําเนารายงานการ

ประชุมพรอมหนังสือเชิญประชุมใหทานสมาชิกไดพิจารณา สมาชิกทานใดไดพิจารณาแลว
เห็นวา ในสวนใด ไมถูกตอง หรือไมตรงตาม รายละเอียดการประชุม ก็ใหเสนอเพ่ือทําการ
แกไข  ท่ีประชุมสภาฯ ไมมีขอทักทวง ในสวน ใด  จึงได ขอมติรับรองรายการประชุม สมัย
สามัญ สมัยท่ี 2/๒๕61 ท่ีผานดวยการยกมือ  

 มติท่ีประชุม : มีมติเปนเอกฉันท รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี ๑/๒๕61    
เม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2561 ดวยจํานวน  17  เสียง                                                                      

 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง  พิจารณา (ราง) ขอบัญญัต ิงบประมาณรายจาย ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 (วาระท่ี 1 ช้ันรับหลักการ) 

ประธานสภาฯ  ทางสภาจะไดพิจารณา (ราง) ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ     
นายสังวร  สุดโต   2562  ซึ่งเปนงบประมาณขอบัญญัติของปถัดไป   ซึ่งฝายผูบริหารและทางเจาหนาที่งบ                                         
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ประมาณไดจัดทํารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2562  
ใหสภาไดพิจารณา ตามระเบียบวาดวยวิธีการงบประมาณ  พ.ศ. 2541 แกไข (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2553 ขอท่ี 23 วรรคสอง ผูบริหารตองเสนอรางขอบัญญัติตอสภาฯ ภายในวันท่ี 
15 สิงหาคม ซ่ึงสําหรับรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕62 ไดสงใหฝาย
สภาไดดูในรายละเอียดแลวพรอมหนังสือเชิญประชุมกอนวันประชุมลวงหนา 3 วัน 
เปนไปตามระเบียบวาระท่ีกําหนด ดังนั้น การประชุมพิจารณา (ราง) ขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป ๒๕62  มีวาระการประชุม ท้ังหมด 3 วาระ คือ 

       วาระที่ 1 ชั้นรับหลักการ  
       วาระที่ 2 ชั้นแปรญัตติ   

วาระท่ี 3 ชั้นเห็นชอบ (ลงมติใหความเห็นชอบ ตราเปนขอบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 
ซ่ึงการประชุมพิจารณา (ราง) นั้นจะประชุมในครั้งเดียวไมไดกอนท่ีจะรับหลักการ จึงขอ
เชิญฝายผูบริหารไดเสนอ (ราง) ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
2562 ตอสภาฯ ทราบ      

นายก อบต. เรียน  ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ ทุกทาน 
จ.ส.ต.ธนัช  ศรีภูมิ         กระผม จาสิบตํารวจ ธนัช  ศรีภูมิ นายกองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ ขอเสนอตอ

รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2562 ดังนี้    

                              คําแถลงงบประมาณ 
                                     ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2562  

          ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
บัดนี้  ถึงเวลาท่ีคณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ จะไดเสนอราง

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  2562  ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ
อีกครั้งหนึ่งฉะนั้นในโอกาสนี้ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ  จึงขอชี้แจงใหทาน
ประธานและสมาชิกทุกทาน ไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย
การดําเนินงานในปงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ดังตอไปนี้ 
1.  สถานะการคลัง 

             1.1  งบประมาณรายจายท่ัวไป   
ในปงบประมาณ  พ .ศ.  2561  ณ วันท่ี 30 มิถุนายน พ .ศ. 2561 องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินมีสถานะการเงิน  ดังนี้     
    1.1.1  เงินฝากธนาคารท้ังสิ้น         16,474,293.22 บาท 
    1.1.2  เงินสะสม                     4,791,931.56 บาท 
    1.1.3  ทุนสํารองเงินสะสม       5,404,027.15 บาท 

1.1.4  รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย   
จํานวน    โครงการ      รวม            -       บาท 

    1.1.5  รายการท่ีไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน   
จํานวน    โครงการ     รวม            -    บาท 

    1.1.6  เงินกูคงคาง                         -    บาท 
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2.  การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ  2561 ณ วันท่ี  30 มิถุนายน  พ.ศ. 
2561  
(1)  รายรับจริงท้ังสิ้น         27,442,776.33  บาท     
ประกอบดวย 

   หมวดภาษีจัดเก็บเอง           167,392.58      บาท 
   หมวดภาษีท่ีรัฐบาลจัดสรร       13,820,456.39 บาท  
   หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับ  และใบอนุญาต        113,488.00  บาท  
   หมวดรายไดจากทรัพยสิน                      66,360.36      บาท  
   หมวดรายไดสาธารณูปโภคและการพาณิชย   -        บาท  
   หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด           353,553.00 บาท  
   หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป                12,921,526.00 บาท  

(2)  เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค   - บาท  
(3)  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ศูนยขอมูลขาวสารฯ)             - บาท 

   (4)  รายจายจริง         16,444,313.32     บาท  
ประกอบดัวย 

   งบกลาง                  406,057.00 บาท  
   งบบคุลากร           8,086,425.00 บาท  

งบดําเนินงาน                      4,955,941.32 บาท  
   งบลงทุน                       1,508,890.00 บาท  

งบรายจายอ่ืน                               - บาท 
   งบเงินอุดหนุน                      1,487,000.00 บาท  
   (4)  รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค      - บาท  
   (5)  รายจายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ         1,088,834.00 บาท 
 

3.  งบเฉพาะการ 
ประเภทกิจการ.............-...........กิจการ..........-................ 

       ปงบประมาณ พ.ศ....-......มีรายรับจริง......-.....บาท   รายจายจริง ...........-...........บาท 
  เงินกูจากธนาคาร / กสท. / อ่ืน ๆ    จํานวน...................-...........บาท 
  ยืมเงินสะสมจากเทศบาล     จํานวน...................-...........บาท 
  กําไรสุทธิ      จํานวน...................-............บาท 
  เงินฝากธนาคารท้ังสิ้น ณ วันท่ี ........ ........-................... จํานวน.................-............บาท 
  ทรัพยจํานํา        จํานวน..................-............บาท 
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คาํแถลงงบประมาณ 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 

2.1  รายรับ 

รายรับ 
รายรับจริง 
ป 2560 

ประมาณการ 
ป 2561 

ประมาณการ 
ป 2562 

รายไดจัดเก็บเอง       

   หมวดภาษีจัดเก็บเอง 154,604 04 158,910 00 176,652 00 
   หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และ ใบอนุญาต 148,489 00 161,000 00 173,820 00 
   หมวดรายไดจากทรัพยสิน 82,099 16 104,000 00 100,000 00 
   หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย - - 2,000 00 - - 
   หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 336,349 56 190,000 00 355,000 00 

   หมวดรายไดจากทุน - - 2,000 00 - - 
   รวมรายไดจัดเก็บเอง 721,541 76 617,910 00 805,472 00 
รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

 
 

     

   หมวดภาษีจัดสรร 17,296,002 97 18,918,764 00 19,840,393 00 

   รวมรายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร    
   ปกครองสวนทองถิ่น 

17,296,002 97 18,918,764 00 19,840,393 00 

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

      

   หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 15,730,273 00 4,500,000 00 4,000,000 00 

   รวมรายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครอง   
   สวนทองถิ่น 

15,730,273 00 4,500,000 00 4,000,000 00 

เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค       

   เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 15,000 00 13,263,326 00 14,854,135 00 

   รวมเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให โดยระบุ    
   วัตถุประสงค 

15,000 00 13,263,326 00 14,854,135 00 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ศูนยขอมูลขาวสารฯ)                          

   เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ศูนยขอมูลขาวสารฯ) - -   - - 

รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ศูนยขอมูลขาวสารฯ) - -   - - 

รวม 33,762,817 73 37,300,000 00 39,500,000 00 
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คําแถลงงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 

2.2  รายจาย 

รายจาย 
รายจายจริง 
ป 2559 

ประมาณการ 
ป 2561 

ประมาณการ 
ป 2562 

จายจากงบประมาณ       
   งบกลาง 8,749,598 00 9,798,967 00 10,661,659 00 
   งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และ
คาจางชั่วคราว) 

10,036,736 00 12,040,960 00 12,540,460 00 

   งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและ
วัสดุ และหมวดคาสาธารณูปโภค) 

9,336,964 41 10,153,993 00 10,745,181 00 

   งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและ
สิ่งกอสราง) 

2,907,200 00 3,355,080 00 3,071,700 00 

   งบรายจายอ่ืน (หมวดรายจายอ่ืน) 0 00 0 00   
   งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 2,429,418 56 1,926,000 00 2,481,000 00 
   เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 15,000 00  00   
   เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ศูนยขอมูลขาวสารฯ) 0 00 25,000 00   

รวมจายจากงบประมาณ 33,474,916 97 37,300,000 00 39,500,000 00 

 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบขอบัญญัตงิบประมาณรายจาย 
ประจาํปงบประมาณ 2562 ขององคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 

อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน 
----------------------------------- 

หลักการ 

งบประมาณรายจายท้ังส้ิน            ยอดรวม                    39,500,000.00     บาท 
แยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้ 

ดาน ยอดรวม 

ดานบริหารงานทั่วไป 13,777,047.00 

    แผนงานบริหารงานท่ัวไป 12,319,267.00 

    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,432,780.00 

ดานบริการชุมชนและสังคม 14,891,294.00 

    แผนงานการศึกษา 6,206,554.00 



 8 

    แผนงานสาธารณสุข 958,020.00 

    แผนงานสงัคมสงเคราะห 403,000.00 

    แผนงานเคหะและชุมชน  6,053,720.00 

    แผนงานสรางความเขมแข็งของชมุชน 550,000.00 

    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 745,000.00 

ดานการเศรษฐกิจ 170,000.00 

    แผนงานการเกษตร 170,000.00 

ดานการดําเนินงานอ่ืน 10,661,659.00 

    แผนงานงบกลาง 10,661,659.00 

งบประมาณรายจายท้ังส้ิน 39,500,000.00 

เหตุผล 
เพ่ือใชในการดําเนินงานตามนโยบายของผูบริหารท่ีไดวางแผนไวตามแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลตลอดปงบประมาณ  พ .ศ. 2562  จึงเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ  พ .ศ. 2562  เพ่ือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
แคนเหนือ  พิจารณาเห็นชอบตอไป 

นายก อบต.           ไดเรียนตอทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกอบต.และผูเขารวมประชุมทุกทานก็จะขอชี้แจง 
จ.ส.ต.ธนัช  ศรีภูมิ        รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไปประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน  
ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น   39,5๐0,000.-  บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง  
หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  โดยมอบหมายใหเจาหนาท่ีงบประมาณได
นําเรียนตอท่ีประชุมสภาฯ แยกตามรายละเอียด ดังนี้ 

ปลัด อบต.           ไดเรียนตอทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกอบต.และผูเขารวมประชุมทุกทาน ในสวนของ 
นางสุคนธา  วิชัย        รายละเอียดประมาณการรายรับประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.  

2562 และรายงานรายละเอียดประการการรายรับ งบประมาณรายจาย ทั่วไปประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ  อําเภอบานไผ  จังหวัด
ขอนแกน ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น  39,5๐0,000.-  บาท รายละเอียดดังนี้ 
 
 

ประมาณการรายรับ 
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

******************************* 
ประมาณการรายรับ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ประมาณการไวท้ังส้ิน   39,500,000.00  บาท 
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รายรับ 
รับจริง 

ป  2560 
ประมาณการ 
ป  2561 

ประมาณการ 
ป  2562 

หมายเหตุ 
+ เพ่ิม 
- ลด 

1. รายไดจัดเก็บเอง       ยอดรวม 721,541.76 617,910.00 805,472.00  

1.1 หมวดภาษีอากร 154,604.04 158,910.00 176,652.00  

    (1) ภาษีบํารุงทองท่ี 68,448.12 68,448.00 61,652.00  

    (2) ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 78,475.92 82,398.00 100,000.00  

    (3) ภาษีปาย 7,680.00 8,064.00 15,000.00  

    (4) อากรฆาสัตว - - -  

1.2  หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และ
ใบอนญุาต 

148,489.00 161,000.00 173,820.00  

คาธรรมเนียม     
    (1) คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆาสัตวและจําหนาย

เนื้อสัตว 

 
- 

 
- 

 
- 

 

    (2) คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุม
อาคาร 

3,046.00 5,000.00 4,000.00  

    (3) คาธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย 120,240.00 120,000.00 127,320.00  

    (4) คาธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่ง
ปฏกิลู 

4,000.00 4,000.00 4,000.00  

    (5) คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง
การแจงสถานท่ีจําหนายหรือสะสมอาหาร                      

- - 1,000.00  

    (6) คาธรรมเนียมใบอนุญาตใชสถานท่ีเก็บ
น้ํามันเชื้อเพลิง 

2,140.00 - -  

    (7) คาธรรมเนียมปดประกาศโอนมรดก
ท่ีดิน 

30.00 - -  

    (8) คาธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน
มาตรา 9 

- - 1,000.00  

    (9) คาธรรมเนียมใบอนุญาตเปนผูมีสิทธิทํา
รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม 

- - 1,000.00  

    (10) คาธรรมเนียมเปนผูรับจางใหบริการ - - 1,000.00  

    (11) คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย 690.00 1,000.00 1,000.00  

    (12) คาธรรมเนียมอ่ืนๆ 740.00 3,000.00 3,000.00  

คาปรับ 
    (13) คาปรับผูกระทําความผิดกฎหมาย
สาธารณสุข 

 
- 

 
500.00 

 
1,000,00 

 

    (14) คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและ
ขอบังคับทองถ่ิน 

- 500.00 1,000.00  

    (15)  คาปรับผิดสัญญา 13,083.00 15,000.00 15,000.00  

    (16)  คาปรับอ่ืนๆ 900.00 1,000.00 5,000.00  
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คาใบอนุญาต 
    (17) คาใบอนุญาตรับการเก็บขนสิ่งปฏิกูล
หรอืมูลฝอย 

 
- 

 
- 

 
- 

 

    (18) คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับ
กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

1,900.00 5,000.00 3,000.00  

    (19) คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนาย
อาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารฯ 

- 500.00 1,000.00  

    (20) คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือ
ทางสาธารณะ 

820.00 2,000.00 2,000.00  

    (21) คาใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุม
อาคาร 

700.00 2,000.00 1,000.00  

  (22) คาใบอนุญาตใชสถานท่ีตัดแตงผม     200.00 - -  

  (23) คาใบอนุญาตอ่ืนๆ - 1,500.00 1,500.00  

1.3  หมวดรายไดจากทรัพยสิน 82,099.16 104,000.00 100,000.00  

  (1)  คาเชาหรือบริการสถานท่ี - 1,000.00 -  

  (2)  คาเชาครุภัณฑ - - -  

  (3)  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 82,099.16 100,000.00 100,000.00  

  (4)  รายไดจากทรัพยสินอ่ืนๆ  3,000.00 -  

1.4 หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและ
กิจการพาณิชย 

- 2,000.00 -  

  (1)รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย - 1,000.00 -  

  (2) รายไดจากสาธารณูปโภคอ่ืนๆ - 1,000.00 -  

1.5 หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 336,349.56 190,000.00 355,000.00  

  (1) คาขายแบบแปลน 39,000.00 50,000.00   

  (2) ระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน 68,350.00 -   

  (3) รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 228,999.56 140,000.00 355,000.00  

1.6 หมวดรายไดจากทุน - 2,000.00 -  

  (1) คาขายทอดตลาดทรัพยสิน - 1,000.00 -  

  (2) รายไดจากทุนอ่ืนๆ - 1,000.00 -  

2. หมวดภาษีจัดสรร 17,296,002.97 18,918,764.00 19,840,393.00  

  (1) ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน 564,960.85 400,000.00 830,393.00  

  (2) ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พรบ. กําหนดแผนฯ 7,550,614.67 9,340,000.00 8,000,000.00  

  (3)ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พรบ. จัดสรรรายไดฯ 3,500,533.90 2,991,000.00 4,000,000.00  

  (4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ 130,545.89 130,000.00 150,000.00  

  (5) ภาษีสุรา 1,238,782.12 1,300,000.00 1,300,000.00  

  (6) ภาษีสรรพสามิต 2,986,521.94 3,000,000.00 4,000,000.00  

  (7) คาภาคหลวงแร  53,800.71 54,068.00 60,000.00  
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  (8) คาภาคหลวงปโตรเลี่ยม   182,765.89 250,000.00 200,000.00  

  (9) คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมท่ีดิน 1,087,477.00 1,451,696.00 1,300,000.00  

  (10) คาธรรมเนียมน้ําบาดาล - 1,000.00 -  

  (11) ภาษีจัดสรรอ่ืนๆ - 1,000.00 -  

3. หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 15,745,273.00 17,763,326.00 18,854,135.00  

  (1) เงินอุดหนุนท่ัวไป 15,730,273.00 4,500,000.00 4,000,000.00  

  (2) เงินอุดหนุนท่ัวไปตามภารกิจถายโอน - 13,263,326.00 14,854,135.00  

  (3) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 15,000.00 -   

รวมรายรับท้ังส้ิน 33,762,817.73 37,300,000.00 39,500,000.00  

 
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป 

ประจาํปงบประมาณ 2562 
องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 

อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน 
ประมาณการรายรับรวมท้ังส้ิน    39,500,000.-บาท   แยกเปน  

รายไดจัดเก็บเอง 
หมวดภาษีอากร     รวม  1 76,652 บาท  
1. ภาษีบํารุงทองท่ี     จํานวน 61,652 บาท 
คําช้ีแจง ประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
2. ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน    จํานวน  100,000 บาท  
คําช้ีแจง ประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
3. ภาษีปาย     จํานวน      15,000 บาท  
คําช้ีแจง ประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
4. อากรฆาสัตว     จํานวน     -    บาท  
คําช้ีแจง ประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต  รวม    173,820   บาท    

   1. คาธรรมเนียมเก่ียวกับการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว จํานวน        - บาท  
   คําช้ีแจง ประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
   2. คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร  จํานวน      4,000     บาท  

คําช้ีแจง ประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
    3. คาธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย  จํานวน     127,320     บาท 

คําช้ีแจง ประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
4. คาธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน        4,000   บาท  

   คําช้ีแจง  ประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
   5. คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานท่ีจําหนายหรือสะสมอาหาร 

จํานวน  1,000 บาท 
คําช้ีแจง ประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
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6. คาธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายท่ีดินมาตรา 9  จํานวน   1,000 บาท 
คําช้ีแจง ประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
7. คาธรรมเนียมใบอนุญาตเปนผูมีสิทธิทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม จํานวน      
1,000 บาท  
คําช้ีแจง ประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
8. คาธรรมเนียมเปนผูรับจางใหบริการ   จํานวน  1,000 บาท 
คําช้ีแจง ประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

   9. คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย   จํานวน 1,000   บาท 
คําช้ีแจง ประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

   10. คาธรรมเนียมอ่ืนๆ     จํานวน 3,000 บาท 
   คําช้ีแจง ประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
   11. คาปรับผูกระทําความผิดกฎหมายสาธารณสุข  จํานวน 1,000 บาท  

คําช้ีแจง ประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
   12. คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบัญญัติทองถ่ิน      จํานวน   1,000 บาท  

คําช้ีแจง ประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
   13. คาปรับผิดสัญญา     จํานวน   15,000 บาท 

คําช้ีแจง ประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
   14. คาปรับอ่ืนๆ      จํานวน 5,000   บาท 

คําช้ีแจง ประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
   15.คาใบอนุญาตรับการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  จํานวน       - บาท  

คําช้ีแจง ประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
16.  คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพจํานวน    
3,000  บาท 
คําช้ีแจง ประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
17.  คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารฯ   จํานวน   
1,000  บาท 
คําช้ีแจง ประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

   18.  คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ จํานวน    2,000 บาท  
คําช้ีแจง ประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

   19.  คาใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร  จํานวน 1,000 บาท  
คําช้ีแจง ประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

   20.  คาใบอนุญาตใชสถานท่ีตัดแตงผม   จํานวน       - บาท  
คําช้ีแจง ประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

   21.  คาใบอนุญาตอ่ืนๆ      จํานวน   1,500  บาท 
คําช้ีแจง ประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
หมวดรายไดจากทรัพยสิน    รวม 1 00,000 บาท   
1. คาเชาหรือบริการสถานท่ี    จํานวน      - บาท  
คําช้ีแจง ประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
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2. คาเชาครุภัณฑ    จํานวน         -  บาท 
คําช้ีแจง ประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
3. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร   จํานวน        1 00,000    บาท 
คําช้ีแจง ประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
4. รายไดจากทรัพยสินอ่ืนๆ   จํานวน           -  บาท 
คําช้ีแจง ประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย   รวม -  บาท   
1. รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย        จํานวน -  บาท  
คําช้ีแจง ประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
2. รายไดจากสาธารณูปโภค   จํานวน           -  บาท 
คําช้ีแจง ประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด       รวม 355,000.- บาท    

   1.  คาขายแบบแปลน         จํานวน 250,000.- บาท  
คําช้ีแจง ประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
2.  ระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน อบต.แคนเหนือ,รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ จํานวน  
105,000.- บาท 
คําช้ีแจง ประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
หมวดรายไดจากทุน    รวม  - บาท  
1. คาขายทอดตลาดทรัพยสิน   จํานวน  - บาท  
คําช้ีแจง ประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
2. รายไดจากทุนอ่ืนๆ    จํานวน         -  บาท  
คําช้ีแจง ประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

 
รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
หมวดภาษีจัดสรร    รวม   19,840,393.- บาท  
1. ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตหรือลอเลื่อน   จํานวน      830,393.- บาท  
คําช้ีแจง ประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
2. ภาษีมูลคาเพ่ิม ตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ    จํานวน  8,000,000.- บาท  
คําช้ีแจง ประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
3. ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม  พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน  4,000,000.- บาท  
คําช้ีแจง ประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ       จํานวน    150,000.- บาท  
คําช้ีแจง ประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
5. ภาษีสุรา         จํานวน 1,300,000.- บาท  
คําช้ีแจง ประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
6. ภาษีสรรพสามิต     จํานวน 4,000,000.-  บาท  
คําช้ีแจง ประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
7. คาภาคหลวงแร      จํานวน    60,000.- บาท  
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คําช้ีแจง ประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
8. คาภาคหลวงปโตรเลียม     จํานวน      200,000.-   บาท 
คําช้ีแจง ประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
9. คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ  จํานวน     1,300,000.-บาท 
คําช้ีแจง ประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
10. คาธรรมเนียมน้ําบาดาล      จํานวน  - บาท  
คําช้ีแจง ประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
11. ภาษีจัดสรรอ่ืนๆ    จํานวน  - บาท  
คําช้ีแจง ประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

 
 

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป    รวม     18,854,135.- บาท 
1. เงินอุดหนุนท่ัวไป    จํานวน 18,854,135.- บาท 
คําช้ีแจง ประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ    จํานวน           -         บาท  
คําช้ีแจง ประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงที่ไดรับในปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

 

ปลัด อบต.           ไดเรียนตอทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกอบต.และผูเขารวมประชุมทุกทาน ในสวนของ 
นางสุคนธา  วิชัย        รายละเอียดประมาณการรายรับประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.  

2562 และรายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ งบประมาณรายจาย ทั่วไปประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ  อําเภอบานไผ  จังหวัด
ขอนแกน ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น  39,5๐0,000.-  บาท ดังรายละเอียดขางตน 
ในสวนของรายงานรายละเอียดประการราย จาย งบประมาณรายจายท่ัวไปประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562   โดยมอบหมายใหนักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ เสนอ
รายละเอียดตอสภาฯ  

นักวิเคราะหนโยบายฯ       ไดเสนอตอทานประธานสภาฯ สมาชิกอบต. และผูเขารวมประชุมทุกทาน ในสวนของ 
น.ส.เนตรา กลอนโพธิ์   ในสวนของรายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไปประจําป 

งบประมาณ พ.ศ. 2562  รายละเอียดดังนี้  
 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 
  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2562 
องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 

อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 
ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น   39,500,000.-   บาท  จายจากรายไดจัดเก็บเอง  
หมวดภาษีจัดสรร  และหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  แยกเปน 
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แผนงานงบกลาง(00410) 
งานงบกลาง  (00411)   ตั้งไวรวมท้ังส้ิน  10,661,659.- บาท 
งบกลาง     รวมท้ังส้ิน       10,661,659.- บาท 

        1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว  1 30,000.- บาท 
- เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจางทุกตําแหนง  
- ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนท่ีสุดท่ี มท 0809.5/ว 9   
ลงวันท่ี 22 มกราคม 2557 หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนท่ีสุดท่ี     
มท 0809.5/ว 81 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557 พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 
2533 แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2542 (สํานักปลัด) 
2.  เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ    ตั้งไว  7,514,400.- บาท 
- เพ่ือจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  ท่ีมีสิทธิไดรับการสงเคราะหตาม
หลักเกณฑท่ีกําหนด 
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพ ผูสูงอายุ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ) พ.ศ. 2560 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) 
พ.ศ. 2561 
- แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)  ขององคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
หนา 206 ลําดับท่ี 1 (สํานักปลัด) 

    3.  เบ้ียยังชีพผูพิการ    ตั้งไว 2,380,800.-  บาท  
- เพ่ือจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูพิการ ท่ีมีสิทธิไดรับการสงเคราะหตามหลักเกณฑ
ท่ีกําหนด 
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการให
คนพิการขององคก รปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2)พ.ศ. 2559และแกไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบบัท่ี 3)พ.ศ. 2561 
- แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)  ขององคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
หนา 206 ลําดับท่ี 2 (สํานักปลัด) 

        4.  เบ้ียยังชีพผูปวยโรคเอดส  ตั้งไว   60,000.-  บาท  
- เพ่ือจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ท่ีมีสิทธิไดรับการสงเคราะหตาม
หลักเกณฑท่ีกําหนด 
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  
- แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)  ขององคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
หนา 206 ลําดับท่ี 3 (สํานักปลัด) 

        5.  เงินสํารองจาย   ตั้งไว      200,000.-   บาท  
- เพ่ือเปนเงินสํารองจายกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึนหรือบรรเทาปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนเปนสวนรวม  เชน วาตภัย,  อุทกภัย   ฯลฯ 
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาท่ีขององคกร ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2560 หนังสือดวนมาก ท่ี มท 
0808.2/ว 3028 ลงวันท่ี 6 มิถุนายน  2561 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํา
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งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2562 ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (สํานักปลัด)          

        6.  รายจายตามขอผูกพัน          ตั้งไว   170,000.-  บาท 
   (1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น  จํานวน 120,000.-  บาท 

- เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ิน ไมนอยกวา รอยละ 40 
ของคาบริการสาธารสุขท่ีไดรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  
- ฐานอํานาจประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง การกําหนด
หลักเกณฑเพ่ือสนับสนุน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินงานและบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 หนังสือดวนมาก ท่ี 
มท 0808.2/ว 3028 ลงวันท่ี 6 มิถุนายน2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
(2) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลแคนเหนือ จํานวน  50,000.-  บาท 
 - เพ่ือจายเปนสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลแคนเหนือ 
 - ฐานอํานาจหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว4295 ลงวันท่ี 3 สิงหาคม  2560  
เรื่อง การดําเนินการสบทบกองทุนสวัสดิการชุมชน  
7.  เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น  (กบท.)   ตั้งไว    

 206,459.-  บาท 
- เพ่ือเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการทองถ่ิน (กบท.)  เพ่ือชวยเหลือแก
ขาราชการสวน ทองถ่ิน 1% ของประมาณการรายรับไมรวมเงินอุดหนุน 
- ฐานอํานาจ หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน ท่ี มท 
0808.5/ว 29ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม 2560 หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถ่ิน ท่ี มท 0808.5/ว 30 ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม 2560 

  
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 

  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2562 
องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 

อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) 

หนวยงาน  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
งานบริหารงานทั่วไป(00111)  ตั้งไวรวมท้ังส้ิน 9,951,667.-  บาท    
งบบุคลากร    รวมท้ังส้ิน        6,659,400.-  บาท  
เงินเดือน  (ฝายการเมือง)  ตัง้ไวรวม          2,311,920.- บาท  
1. เงินเดือนนายก/รองนายก  ตั้งไว               514,080.- บาท 
- เพ่ือจายเปนคาเงินเดือนใหแกนายก อบต.    20,400 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เปน
เงิน  244,800.-  บาท 
- เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแกรองนายก อบต . 2  คน ๆ ละ  11,220บาท /เดือน รวม  
12 เดือน  เปนเงิน  269,280.- บาท 
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
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ตําบล  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล   ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2554 แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2557 
2. เงินคาตอบแทนประจาํตาํแหนงนายก/รองนายก  ตั้งไว         42,120.-  บาท  
- เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงใหแกนายกอบต. 1,750 บาท/เดือน รวม 
12 เดือน  เปนเงิน  21,000.-    บาท 
-  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกอบต.  2 คน ๆละ 880 บาท/
เดือน รวม 12 เดือน เปนเงิน  21,120.- บาท  
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล     
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล  
พ.ศ. 2554 แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2557 
3. เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก  ตั้งไว  42,120.- บาท  
-เพ่ือจายเปนคาตอบพิเศษใหแกนายก อบต . 1,750 บาท/เดือนรวม 12 เดือน เปนเงิน  
21,000.-  บาท  
- เพ่ือจายเปนคาตอบพิเศษใหแกรองนายกอบต.   2  คน ๆละ  880  บาท/เดือน รวม  
12 เดือน เปนเงิน  21,120.- บาท 
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล     
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2554 แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2557 
4. เงินคาตอบแทนเลขานุการ นายก อบต. ตั้งไว 86,400.- บาท  
- เพ่ือจายเปนคาตอบแทนใหแกเลขานุการนายก อบต .  7,200 บาท/เดือน รวม  12  
เดือน 
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล     
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2554 แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2557 
5. เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา  อปท.  ตั้งไว 1, 540,800.-  บาท  

   -  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนใหแก 
   (1) ประธานสภา  อบต.  11,220 บาท/เดือน รวม 12 เดือนเปนเงิน 134,640 บาท 

(2) รองประธานสภา อบต . 9,180 บาท/ เดือน รวม 12 เดือน เปนเงิน  110,160.- 
บาท 
(3) สมาชิกสภา อบต . จํานวน 15  คน 7,200 บาท/คน/เดือน รวม 12 เดือนเปนเงิน 
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1,296,000.-  บาท 
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล     
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2554 แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2557 

         6. เงินคาตอบแทนอื่น   ตั้งไว        86,400.-  บาท  
-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนใหแกเลขาสภา อบต .  7,200 บาท/ เดือน รวม  12  เดือน 
เปนเงิน  86,400.-  บาท 
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล     
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2554 แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2557 

 
เงินเดือน  (ฝายประจํา)   ตั้งไวรวม      4,347,480.- บาท  
1.  เงินเดือนพนักงาน   ตั้งไว        3,114,240.-    บาท  
- เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ิน ประจําป 2562 ดังนี้ 
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  40,560 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เปนเงิน
486,720.- บาท 
(2) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล 34,110 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เปนเงิน
409,320.- บาท 
(3)  หัวหนาสํานักปลัด   31,340  บาท/เดือน  รวม  12  เดือนเปนเงิน 376,080.- 
บาท 
(4) นักวิชาการตรวจสอบภายใน 29,610 บาท/เดือน รวม 12 เดือน      เปนเงิน  
355,320.- บาท 
(5)นักพัฒนาชุมชน 26,980.- บาท/เดือน รวม 12 เดือน เปนเงิน 323,760.- บาท 
(6)  นักทรัพยากรบุคคล 24,970 บาท/เดือน รวม 12 เดือน  เปนเงิน  299,640.- 
บาท 
(7) นักจัดการงานท่ัวไป 24,970 บาท/เดือน รวม 12 เดือนเปนเงิน 299,640.- บาท   
(8) นักวิเคราะหนโยบายและแผน  24,490 บาท/เดือน รวม 12 เดือน  เปนเงิน
293,880.- บาท 
(9) เจาพนักงานธุรการ 22,490 บาท/เดือน รวม 12 เดือน  เปนเงิน  269,880.- 
บาท 
- ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 
30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงาน
บคุคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

      2.  เงินประจําตําแหนง    ตั้งไว 168,000.-  บาท  
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-  เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงนักบริหารงาน อบต. ใหแกปลัดอบต .  จํานวน  
7,000 บาท/เดือน รวม 12 เดือนเปนเงิน  84,000  บาท 
-  เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงนักบริหารงาน อบต. ใหแกรองปลัดอบต . จํานวน
3,500 บาท/เดือน รวม 12 เดือนเปนเงิน  42,000  บาท 
-  เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงนักบริหารงานท่ัวไป ใหแกหัวหนาสํานักปลัด จํานวน
3,500 บาท/เดือน รวม 12 เดือน  เปนเงิน  42,000 บาท 
- ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 
30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงาน
บคุคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
3. คาตอบแทนพนักงานจาง   ตั้งไว 921,240.- บาท  
-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป
รวม 12 เดือน รายละเอียดดังนี้  
พนักงานจางตามภารกิจ   จํานวน        597,240.- บาท  
(1) ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 21,940 บาท/เดือน รวม 12 เดือนเปนเงิน  
263,280.- บาท 
(2) ผูชวยนักจัดการงานท่ัวไป 15,600 บาท/เดือน รวม 12 เดือนเปนเงิน  187,200.- 
บาท 
(3) ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ  12,230 บาท/เดือน รวม 12 เดือนเปนเงิน 146,760.- 
บาท 
พนักงานจางท่ัวไป   จาํนวน       324,000.- บาท  
(1)  พนักงานขับรถยนต 9,000 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เปนเงิน 108,000.- บาท 
(2)  ภารโรง  9,000 บาท/เดือน รวม 12  เดือนเปนเงิน  108,000.- บาท 
(3)  คนงาน  9,000 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เปนเงิน  108,000.- บาท 
- ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 
30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงาน
บคุคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4. เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง  ตั้งไว 60,000.- บาท  
-  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง  เงินท่ีปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิ  
และเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ใหพนักงานจาง 
- ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 
30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงาน
บคุคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

        5.  เงินอ่ืนๆ     ตั้งไว  84,000.- บาท  
-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนตําแหนงนักบริหารงาน อบต. ใหแกปลัดอบต .  จํานวน  
7,000 บาท/เดือน รวม 12 เดือน 
- ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 
30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงาน
บคุคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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งบดําเนินงาน    รวมท้ังส้ิน  3,129,267.- บาท  
คาตอบแทน    ตั้งไวรวม   578,000.- บาท  
1.  คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกอปท .ตั้งไว  300,000.-  

 บาท  
-  เพ่ือจายเปนคาใชจายดังนี้ 
(1) เงินผลประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษสําหรับพนักงานสวนตําบล  
ลูกจางประจําและพนักงานจาง ซ่ึงมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ   
(2) คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง  เงินตอบแทนเจาหนาท่ีในการเลือกตั้ง  เงิน
รางวัลเงินทําขวัญฝาอันตรายเปนครั้งคราว  และอ่ืนๆ  
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปน
กรณีพิเศษอันมี ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถ่ินใหเปนรายจาย
อ่ืนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557,  หนังสือดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว
1966 ลงวนัท่ี 26 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ  

    2.คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว  20,000.-  บาท  
-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจาง ท่ีไดรับคําสั่งใหมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติและวันหยุดราชการ    
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ.2559(สํานักปลัด) 
3. คาเชาบาน     ตั้งไว    228,000.-  บาท  
- เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลและลูกจางประจําและผูมีสิทธิตาม
ระเบียบฯกําหนด 
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน
พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 (สํานักปลัด) 
4. เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว  30,000.- บาท  
-  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกผูบริหาร พนักงานสวนตําบล  และผูมี
สิทธิเบิกไดตามระเบียบฯกําหนด   
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรของพนักงาน
สวนทองถ่ิน (ฉบบัท่ี3) พ.ศ.2549 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงิน
สวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560 (สํานักปลัด) 
คาใชสอย    ตั้งไวรวม         1,936,267.-   บาท  
1. รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ  ตั้งไว  1,058,000. - บาท  
(1) คาจางเหมาบริการ   จํานวน    768,000.- บาท  
- เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบุคคลหรือคาจางเหมาบริการอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน 
- ฐานอํานาจพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, 
หนงัสอื มท. ดวนมากท่ี มท. 0808.2/ว 7120 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2559          
เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการของ อปท.และหนงัสื อ
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กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561             
เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ี
เบิกจายในลักษณะ คาใชสอย วัสดุ และคา สาธารณูปโภค (สํานักปลัด)  
(2) คารังวัดท่ีดินท่ีสาธารณประโยชน          จํานวน        20,000.-  บาท  
- เพ่ือจายเปนคารังวัดท่ีดินท่ีสาธารณประโยชนและอ่ืนๆ 
- ฐานอํานาจพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, 
หนงัสอื มท. ดวนมากท่ี มท. 0808.2/ว 7120 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง 
หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการของ อปท. 
(3) คาจางเหมาจัดทําปายประชาสัมพันธ      จํานวน        20,000.-  บาท  
- เพ่ือจายเปนคาจางเหมาจัดทําปายประชาสัมพันธ ในกิจการงานของ อบต. และอ่ืนๆ  
- ฐานอํานาจพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
หนงัสอื มท. ดวนมากท่ี  มท. 0808.2/ว 7120 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง 
หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการของ อปท. 
(4) คาบอกรับวารสารส่ิงพิมพ  จาํนวน              70,000.- บาท 
- เพ่ือจายเปนคาบอกรับวารสารสิ่งพิมพ หนังสือพิมพ  เอกสารทางวิชาการตางๆ  หรือ
หนังสือระเบียบกฎหมายตางๆรวมท้ังเปนคาจางเขาเลม เย็บปก ถายสําเนาเอกสาร แผน
ตางๆ ขอบัญญัติตางๆ และอ่ืนๆ 
- ฐานอํานาจพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
หนงัสอื มท. ดวนมากท่ี  มท. 0808.2/ว 7120 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง 
หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการของ อปท. 
(5) คาธรรมเนียมตางๆ   จํานวน        10,000.-  บาท  
- เพ่ือจายเปนคาธรรมเนียมตาง ๆ ของ อบต. และอ่ืนๆ  
- ฐานอํานาจพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
หนงัสอื มท. ดวนมากท่ี มท. 0808.2/ว 7120 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง 
หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการของ อปท. 
(6) คาเชาบริการเครื่องถายเอกสาร จํานวน  50,000.- บาท 
- เพ่ือจายเปนคาเชาบริการเครื่องถายเอกสาร ของ อบต.  
- ฐานอํานาจพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, 
หนงัสอื มท. ดวนมากท่ี  มท. 0808.2/ว 7120 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง 
หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการของ อปท. และหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย 
ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑและอัตรา
คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ีเบิกจายในลักษณะ คาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
(7) คาเบ้ียประกันภัย   จํานวน  20,000.- บาท 
- เพ่ือจายเปนคาจัดทําประกันภัยรถราชการ (ประเภท 3) ของ อบต.  
- ฐานอํานาจพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, 
หนงัสอื มท. ดวนมากท่ี  มท. 0808.2/ว 7120 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง 
หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการของ อปท.และหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย 
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ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑและอัตรา
คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ีเบิกจายในลักษณะ คาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค (สํานักปลัด) 
(8) คาจัดทําวารสาร   จํานวน         70,000.-   บาท  
- เพ่ือจายเปนคาจัดทําวารสาร อบต.เผยแพรประชาสัมพันธผลงาน ขอมูลขาวสารตาง ๆ 
และอ่ืนๆ  
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานของ
สวนราชการ พ.ศ. 2553 และหนงัสอื มท. ดวนมากท่ี  มท. 0808.2/ว 7120 ลงวันท่ี 
9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการของ อปท.  

   (9) คาพัฒนาและปรบัปรงุระบบเว็บไซต อบต.แคนเหนือ จํานวน 30,000.-บาท 
   - เพ่ือจายเปนคาพัฒนาและปรับปรุงระบบเว็บไซต อบต.แคนเหนือ และอ่ืนๆ  

- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานของ
สวนราชการ พ.ศ. 2553 และหนงัสอื มท. ดวนมากท่ีมท. 0808.2/ว 7120 ลงวันท่ี 9 
ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการของ อปท.  
2. รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   ตั้งไว    66,000.- บาท  
(1) คารับรอง    จาํนวน             20,000.-  บาท  
- เพ่ือจายเปนคารับรองเก่ียวกับการตอนรับบุคคลหรือคณะท่ีไปนิเทศงานตรวจงานหรือ
เยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานเก่ียวกับกิจการของอบต . และรับรองอ่ืนๆเชน คาอาหาร    
คาเครื่องดื่มคาของขวัญรวมท้ังคาใชจายอ่ืนซ่ึงจําเปนตองจายท่ีเก่ียวกับการรับรอง  และ
อ่ืนๆ 
- ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.4/ว 2381 ลงวันท่ี 28   
กรกฎาคม 2548  เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงินคารับรองหรือคาเลี้ยง
รับรองขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(2) คาเล้ียงรับรอง   จาํนวน             26,000.-  บาท  
- เพ่ือจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมตางๆ เชน การประชุมสภาทองถ่ิน ประชุม
คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ท่ีไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย หรือระเบียบ หรือ
หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยฯลฯ  
- ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.4/ว 2381 ลงวันท่ี 28 
กรกฎาคม 2548  เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงินคารับรองหรือคาเลี้ยง
รับรองขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(3) คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี จาํนวน             20,000.-  บาท  
- เพ่ือจายเปนคาใชจายในงานกิจกรรมทางศาสนา  และงานรัฐพิธีตางๆ  เชน กิจกรรมวัน
พอ วันแม และอ่ืนๆ 
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2559 
3. รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  ตั้งไว
730,000.- บาท 



 23 

(1) คาลงทะเบียนอบรม   จํานวน    150,000.- บาท  
- เพ่ือจายเปนคาลงทะเบียนอบรมของผูบริหาร สมาชิก อบต . พนักงานสวนตําบล 
พนักงานจางท่ีไดรับการอนุญาตใหเขารับการอบรม ตามโครงการตางๆ 
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับ
การฝกอบรมของ เจาหนาท่ีทองถ่ินพ.ศ. 2557 (สํานักปลัด)  
(2) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน     100,000.- บาท  
- เพ่ือจายเปนคาใชจายสําหรับคาเบี้ยเลี้ยงคาพาหนะคาเชาท่ีพักและคาใชจายอ่ืนๆในการ
เดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของคณะผูบริหาร  / สมาชิก อบต. / พนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจางท่ีไดรับการอนุญาตใหเขารับการอบรม ตามโครงการตางๆ ฯลฯ 
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2555 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 (สํานักปลัด) 
(3) คาใชจายโครงการฝกอบรมสัมมนาบุคลากร จํานวน   100,000.-  บาท  
-  เพ่ือจายเปนคาใชจายในจัดการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาองคความรูใหกับบุคลากรท้ัง
ผูบริหาร สมาชิก อบต . พนักงานสวนตําบล,  พนักงานจางโดย  อบต.  เปนผูดําเนินการ
อบรมเองใหมีทักษะความรูในการปฏิบัติงานใหดียิ่งข้ึน เชน คาวิทยากร คาปายโครงการ 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาสถานท่ี คาจางเหมารถ คาวัสดุ
สํานักงานและอ่ืนๆ 
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับ
การฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ินพ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
- แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ขององคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
หนา 147 ลําดับท่ี 15 
 (4) คาใชจายตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมฯ  จํานวน 20,000.- บาท 
-  เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติงานของ
พนักงานสวนตําบลเชน คาวิทยากร คาปายโครงการ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาอาหารกลางวัน คาสถานท่ี คาวัสดุสํานักงาน และอ่ืนๆ 
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2559 
- แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ขององคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
หนา 147 ลําดับท่ี 16 
(5) คาใชจายในการเลือกตั้ง  จํานวน     220,000 .-  บาท  
- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งนายก  อบต. และ สมาชกิ อบต.  เชน คาวิทยากร  
คาวัสดุสํานักงานคาปายโครงการ คาตอบแทนคณะกรรมการ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาอาหารกลางวัน คาสถานท่ี และอ่ืนๆ 
- ฐานอํานาจระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน
หรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. 2554แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2557 และหนงัสอื
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ดวนมากท่ี มท. 0808.2/ว 3028 เรื่อง  ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
- แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ขององคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
หนา 153 ลําดับท่ี 32 
(6)  โครงการ อบต. พบประชาชน / อบต. เคล่ือนท่ี จํานวน    25,000.-  บาท 
- เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการ อบต.พบประชาชน / อบต.เคลื่อนท่ีเพ่ือให
ประชาชนเขาถึงบริการ รับทราบ ปญหา ความตองการของประชาชน เชน คาปาย
โครงการ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาสถานท่ีและอ่ืนๆ 
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2559 และหนังสือดวนมากท่ี มท. 0808.2/ว 3028 เรื่องซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
- แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ขององคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
หนา 129 ลําดับท่ี 2 
(7) โครงการวันทองถิ่นไทย  จํานวน   20,000.-  บาท 
- เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการ/กิจกรรมตางๆอันเนื่องมาจากการจัดงานวันทองถ่ิน
ไทยเชน คาปาย โครงการ คาวัสดุอุปโภคบริโภค คาอาหารกลางวัน คาพานพุมดอกไมสด 
และอ่ืนๆ 
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2559 และหนังสือดวนมากท่ี มท. 0808.2/ว 3028 เรื่องซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
- แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ขององคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
หนา 149 ลําดับท่ี 19 
(8) โครงการประชุมประจําเดือนระดับตําบล   จํานวน  2 5,000.- บาท  

- เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการประชุมประจําเดือนระดับตําบล  เชน  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่มท่ีไมมีแอลกอฮอล ปายประชาสัมพันธ  และอ่ืนๆ 
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2559 และหนังสือดวนมากท่ี มท. 0808.2/ว 3028 เรื่องซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
- แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ขององคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
หนา 149 ลําดับท่ี 20 
(9) โครงการ 5 ส. เสริมสรางการบริการประชาชน  จํานวน  10,000.- บาท  

- เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการ  5 ส. เสริมสรางการบริการประชาชน  เชนคาปาย
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โครงการ และอ่ืนๆ 
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2559 และหนังสือดวนมากท่ี มท. 0808.2/ว 3028 เรื่องซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
- แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ขององคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
หนา 147 ลําดับท่ี 14 
(10) โครงการประชุมประชาคมทองถิ่นเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปจํานวน  

30,000.- บาท 

- เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการประชุมประชาคมทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป  การเพ่ิมเติมแผนพัฒนา  การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา  เชน คาปายโครงการ  
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารกลางวัน คาจัดซ้ือวัสดุอุปกรณสํานักงานท่ีใชใน
โครงการฯและอ่ืนๆ 
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2559, หนงัสอืกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0891.4/ว 856 ลงวันท่ี 17 กันยายน 
2553 และหนังสือดวนมากท่ี มท. 0808.2/ว 3028 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
- แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ขององคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
หนา 128 ลําดับท่ี 1 
(11) โครงการจิตอาสา เราทําดีดวยหัวใจ  จํานวน      30,000.- บาท  
- เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการจิตอาสา เราทําดีดวยหัวใจ  เชน คาปายโครงการ  
คาอาหารกลางวัน  คาวัสดุอุปโภคบริโภค และอ่ืนๆ 

- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2559, หนงัสอืกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0891.4/ว 856 ลงวันท่ี 17 กันยายน 
2553 และหนังสือดวนมากท่ี มท. 0808.2/ว 3028 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4. คาบํารุงรักษาและซอมแซม   ตั้งไว  82,267.- บาท   
- เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน  เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติเชน 
รถยนต 4 ประตูเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสารและครุภัณฑอ่ืน ๆ  
- ฐานอํานาจพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
และหนงัสอืกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 
เรื่องหลักเกณฑและอัตรา คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ี
เบิกจายในลักษณะ คาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
- แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ขององคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
หนา 149 ลําดับท่ี 21 (สํานักปลัด) 
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คาวัสดุ     ตั้งไวรวม  305,000.-    บาท  
1.วัสดุสํานักงาน    ตั้งไว   100,000.- บาท  
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงานตาง ๆ ท่ีจําเปนตองใชในสํานักงานตางๆ เชน กระดาษ 
แฟม ปากกา ดินสอ  ธงชาติ  ธงตราสัญลักษณ  น้ําดื่ม และอ่ืนๆ 
- ฐานอํานาจพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, 
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินดวนท่ีสุดท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี    
27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุง หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(สํานักปลัด) 
2.วัสดุงานบานงานครัว   ตั้งไว  20,000.- บาท  

   - เพ่ือจายเปนวัสดุงานบานงานครัวท่ีจําเปนเชน จาม ชาม  หมอ และอ่ืนๆ 
- ฐานอํานาจพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, 
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินดวนท่ีสุดท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 
มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ, และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุง หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(สํานักปลัด) 
3.วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน  ตั้งไว  50,000.-   บาท  
- เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเบนซิน  ดีเซล น้ํามันเครื่อง 
สําหรับรถจักรยานยนต และรถยนตสวนกลาง (4 ประตู) และอ่ืนๆ 
- ฐานอํานาจพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, 
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินดวนท่ีสุดท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี    
27  มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุง หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(สํานักปลัด) 

       4. วัสดุโฆษณาและเผยแพร  ตั้งไว    30,000.- บาท  
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  เชนลางอัดขยายรูป   กระดาษเขียนโปสเตอร
บอรด ถานกลอง และอ่ืนๆ 
- ฐานอํานาจพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, 
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินดวนท่ีสุดท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี    
27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
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ทองถ่ินดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุง หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(สํานักปลัด) 
5. วัสดุการเกษตร   ตั้งไว 5,000.-  บาท  
- เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุการเกษตร เชน จอบ เสียม คราด และอ่ืนๆ   
- ฐานอํานาจพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, 
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินดวนท่ีสุดท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี    
27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุง หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(สํานักปลัด) 

       6. วัสดคุอมพิวเตอร    ตั้งไว 100,000.- บาท  
- เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร เชน ผาหมึก อุปกรณเพ่ิมเติมอ่ืนๆ  
- ฐานอํานาจพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, 
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินดวนท่ีสุดท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 
มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุง หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(สํานักปลัด) 

 
คาสาธารณูปโภค   ตั้งไวรวม 310,000.-      บาท 
1.คาไฟฟา    ตั้งไว  120,000.- บาท  
- เพ่ือจายเปนคาไฟฟาของสํานักงาน อบต.แคนเหนือ และไฟฟาสารธารณะท่ีจําเปน 
- ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินดวนท่ีสุดท่ี มท 0810.8/ว 2217 
ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2560,หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินดวนท่ีสุดท่ี          
มท 0808.2/ว 1846 ลงวันท่ี 12 กันยายน 2560, หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินดวนท่ีสุดท่ี มท 0810.8/ว 1529 ลงวันท่ี 3 สิงหาคม  2560 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 เรื่อง
หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ี
เบิกจายในลักษณะ คาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค (สํานักปลัด) 
2.คาโทรศพัท    ตั้งไว  20,000.- บาท  
- เพ่ือจายเปนคาโทรศัพทท่ีใชในการติดตอราชการงานของ อบต. แคนเหนือ 
- ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินดวนท่ีสุดท่ี มท 0810.8/ว 2217 
ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2560, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินดวนท่ีสุดท่ี มท 
0808.2/ว 1846 ลงวันท่ี 12 กันยายน 2560, หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินดวนท่ีสุดท่ี มท 0810.8/ว 1529 ลงวันท่ี 3 สงิหาคม 2560, หนังสือ
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กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 เรื่อง
หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ี
เบิกจายในลักษณะ คาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค (สํานักปลัด) 
3.คาไปรษณยี    ตั้งไว        10,000.-       บาท  
- เพ่ือจายเปนคาไปรษณีย คาธนาณัติ  ท่ีใชในกิจการงาน อบต. แคนเหนือ 
- ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินดวนท่ีสุดท่ี มท 0810.8/ว 2217 
ลงวันท่ี 19 ตุลาคม  2560,หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินดวนท่ีสุดท่ี มท 
0808.2/ว 1846 ลงวันท่ี 12 กันยายน 2560, หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินดวนท่ีสุดท่ี มท 0810.8/ว 1529 ลงวันท่ี 3 สงิหาคม 2560, หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 เรื่อง
หลักเกณฑและ อัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ี
เบิกจายในลักษณะ คาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค (สํานักปลัด) 
4.คาบริการส่ือสารและโทรคมนาคม ตั้งไว  150,000.- บาท  
- เพ่ือจายเปนคาใชจายเก่ียวกับการใชระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงคาเชาพ้ืนท่ีเว็บไซต 
ของอบต. คาตออายุโดเมนเนมของอบต.  และคาธรรมเนียมในการใชบริการ และอ่ืนๆ 
- ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินดวนท่ีสุดท่ี มท 0810.8/ว 2217 
ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2560, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินดวนท่ีสุดท่ี มท 
0808.2/ว 1846 ลงวันท่ี 12 กันยายน  2560, หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินดวนท่ีสุดท่ี มท 0810.8/ว 1529 ลงวันท่ี 3 สงิหาคม 2560, หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 เรื่อง
หลักเกณฑและ อัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ี
เบิกจายในลักษณะ คาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค (สํานักปลัด) 
5. คาน้ําประปา    ตั้งไว  10,000.-   บาท  

   - เพ่ือจายเปนคาน้ําประปาท่ีใชในสํานักงาน อบต.  
- ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินดวนท่ีสุดท่ี มท 0810.8/ว 2217 
ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2560,หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินดวนท่ีสุดท่ี มท 
0808.2/ว 1846 ลงวันท่ี 12 กันยายน 2560, หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินดวนท่ีสุดท่ี มท 0810.8/ว 1529 ลงวันท่ี 3 สงิหาคม 2560, หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 เรื่อง
หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ี
เบิกจายในลักษณะ คาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค (สํานักปลัด) 

  งบลงทุน    รวมท้ังส้ิน   163,000.- บาท  
  คาครุภัณฑ    ตั้งไวรวม  163,000.- บาท  
    1. ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร  ตั้งไว     13,600.- บาท  
    (1) คาจัดซ้ือกลองถายภาพ ระบบดิจิตอล จํานวน     13,600.- บาท 
    - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือกลองถายภาพ ระบบดิจิตอลความละเอียด 16ลานพิกเซลข้ึนไป 
    จํานวน 1 ตัวๆ ละ 13,600 บาท  

- ฐานอํานาจพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
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และตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ มกราคม 2561 
    2. ครุภัณฑสํานักงาน   ตั้งไว  120,500.- บาท  
    (1) คาจัดซ้ือโตะเอนกประสงคขาพับ จํานวน  25,000.- บาท 

- เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะเอนกประสงคขาพับ  จํานวน  10  ตัวๆ ละ2,500  บาท
(ราคาตามทองตลาด) 
- ฐานอํานาจพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
และตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ มกราคม 2561 

    (2) คาจัดซ้ือเกาอ้ีสําหรับประชุม  จํานวน  25,500.- บาท  
  - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเกาอ้ีสําหรับประชุมจํานวน  30ตัวๆ ละ 850  บาท (ราคาตาม

ทองตลาด) 
- ฐานอํานาจพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
และตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ มกราคม 2561 

    (3) คาจัดซ้ือเต็นท   จํานวน  50,000.- บาท  
- เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเต็นท ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 8 เมตร สูงไมต่ํากวา 1.8 เมตร 
จํานวน  2 หลังๆ ละ 25,000  บาทรวมเปนเงิน 50,000 บาท (ราคาตามทองตลาด)  
- ฐานอํานาจพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
และตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ มกราคม 2561 

    (4) คาจัดซ้ือเครื่องขยายเสียงเคล่ือนท่ีแบบลากจูง จํานวน 20,000.- บาท  
- เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องขยายเสียงเคลื่อนท่ี แบบลากจูง ขนาด 12 นิ้ว 350 วัตต มี
ชองสําหรับเสียบ USB เลน MP3 พรอมไมคลอยมือถือ 2 ตัว รองรับบลูทูธ  จํานวน 2 
เครื่องๆ ละ 10,000 บาท รวมเปนเงิน  20,000 บาท (ราคาตามทองตลาด) 
- ฐานอํานาจพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
และตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ มกราคม 2561 

    3. ครุภัณฑคอมพิวเตอร   ตั้งไว  28,900.- บาท  
   (1) คาจัดซ้ือคอมพิวเตอรโนตบุก  จํานวน     21,000.- บาท  

- เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน  1 เครื่อง ๆ 
ละ 21,000 บาท 
- ฐานอํานาจพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
และตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป  พ.ศ.
2561 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
- แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ขององคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
หนา 212 ลําดับท่ี 6 (สํานักปลัด)  

   (2)คาจัดซ้ือเครื่องพิมพ   จํานวน  7,900.- บาท  
- เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network 
แบบท่ี 1 (27 หนา/นาที) จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 7,900 บาท รวมเปนเงิน 7,900บาท  
- ฐานอํานาจพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
และตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป  พ.ศ.
2561 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
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- แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ขององคการบริหารสวนตําบลแคน
เหนือ หนา 212 ลําดับท่ี 6 (สํานักปลัด) 
งบเงินอุดหนนุ    รวมท้ังส้ิน -  บาท  
งบรายจายอ่ืน    รวมท้ังส้ิน        -  บาท  

 
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 

  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2562 
องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 

อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110) 

  หนวยงาน  กองคลัง 
งานบริหารงานคลัง(00113)   ตั้งไวรวมท้ังส้ิน   2,367,600.- บาท  
งบบุคลากร    รวมท้ังส้ิน 1,915,800.-   บาท  
เงินเดือน  (ฝายประจํา)   ตั้งไวรวม       1,915,800.- บาท  
1. เงินเดือนพนักงาน   ตั้งไว 1,228,200.-      บาท 
- เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ิน ประจําป 2562 ดังนี้ 
(1) ผูอํานวยการกองคลัง 31,880 บาท/เดือน รวม 12 เดือนเปนเงิน  382,560.- 
บาท 
(2) นักวิชาการจัดเก็บรายได 22,980 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เปนเงิน  275,760.-
บาท 
(3) นักวิชาการพัสดุ 29,610 บาท/เดือน รวม 12 เดือนเปนเงิน355,320บาท  
(4) นักวิชาการการเงินและบัญชี 17,880 บาท/เดือน รวม 12 เดือนเปนเงิน
214,560.- บาท  
- ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 
30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงาน
บคุคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (กองคลงั) 
2. เงินประจําตําแหนง   ตั้งไว   42,000.-  บาท  
-  เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงนักบริหารงานท่ัวไป ใหแกผูอํานวยการกองคลังจํานวน
3,500 บาท/เดือน รวม 12 เดือน  เปนเงิน   42,000   บาท  
- ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 
30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงาน
บคุคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (กองคลงั) 
3. คาจางลูกจางประจํา   ตั้งไว  207,240.- บาท  
-  เพ่ือจายเปนคาจางรายเดือนใหแกลูกจางประจํา  ตําแหนงเจาหนาท่ีการเงินและบัญชี  
จํานวน  17,270  บาท/เดือน รวม 12 เดือน  เปนเงิน  207,240.- บาท   
- ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 
30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงาน
บคุคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (กองคลงั) 
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4. คาตอบแทนพนักงานจาง  ตั้งไว  378,360.- บาท  
-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป
รวม 12 เดือน รายละเอียดดังนี้ 
พนักงานจางตามภารกิจ   จํานวน  270,360.- บาท  
(1) ผูชวยเจาหนาท่ีพัสดุ 11,960 บาท/เดือน รวม 12 เดือนเปนเงิน143,520 บาท 
(2) ผูชวยเจาหนาท่ีจัดเก็บรายได 10,570บาท /เดือน รวม 12 เดือนเปนเงิน 
126,840.- บาท 
พนักงานจางท่ัวไป   จาํนวน 108,000.- บาท  
(1)  คนงานท่ัวไป 9,000บาท/เดือน รวม 12 เดือน เปนเงิน 108,000 บาท 

- ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 
30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงาน
บคุคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (กองคลงั) 
5. เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง  ตั้งไว      60,000.- บาท  
-  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง  เงินท่ีปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิ  
และเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ใหแกพนักงานจาง 
- ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 
30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงาน
บคุคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (กองคลงั) 
งบดําเนินงาน    รวมท้ังส้ิน      404,000.- บาท  
คาตอบแทน    ตั้งไวรวม          100,000.-    บาท 
1.  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว   10,000.- บาท  
-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจางท่ีไดรับคําสั่งใหมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติและวันหยุดราชการ   
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ.2559 (กองคลงั) 

             2. คาเชาบาน    ตั้งไว  80,000.-  บาท  
- เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลและลูกจางประจําและผูมีสิทธิตาม
ระเบียบฯกําหนด 
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน
พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 (กองคลงั) 
3. เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว  10,000.- บาท  
-  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกผูบริหาร พนักงานสวนตําบล  และผูมี
สิทธิเบิกไดตามระเบียบฯกําหนด  
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรของพนักงาน
สวนทองถ่ิน (ฉบบัท่ี3) พ.ศ.2549 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงิน
สวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560 (กองคลงั) 
คาใชสอย    ตั้งไวรวม  214,000.- บาท  
1. รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ  ตั้งไว  84,000.-    บาท 
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(1)  คาจางเหมาบริการ    จํานวน  84,000.-   บาท 
- เพ่ือเปนคาใชจายในคาจางเหมาบุคคลคาจางเหมาบริการอ่ืน ๆ   
- ฐานอํานาจพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, 
หนงัสอื มท. ดวนมากท่ี  มท. 0808.2/ว 7120 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง 
หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการของ อปท. และหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย 
ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑและอัตรา
คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ีเบิกจายในลักษณะ คาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค (กองคลงั) 

2. รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆตั้งไว     
110,000.-  บาท  
(1)คาลงทะเบียนอบรม   จาํนวน             50,000.- บาท 
- เพ่ือจายเปนคาลงทะเบียนอบรมของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจางท่ีไดรับ
อนุญาตใหเขารับการอบรมตามโครงการตาง ๆ 
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับ
การฝกอบรมของ เจาหนาท่ีทองถ่ินพ.ศ. 2557 (กองคลงั)  
 (2)คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จาํนวน  30,000.- บาท 
- เพ่ือจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวนตําบล  
พนักงานจางท่ีไดรับอนุญาตใหเดินทางไปราชการตาง ๆ 
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2555 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 (กองคลงั) 
(3) คาใชจายโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได  จํานวน  

 10,000.-  บาท 
- เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได โดยการออกหนวย
บริการเคลื่อนท่ี เชน คาปายโครงการ คาวัสดุอุปโภคบริโภค คาอาหารกลางวัน และอ่ืนๆ 
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2559, หนงัสอืกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0891.4/ว 856 ลงวันท่ี 17 กันยายน 
2553 และหนังสือดวนมากท่ี มท. 0808.2/ว 3028 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
- แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ขององคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
หนา 152 ลําดับท่ี 31 
(4) โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของคณะกรรมการจัดหาพัสดุ  
จํานวน  20,000. -  บาท 
-เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของคณะกรรมการ
จัดหาพัสดุ เพ่ือสรางความเขาใจในการปฏิบัติงานเชน คาปายโครงการ คาวิทยากร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาวัสดุสํานักงานท่ีใชในโครงการฯ และ
อ่ืนๆ 
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ
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จัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2559, หนงัสอืกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0891.4/ว 856 ลงวันท่ี 17 
กันยายน 2553 และหนังสือดวนมากท่ี มท. 0808.2/ว 3028 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
- แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ขององคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
หนา 152 ลําดับท่ี 30 
3. คาบํารุงรักษาและซอมแซม  ตั้งไว       20,000.- บาท 
- เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน  เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติเชน 
คาซอมแซมทรัพยสินครุภัณฑตาง ๆคาบํารุงรักษาทรัพยสิน และครุภัณฑอ่ืน ๆ  
- ฐานอํานาจพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
และหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 
เรื่องหลักเกณฑและอัตรา คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ี
เบิกจายในลักษณะ คาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
- แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ขององคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
หนา 149 ลําดับท่ี 21 (กองคลงั) 
คาวัสดุ     ตั้งไวรวม      90,000.- บาท  

      1. วัสดุสํานักงาน   ตั้งไว  40,000.- บาท  
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุตางๆ ท่ีจําเปนตองใชในสํานักงาน เชน กระดาษ แฟม ปากกา 
ดินสอ และอ่ืนๆ 
- ฐานอํานาจพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, 
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินดวนท่ีสุดท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี    
27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุง หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(กองคลงั) 
2. วัสดคุอมพิวเตอร   ตั้งไว  50,000.- บาท  
-เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอรในกองคลัง เชน ผาหมึก อุปกรณเพ่ิมเติม และอ่ืนๆ ท่ี
จําเปน 
- ฐานอํานาจพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, 
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินดวนท่ีสุดท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี     
27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุง หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(กองคลงั) 
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  งบลงทุน    รวมท้ังส้ิน  47,800.- บาท  
  คาครุภัณฑ    ตั้งไวรวม 47,800.- บาท  
  1. ครุภัณฑสํานักงาน   ตั้งไว  21,500.- บาท  
   (1)คาจัดซ้ือตูเก็บเอกสาร  จํานวน   11,000.- บาท  

   - เพ่ือจัดซ้ือตูเก็บเอกสาร แบบตูเหล็ก 2 บาน  จํานวน  2หลังๆละ5,500.-บาท 
- ฐานอํานาจพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
และตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ มกราคม 2561 
- แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 ประจําป
งบประมาณ 2561 ขององคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ หนา 55 ลําดับท่ี 1 (กอง
คลงั) 

    (2) คาจัดซ้ือเกาอ้ีทํางานแบบมีพนักพิงมีลอเล่ือน จํานวน     10,500.- บาท  
- เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเกาอ้ีทํางานแบบมีพนักพิงมีลอเลื่อนจํานวน  7 ตัวๆ ละ 1,500  
บาท (ราคาตามทองตลาด) 
- ฐานอํานาจพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
และตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ มกราคม 2561 
2. ครภุณัฑคอมพิวเตอร   ตั้งไว  26,300.- บาท 

   (1) คาจัดซ้ือคอมพิวเตอร  จํานวน   22,000.- บาท  
- เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือคอมพิวเตอร (จอขนาดไมนอยกวา 19นิ้ว) จํานวน  1 เครื่อง ๆ 
ละ 22,000 บาท รวมเปนเงิน 22,000 บาท 
- ฐานอํานาจพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
และตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป  พ.ศ.
2561 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
- แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ขององคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
หนา 212 ลําดับท่ี 6 (กองคลงั) 

   (2) คาจัดซ้ือเครื่องพิมพ   จํานวน  4,300.- บาท  
- เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ ( Ink Tank 
Printer) จากโรงงานผูผลิตจํานวน 1เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท รวมเปนเงิน 4,300 บาท 
- ฐานอํานาจพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
และตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป  พ.ศ.
2561 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
- แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ขององคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
หนา 212 ลําดับท่ี 6 (กองคลงั) 

 

งบเงินอุดหนนุ    รวมท้ังส้ิน  - บาท 
งบรายจายอ่ืน    รวมท้ังส้ิน  - บาท  
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 
     ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2562 

  องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน  (00120) 
หนวยงาน สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  ( 00123) ตั้งไวรวมท้ังส้ิน
 1,432,780.-   บาท 

  งบบุคลากร    รวมท้ังส้ิน 341,280.-  บาท  
เงินเดือน  (ฝายประจํา)   ตัง้ไวรวม  341,280.- บาท  
1. เงินเดือนพนักงาน   ตั้งไว  221,280.-      บาท 
- เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ิน ประจําป 2562 ตําแหนง เจาพนักงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 18,440  บาท/เดือน  รวม  12  เดือน 
- ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 
30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงาน
บคุคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (สํานักปลัด) 

     2. คาตอบแทนพนักงานจาง  ตั้งไว   108,000.- บาท  
-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนใหแกพนักงานจางท่ัวไปรายละเอียดดังนี้ 
(1)  คนงานท่ัวไป 9,000  บาท/เดือน รวม 12 เดือน เปนเงิน  108,000 บาท 
- ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 
30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงาน
บคุคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (สํานักปลัด) 
3. เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง ตั้งไว 12,000.- บาท  
-  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง  เงินท่ีปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิ  
และเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ใหแกพนักงานจาง 
- ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 
30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงาน
บคุคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (สํานักปลัด) 
งบดําเนินงาน    รวมท้ังส้ิน    977,500.- บาท  
คาตอบแทน    ตั้งไวรวม            50,000.- บาท  
1. คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก  อปท. ตั้งไว 20,000.-  บาท 
-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท. เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติหนาท่ี 
(1) อาสาสมัครขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีท่ีไดรับคําสั่งชวยสนับสนุนการ
ปฏิบัติหนาท่ีจากผูบริหารทองถ่ิน 
(2) อาสาสมัครขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีอ่ืนท่ีไปสนับสนุนการปฏิบัติ
หนาท่ีจากผูบริหารทองถ่ิน ตามอัตราคาใชจายท่ีกําหนดไว 
- ฐานอํานาจระเบียบคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ วาดวย
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คาใชจายของอาสาสมัครในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
    2. คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว     5,000.-  บาท  

-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจางท่ีไดรับคําสั่งใหมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติและวันหยุดราชการ    
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ.2559 (สํานักปลัด) 
3. คาเชาบาน     ตั้งไว 25,000.-  บาท 
-  เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลและลูกจางประจําและผูมีสิทธิตาม
ระเบียบฯกําหนด 
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน
พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 (สํานักปลัด) 
คาใชสอย    ตั้งไวรวม  692,500.- บาท  

        1. รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ ตั้งไว  20,000.- บาท 
(1) คาเบ้ียประกันภัย   จํานวน  20,000.- บาท 
- เพ่ือจายเปนคาจัดทําประกันภัยรถราชการ (ประเภท 3) ของ อบต.  
- ฐานอํานาจพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, 
หนงัสอื มท. ดวนมากท่ีมท. 0808.2/ว 7120 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง 
หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการของ อปท.  และหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย 
ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑและอัตร า
คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ีเบิกจายในลักษณะ        
คาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค (สํานักปลัด) 
2. รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆตั้งไว
572,500.-  บาท  
(1) คาลงทะเบียนอบรม   จาํนวน            20,000.- บาท 
-เพ่ือจายเปนคาลงทะเบียนอบรมของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจางท่ีไดรับ
อนุญาตใหเขารับการอบรมตามโครงการตาง ๆ 
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับ
การฝกอบรมของ เจาหนาท่ีทองถ่ินพ.ศ. 2557 (สํานักปลัด)  
(2) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จาํนวน    20,000.- บาท 
-เพ่ือจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวนตําบล  
พนักงานจางท่ีไดรับอนุญาตใหเดินทางไปราชการตาง ๆ 
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2555 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 (สํานักปลัด) 
(3) คาใชจายในการตั้งจุดตรวจบริการประชาชน จํานวน  41,000 .-  บาท  
- เพ่ือเปนคาใชจายในการตั้งจุดตรวจเทศกาลปใหมและเทศกาลสงกรานตเพ่ือปองกันและ
ลดปญหาอุบัติเหตุในชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต  เชน คาปายโครงการ คาปาย
ประชาสัมพันธ คาสถานท่ี คาวัสดุอุปโภคบริโภค คาวัสดุอุปกรณไฟฟา คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม และอ่ืนๆ 
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- ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.  2560, ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน และการเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.  2547 ขอ 52, หนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0804.5/ว 1634 ลงวันท่ี 22 กันยายน 
2557, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/ว 661     
ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2561 
- แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ขององคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
หนา 136 ลําดับท่ี 3 
(4) คาใชจายตามโครงการการใหบริการและสรางเครือขายปฏิบัติการฉุกเฉินเบ้ืองตน

ในชุมชน จํานวน  292,000.-  บาท 
- เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการการใหบริการและสรางเครือขายปฏิบัติการฉุกเฉิน

เบื้องตนในชุมชน  ดังนี้ คาจางเหมาบริการเจาหนาท่ีปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตน ในการ

ปฏิบัติงานหนวยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตน ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี       

30 กันยายน 2562  โดย 1 วัน มี 2 ผลัดๆ ละ 2 คนๆ ละ 200 บาท จํานวน 265 

วัน เปนเงิน  292,000.-  บาท  

- ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0891.4/ว 856 ลงวันท่ี 17 กันยายน 
2553 และหนังสือดวนมากท่ี มท. 0808.2/ว 3028 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
- แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ขององคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
หนา 136 ลําดับท่ี 2 
(5) โครงการฝกอบรมการปองกันและระงับอัคคีภัย  จํานวน   28,000 .-  บาท  
- เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมการปองกันและระงับอัคคีภัยเชนคา
วิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาปายโครงการ คาอุปกรณใน
การฝกภาคปฏิบัติ และอ่ืนๆ 
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2559, หนงัสอืกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0891.4/ว 856 ลงวันท่ี 17 กันยายน 
2553 และหนังสือดวนมากท่ี มท. 0808.2/ว 3028 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
- แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 ประจําป
งบประมาณ 2561 ขององคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ หนา 34 ลําดับท่ี 8 (สํานัก
ปลัด) 
(6) โครงการวัน อปพร.   จํานวน     19,000.- บาท 
- เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการ วัน อปพร.เชน คาอาหารกลางวัน  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาจางเหมารถ คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุอุปโภคบริโภค และอ่ืนๆ 
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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พ.ศ.  2559, หนงัสอืกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0891.4/ว 856 ลงวันท่ี 17 
กันยายน 2553 และหนังสือดวนมากท่ี มท. 0808.2/ว 3028 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
(7) โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง) ประจาํป 
2562  จํานวน  102,500.- บาท  
- เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 
(หลักสูตรจัดตั้ง) ประจําป 2562 เชน คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม   
คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุอุปกรณภาคปฏิบัติ/อัคคีภัย คาวิทยากร คาปายโครงการ       
คาเครื่องแบบชุด อปพร. และอ่ืนๆ 
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2559, หนงัสอืกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0891.4/ว 856 ลงวันท่ี 17 กันยายน 
2553 และหนังสือดวนมากท่ี มท. 0808.2/ว 3028 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 (8) โครงการประชารัฐรวมใจคลองสวยน้ําใสไรผักตบชวา  ประจําป  2562

 จํานวน   50,000.-  บาท 
- เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการประชารัฐรวมใจคลองสวยน้ําใสไรผักตบชวาประจําป 
2562 เชน คาปายโครงการ คาวัสดุอุปโภคบริโภค คาอาหารกลางวัน คาน้ํามันเชื้อเพลิง 
และอ่ืนๆ 
-  ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2559, หนงัสอืกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0891.4/ว 856 ลงวันท่ี     17 
กันยายน 2553 และหนังสือดวนมากท่ี มท. 0808.2/ว 3028 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
- แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 ประจําป 
งบประมาณ 2561 ขององคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ หนา 35 ลําดับท่ี 1 (สํานัก
ปลัด) 
3. คาบํารุงรักษาและซอมแซม   ตั้งไว    100,000.- บาท  
- เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑท่ีใชในกิจการงาน อปพร .  เพ่ือให
สามารถใชงานได ตามปกติ  เชน ซอมรถยนตบรรทุกน้ํา รถยนตศูนย และอ่ืน  ๆ
- ฐานอํานาจพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
และหนงัสอืกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 
เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจาย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ี
เบิกจายในลักษณะ คาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
- แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ขององคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
หนา 149 ลําดับท่ี 21 (สํานักปลัด)  



 39 

 
คาวัสดุ     ตั้งไวรวม     210,000.- บาท  

        1. วัสดุสํานักงาน   ตั้งไว  10,000.- บาท  
-เพ่ือจายเปนคาวัสดุตางๆ ท่ีจําเปนตองใชในสํานักงาน เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ 
และอ่ืนๆ 
- ฐานอํานาจพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, 
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินดวนท่ีสุดท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 
มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุง หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(สํานักปลัด) 
2.  วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน  ตั้งไว           100,000.- บาท  
- เพ่ือจายเปนคาใชน้ํามันเชื้อเพลิง  รถน้ํารถกูภัย คาน้ํามันหลอลื่นรถยนต  และอ่ืนๆ 
- ฐานอํานาจพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, 
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินดวนท่ีสุดท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 
มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุง หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(สํานักปลัด) 
3. วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ตั้งไว    20,000.- บาท  
- เพ่ือจายเปนคายาและเวชภัณฑ วัสดุการแพทย ตางๆ ท่ีใชในศูนยกูชีพกูภัยตําบลแคน
เหนือและอ่ืนๆ 
- ฐานอํานาจพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, 
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินดวนท่ีสุดท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 
มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุง หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(สํานักปลัด) 

        4.วัสดคุอมพิวเตอร   ตั้งไว 25,000.- บาท  
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน ผาหมึก อุปกรณเพ่ิมเติม และอ่ืนๆ ท่ีจําเปน  
- ฐานอํานาจพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, 
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินดวนท่ีสุดท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 
มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
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ปรับปรุง หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (สํานักปลัด) 
5. วัสดุยานพาหนะและขนสง          ตั้งไว   25,000.-  บาท    
- เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน กรวยจราจรแบบสะทอนแสง แผง
ก้ันจราจรและอ่ืนๆ 
- ฐานอํานาจพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, 
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินดวนท่ีสุดท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 
มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุง หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(สํานักปลัด) 
6. วัสดุอ่ืน    ตั้งไว   30,000.-  บาท    
- เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ เครื่องใชในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เชน 
เสื้อชูชีพ เสื้อก๊ักแถบสะทอนแสง และอ่ืนๆ 
- ฐานอํานาจพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, 
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินดวนท่ีสุดท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 
มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุง หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(สํานักปลัด) 
คาสาธารณูปโภค   ตั้งไวรวม 25,000.- บาท  
1. คาบริการโทรศัพท   ตั้งไว   10,000.- บาท 
- เพ่ือจายเปนคาโทรศัพทประจําศูนย อปพร.ท่ีใชในการติดตอราชการตาง ๆ 
- ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินดวนท่ีสุดท่ี มท 0810.8/ว 2217 
ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2560, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินดวนท่ีสุดท่ี มท 
0808.2/ว 1846 ลงวันท่ี 12 กันยายน 2560, หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินดวนท่ีสุดท่ี มท 0810.8/ว 1529 ลงวันท่ี 3 สงิหาคม 2560, หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 เรื่อง
หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ี
เบิกจายในลักษณะ คาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค (สํานักปลัด) 

     2. คาไฟฟา    ตั้งไว   15,000.- บาท 
- เพ่ือจายเปนคาไฟฟาของอาคารปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต .แคนเหนือ  
- ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินดวนท่ีสุดท่ี มท 0810.8/ว 2217 
ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2560, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินดวนท่ีสุดท่ี มท 
0808.2/ว 1846 ลงวันท่ี 12 กันยายน 2560,หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินดวนท่ีสุดท่ี มท 0810.8/ว 1529 ลงวันท่ี 3 สงิหาคม 2560, หนังสือ
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กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 เรื่อง
หลักเกณฑและ อัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ี
เบิกจายในลักษณะ คาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค (สํานักปลัด) 

  งบลงทุน    รวมท้ังส้ิน   114,000.- บาท 
  คาครุภัณฑ    ตั้งไวรวม 114,000.- บาท  

1. ครุภัณฑสํานักงาน   ตั้งไว      5,500.- บาท  
   (1)คาจัดซ้ือตูเก็บเอกสาร  จํานวน       5,500.- บาท  

- เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือตูเก็บเอกสาร แบบตูเหล็ก 2 บาน  จํานวน 1 หลังๆละ 5,500.-  
บาท  
- ฐานอํานาจพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, 
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ มกราคม 2561, หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ินดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ 
2. ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง  ตั้งไว  10,000.- บาท  

   (1)คาจัดซ้ือปายหยุดตรวจสามเหล่ียม จํานวน   10,000.- บาท  

- เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือปายหยุดตรวจจราจรสามเหลี่ยมจํานวน  1 ชุดๆละ 10,000.-
บาท (ราคาตามทองตลาด) 
- ฐานอํานาจพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, 
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ มกราคม 2561, หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ินดวนท่ีสุดท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและ ครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ 
3. ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ  ตั้งไว         50,000.-   บาท 

   (1) คาจัดซ้ือไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตยพรอมติดตั้งจํานวน 50,000.-   บาท 

- เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตยพรอมติดตั้ง  จํานวน  2 จุดๆละ 
25,000.-บาท (ราคาตามทองตลาด) 
- ฐานอํานาจพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, 
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ มกราคม 2561, หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ินดวนท่ีสุดท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ 
- แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ขององคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
หนา 214 ลําดับท่ี 11 (สํานักปลัด)  

     4. ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง  ตั้งไว      48,500.- บาท  
   (1)คาจัดซ้ือหัวฉีดดามปนปรับฝอย จํานวน       26,500.- บาท  

- เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือหัวฉีดดามปนปรับฝอยได 4 ระดับจํานวน  1 อันๆละ 26,500.-
บาท (ราคาตามทองตลาด) 
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- ฐานอํานาจพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, 
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ มกราคม 2561, หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ินดวนท่ีสุดท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ 

   (2) คาจัดซ้ือชุดดับเพลิงแบบมาตรฐาน 3 ช้ัน  จํานวน      22,000.- บาท  
- เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือชุดดับเพลิงแบบมาตรฐาน 3 ชั้น รวมหมวก รองเทาถุงมือ HOOD 
(ผาคลุมศรีษะ) จํานวน  2 ชุดๆ ละ 11,000.-บาท รวมเปนเงิน 22,000 บาท (ราคา
ตามทองตลาด) 
- ฐานอํานาจพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, 
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ มกราคม 2561, หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ินดวนท่ีสุดท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ 

  งบเงินอุดหนนุ    รวมท้ังส้ิน  -   บาท  
  งบรายจายอ่ืน    รวมท้ังส้ิน  -  บาท  
 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 
  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2562 
องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 

อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 
แผนงานการศึกษา  (00210) 

หนวยงาน กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
                               งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  (00211)ตั้งไวรวมท้ังส้ิน 1,122,420.- บาท  
                               งบบุคลากร    รวมท้ังส้ิน 793,320.-      บาท 
                               เงินเดือน  (ฝายประจํา)   ตั้งไวรวม 793,320.-      บาท  

1. เงินเดือนพนักงาน   ตั้งไว     393,600.-     บาท 
- เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ิน ประจําป 2562  ตําแหนง ผูอํานวยการกอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   32,800 บาท/เดือน รวม 12 เดือนเปนเงิน  
393,600.- บาท 
- ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 
30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงาน
บคุคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

    2. เงินประจําตําแหนง     ตั้งไว  42,000.-  บาท  
-  เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงนักบริหารงานท่ัวไป ใหแกหัวหนาสวนการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรมจํานวน  3,500 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เปนเงิน 42,000  บาท 
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- ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 
30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงาน
บคุคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

       3. คาตอบแทนพนักงานจาง  ตั้งไว  345,720.- บาท  
-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป
รวม 12 เดือน รายละเอียดดังนี้  
พนักงานจางตามภารกิจ   จํานวน  237,720 บาท  
(1) ผูชวยนักวิชาการศึกษา  19,810บาท/เดือน รวม 12 เดือน  เปนเงิน  237,720 
บาท 
พนักงานจางท่ัวไป   จาํนวน        108,000.-     บาท 
(1)  คนงานท่ัวไป 9,000 บาท/เดือน รวม 12 เดือนเปนเงิน  108,000.- บาท 
- ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 
30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงาน
บคุคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4. เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง ตั้งไว     12,000.- บาท  
-  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง  เงินท่ีปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิ  
และเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ใหแกพนักงานจาง 
- ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 
30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงาน
บคุคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
งบดําเนินงาน    รวมท้ังส้ิน     299,200.- บาท  
คาตอบแทน    ตั้งไวรวม     80,000.-    บาท  
1.  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว  10,000.- บาท  
-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจาง ท่ีไดรับคําสั่งใหมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติและวันหยุดราชการ 
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ.2559 (กองการศึกษาฯ) 
2. คาเชาบาน    ตั้งไว    50,000.-  บาท  
-  เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลและลูกจางประจําและผูมีสิทธิตาม
ระเบียบฯกําหนด 
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน
พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 (กองการศึกษาฯ) 
3. เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร   ตั้งไว   20,000.- บาท  
-  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล  และผูมีสิทธิเบิกตาม
ระเบียบฯกําหนด 
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรของพนักงาน
สวนทองถ่ิน (ฉบบัท่ี3) พ.ศ.2549 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงิน
สวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560 (กองการศึกษาฯ) 
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คาใชสอย    ตั้งไวรวม  179,200.- บาท  
1. รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ  ตั้งไว       79,200.- บาท  
(1)  คาจางเหมาบริการ    จํานวน    79,200.-   บาท 
- เพ่ือเปนคาใชจายในคาจางเหมาบุคคลคาจางเหมาบริการอ่ืน ๆ   
- ฐานอํานาจพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, 
หนงัสอื มท. ดวนมากท่ี มท. 0808.2/ว 7120 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง 
หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการของ อปท. และหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย 
ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑและอัตรา
คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ีเบิกจายในลักษณะ คาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค (กองการศึกษาฯ) 
2. รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆตั้งไว  

80,000.- บาท 
   (1) คาลงทะเบียนอบรม   จํานวน             50,000.-      บาท 

-  เพ่ือจายเปนคาลงทะเบียนอบรมของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางสวน
การศึกษา ฯ  
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับ
การฝกอบรมของ เจาหนาท่ีทองถ่ินพ.ศ. 2557 (กองการศึกษาฯ) 

   (2) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน      30,000.-  บาท  
-  เพ่ือจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะในการเดินทางไปราชการของ พนักงานสวนตําบล  
พนักงานจางท่ีไดรับมอบหมายใหเดินทางไปราชการตางๆ  
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.  2555 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 (กอง
การศึกษาฯ) 
3. คาบํารุงรักษาและซอมแซม   ตั้งไว   20,000.-    บาท  
-  เพ่ือเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน  ท่ีดินและสิ่งกอสรางเพ่ือใหสามารถใช
งานไดตามปกติเชน  หองเรียน  หองน้ํา  หลังคา  อาคารเรียนระบบไฟฟา  ฯลฯ   
- ฐานอํานาจพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 
และหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 
เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ี
เบิกจายในลักษณะ คาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
- แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ขององคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
หนา 149 ลําดับท่ี 21 (กองการศึกษาฯ)  
คาวัสดุ     ตั้งไวรวม    40,000.-       บาท 

        1. วัสดุสํานักงาน                          ตั้งไว            25,000.- บาท                                   
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงานท่ีจําเปนสําหรับในกองการศึกษาฯ เชน กระดาษ แฟม 
ปากกา ดินสอ และอ่ืนๆ 
- ฐานอํานาจพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, 
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินดวนท่ีสุดท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 



 45 

มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุง หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(กองการศึกษาฯ) 
2.วัสดคุอมพิวเตอร   จาํนวน  15,000.- บาท  
- เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร เชน ผาหมึก อุปกรณเพ่ิมเติมอ่ืนๆ ท่ีจําเปน ฯลฯ 
- ฐานอํานาจพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, 
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินดวนท่ีสุดท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 
มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุง หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(กองการศึกษาฯ) 

  งบลงทุน    รวมท้ังส้ิน  29,900.- บาท  
  คาครุภัณฑ    ตั้งไวรวม 29,900.- บาท  
  1. ครภุณัฑคอมพิวเตอร   ตั้งไว  29,900.- บาท 
   (1) คาจัดซ้ือคอมพิวเตอร  จํานวน    22,000.- บาท  

- เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือคอมพิวเตอร (จอขนาดไมนอยกวา 19นิ้ว) จํานวน  1เครื่อง ๆ ละ 
22,000.- บาท 
- ฐานอํานาจพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
และตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําปพ.ศ.
2561 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
- แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ขององคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
หนา 213 ลําดับท่ี 9 (กองการศึกษาฯ) 

   (2)คาจัดซ้ือเครื่องพิมพ   จํานวน  7,900.- บาท  
- เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network 
แบบท่ี 1 (27 หนา/นาที)จํานวน 1เครื่อง ๆ ละ 7,900 บาท รวมเปนเงิน 7,900 บาท  
- ฐานอํานาจพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
และตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําปพ.ศ.
2561 กระทรวงดิจิทัล เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
- แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ขององคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
หนา 213 ลําดับท่ี 9 (กองการศึกษาฯ) 

  งบเงินอุดหนนุ    รวมท้ังส้ิน  -   บาท  
  งบรายจายอ่ืน    รวมท้ังส้ิน  -  บาท  
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 
    ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.  2562 

องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 
แผนงานการศึกษา  (00210) 

หนวยงาน กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ตั้งไวรวมท้ังส้ิน  5,084,134.-

 บาท  
งบบุคลากร    รวมท้ังส้ิน 1,084,720.- บาท  

                             เงินเดือน  (ฝายประจํา)    ตั้งไวรวม  1,084,720.-   บาท  
1. เงินเดือนพนักงาน   ตั้งไว    552,960.-    บาท 
- เพ่ือจายเปนเงินเดือนขาราชการครู รวม 12 เดือน 
- ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 
30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงาน
บคุคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 2. เงินวิทยฐานะ   ตั้งไว   42,000.- บาท  
-  เพ่ือจายเปนเงินวิทยฐานะของขาราชการครูท่ีมีใบประกอบวิชาชีพครู 
- ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 
30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงาน
บคุคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

       3. คาตอบแทนพนักงานจาง   ตั้งไว 479,760.- บาท  
-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป
รวม 12 เดือน 
- ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 
30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงาน
บคุคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4. เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง  ตั้งไว 10,000.- บาท  
-  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง  เงินท่ีปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิ  
และเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ใหแกพนักงานจาง 
- ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 
30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงาน
บคุคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
งบดําเนินงาน    รวมท้ังส้ิน  2,155,314.- บาท  
คาตอบแทน    ตั้งไวรวม     19,500.-    บาท 

        1. เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว      19,500.- บาท  
-  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกขาราชการครูผูดูแลเด็ก  และผูมีสิทธิเบิก
ตามระเบียบฯ กําหนด  
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรของพนักงาน
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สวนทองถ่ิน (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2549 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิก
จายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560 (กองการศึกษาฯ) 
คาใชสอย    ตั้งไวรวม  1,020,050.- บาท  

        1. รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ  ตั้งไว      158,000.-  บาท 
(1)  คาจางเหมาบริการ    จํานวน     158,000.-   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจางเหมาบุคคลคาจางเหมาบริการอ่ืน ๆ 
- ฐานอํานาจพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, 
หนงัสอื มท. ดวนมากท่ี มท. 0808.2/ว 7120 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง 
หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการของ อปท. และหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย 
ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑและอัตรา
คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ีเบิกจายในลักษณะ คาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค (กองการศึกษาฯ) 
2. รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว           10,000.-  บาท 
(1) คาเล้ียงรับรอง   จาํนวน        10,000.-  บาท  
- เพ่ือจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมตางๆ เชน การประชุมผูปกครอง ประชุม
คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ท่ีไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย หรือระเบียบ หรือ
หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย 
- ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.4/ว 2381 ลงวันท่ี           28 
กรกฎาคม 2548  เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงินคารับรองหรือคาเลี้ยง
รับรองขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
3. รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆตั้งไว
852,050.-  บาท  
(1) โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ  จํานวน    150,000.-   บาท 
-  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ประจําป  25 62 เชน        
คารับรอง คาสถานท่ี คาเวทีพรอมเครื่องเสียงเงินรางวัล คาปายโครงการ และอ่ืนๆ 
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2559, หนงัสอืกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0891.4/ว 856 ลงวันท่ี 17 กันยายน 
2553 และหนังสือดวนมากท่ี มท. 0808.2/ว 3028 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
- แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ขององคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
หนา 116 ลําดับท่ี 1  
(2) โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จาํนวน 702,050.- บาท 
(2.1) คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  อบต. แคนเหนือ  จํานวน 416,500.-
บาท 
- เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวันเด็กเล็ก จํานวน  85 คน อัตราคนละ 20 บาท/ วัน 
จํานวน  245 วัน    
- ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.2/ว 1918 ลงวนัท่ี  
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16 มิถุนายน 2552, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 1658      
ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 
3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 
- แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ขององคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
หนา 119 ลําดับท่ี 6 

   (2.2) คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครู/พนักงานครู  จํานวน  15,000.-   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาขาราชการครู/พนักงานครูของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.แคนเหนืออัตราคนละ 3,000 บาท จํานวน  5 คน 
- ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.2/ว 1918 ลงวันท่ี 
16 มิถุนายน 2552, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 1658 
ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 
3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 
(2.3) คาจัดการเรียนการสอน   จํานวน   144,500.- บาท  
- เพ่ือจายเปนคาจัดการเรียนการสอนเด็กเล็ก อัตราคนละ 1,700บาท/ปจํานวน 85 คน 
- ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.2/ว 1918 ลงวันท่ี 
16 มิถุนายน 2552, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุดท่ี มท 0893.3/ว 1658  
ลงวันท่ี 22  มีนาคม 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 
3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 
- แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ขององคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
หนา 119 ลําดับท่ี 6 
 (2.4) คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวน 96,050.-

 บาท  
- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้ 

  - คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปจํานวน  85 คนเปนเงิน 17,000 บาท 
  - คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปจํานวน  85 คนเปนเงิน 17,000 บาท 

- คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปจํานวน  85 คนเปนเงิน 25,500 
บาท 
- คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคนละ  430 บาท/ปจํานวน 85 คนเปนเงิน 36,550 
บาท 
- ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.2/ว 1918 ลงวันท่ี 
16 มิถุนายน 2552, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุดท่ี มท 0893.3/ว 1658       
ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 
3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 
- แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ขององคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
หนา 119 ลําดับท่ี 6 
(2.5) คาใชจายในการจัดกิจกรรมของศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวน 30,000.-  

 บาท  
-  เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมของศูนยพัฒนาเด็กเล็ ก เชน กิจกรรมวันแม       
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วันไหวครูและอ่ืนๆ  การทัศนศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  กิจกรรมการแขงขันกีฬาสี
ภายใน และกิจกรรมอ่ืน ๆ   
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2559, หนงัสอืกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0891.4/ว 856 ลงวันท่ี 17 กันยายน 
2553 และหนังสือดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 3028 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
- แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ขององคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
หนา 116 ลําดับท่ี 1 
คาวัสดุ     ตั้งไวรวม      995,764.- บาท  
1.  คาอาหารเสริม (นม)   ตั้งไว       965,764.- บาท     
(1) คาอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ.      จํานวน   802,887.-  บาท 
- เพ่ือจายเปนคาอาหารเสริมนมเด็กนักเรียน เด็กเล็ก - ป.6 จํานวน 260 วันอัตราคนละ 
7.37 บาท/วัน  จํานวน 5 แหง   

   - โรงเรียนบานดอนหมากพริก-ลิ้นฟา   จํานวน   30  คน   เปนเงิน   57,486.- บาท 
   - โรงเรียนบานแคนเหนือ       จํานวน   92  คน   เปนเงิน 176,290.- บาท 

- โรงเรียนบานหนองเจาเมือง      จํานวน   24  คน   เปนเงิน   45,989.-  บาท 
- โรงเรียนไตรคามประชาสรรค      จํานวน  156 คน   เปนเงิน 298,927.- บาท 

   - โรงเรยีนโคกโกโคกกลาง       จํานวน  117 คน  เปนเงิน  224,195.-  บาท  
- ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 
19 มิถุนายน 2561 
- แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ขององคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
หนา 118 ลําดับท่ี 5 
(2) คาอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอบต. แคนเหนือ  จํานวน  162,877.-   
บาท 
- เพ่ือจายเปนคาอาหารเสริมนมเด็กเล็ก จํานวน 85 คน อัตราคนละ  7.37 บาท/วัน  
จํานวน  260  วัน  
- ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 
19 มิถุนายน 2561 
- แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ขององคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
หนา 119 ลําดับท่ี 7 
2.วัสดุสํานักงาน    ตั้งไว    20,000.- บาท  
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงานตางๆ ท่ีจําเปนตองใชในสํานักงาน  เชน กระดาษ แฟม 
ปากกา ดินสอ น้ําดื่มและอ่ืนๆ 
- ฐานอํานาจพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, 
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินดวนท่ีสุดท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี    
27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
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ทองถ่ินดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุง หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
3.วัสดุงานบานงานครัว   ตั้งไว    10,000.- บาท  

   - เพ่ือจายเปนวัสดุงานบานงานครัวท่ีจําเปนเชน จาม ชาม  หมอ และอ่ืนๆ 
- ฐานอํานาจพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, 
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินดวนท่ีสุดท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี    
27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
คาสาธารณูปโภค   ตั้งไวรวม 120,000.-     บาท  
1. คาไฟฟา    ตั้งไว            80,000.- บาท 
- เพ่ือจายเปนคาไฟฟาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.แคนเหนือ 
- ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินดวนท่ีสุดท่ี มท 0810.8/ว 2217 
ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2560, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินดวนท่ีสุดท่ี มท 
0808.2/ว 1846 ลงวันท่ี 12กันยายน 2560,หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
ดวนท่ีสุดท่ี มท 0810.8/ว 1529 ลงวันท่ี 3 สงิหาคม 2560, หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 เรื่อง
หลักเกณฑและ อัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ี
เบิกจายในลักษณะ คาใชสอย วัสดุ และคา สาธารณูปโภค (กองการศึกษาฯ)  

       2. คาบริการส่ือสารและโทรคมนาคม ตั้งไว   40,000.- บาท  
- เพ่ือจายเปนคาใชจายเก่ียวกับการติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต รวมถึงอินเตอรเน็ตการดและ
คาสื่อสารอ่ืนๆ เชน  คาเคเบิ้ลทีวี  คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม  คาธรรมเนียมในการใช
บริการ  และอ่ืนๆ 
- ฐานอํานาจหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินดวนท่ีสุดท่ี มท 0810.8/ว 2217 
ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2560, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินดวนท่ีสุดท่ี มท 
0808.2/ว 1846 ลงวันท่ี 12 กันยายน  2560,หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินดวนท่ีสุดท่ี มท 0810.8/ว 1529 ลงวันท่ี 3 สงิหาคม 2560, หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 เรื่อง
หลักเกณฑและ อัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ี
เบิกจายในลักษณะ คาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค (กองการศึกษาฯ) 
งบลงทุน    รวมท้ังส้ิน  48,100.- บาท  

  คาครุภัณฑ    ตั้งไวรวม  48,100.- บาท  
  1. ครุภัณฑสํานักงาน   ตั้งไว   36,100.- บาท 
   (1) คาจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ  จํานวน    28,000.- บาท  

- เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 
24,000 บีทียู  จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 28,000 บาท (ราคารวมคาติดตั้ง) ภายในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แคนเหนือ 
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- ฐานอํานาจพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, 
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ มกราคม 2561, หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ินดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและ ครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ 
- แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1ประจําป
งบประมาณ 2561 ขององคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ หนา 56ลําดับท่ี 4 (กอง
การศึกษาฯ) 

   (2) คาจัดซ้ือพัดลมติดพนัง (มอก.) จํานวน  8,100.- บาท  
- เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือคาจัดซ้ือพัดลมติดพนัง (มอก.)ขนาดไมนอยกวา 16 นิ้วจํานวน 6 
ตัวๆ ละ 1,350 บาท รวมเปนเงิน 8,100 บาท (รวมคาติดตั้ง) (ราคาตามทองตลาด) 
- ฐานอํานาจพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, 
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ มกราคม 2561, หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ินดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ 

   - แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1ประจําป 
   งบประมาณ 2561 ขององคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ หนา 57 ลําดับท่ี 4 (4)  
  (กองการศึกษาฯ) 
       2. ครุภัณฑงานบานงานครัว  ตั้งไว   12,000.- บาท 
   (1) คาจัดซ้ือเครื่องตัดหญา  จํานวน    12,000.- บาท  

- เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องตัดหญา แบบลอจักรยาน จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 12,000 
บาท 
- ฐานอํานาจพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, 
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ มกราคม 2561, หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ินดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและ ครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ 
- แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1ประจําป
งบประมาณ 2561 ขององคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ หนา 57 ลําดับท่ี 5 (3) 
(กองการศึกษาฯ) 
งบเงินอุดหนนุ    รวมท้ังส้ิน       1,796,000.- บาท 
เงินอุดหนุน    ตั้งไวรวม        1,796,000.- บาท  

        1.  เงินอุดหนุนสวนราชการ  ตั้งไว           1,796,000.- บาท 
(1) อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ.           จาํนวน          1,676,000.- บาท  
- เพ่ืออุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. 5 แหง ในเขตพ้ืนท่ีตําบลแคนเหนือ เพ่ือเปนคาอาหาร 
กลางวันสําหรับนักเรียน เด็กนักเรียนอนุบาล – ป.6  จํานวน  200  วัน อัตราม้ือละ20 
บาทตอคนตามหลักเกณฑท่ีไดรับการจัดสรรดังนี้ 
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   - โรงเรียนบานดอนหมากพริก-ลิ้นฟา  จํานวน   30  คน   เปนเงิน  120,000.- บาท 
   - โรงเรียนบานแคนเหนือ      จํานวน   92  คน   เปนเงิน   368,000.- บาท 

- โรงเรียนบานหนองเจาเมือง     จํานวน   24  คน   เปนเงิน    96,000.-  บาท 
- โรงเรียนไตรคามประชาสรรค     จํานวน  156  คน   เปนเงิน  624,000.- บาท 

   - โรงเรยีนโคกโกโคกกลาง      จํานวน  117  คน   เปนเงิน  468,000.-  บาท 
- ฐานอํานาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 
19 มิถุนายน 2561 
- แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ขององคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
หนา 163 ลําดับท่ี 3 

   (2) อุดหนุนสถานศึกษา                       จํานวน    120,000.-   บาท 
-  เพ่ืออุดหนุนสถานศึกษา  (โรงเรียน)  ในเขตพ้ืนท่ีตําบลแคนเหนือตามโครงการท่ีขอรับ
การสนับสนุนจํานวน  5  โรงเรียน  ดังนี้ 

  (2.1) โรงเรียนบานแคนเหนือ   จํานวน    20,000.-   บาท  
- เพ่ืออุดหนุนเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงแบบบูรณา
การ    
 (2.2) โรงเรียนบานดอนหมากพริก-ล้ินฟา  จาํนวน   20,000.-  บาท  
- เพ่ืออุดหนุนเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
(2.3) โรงเรียนไตรคามประชาสรรค  จํานวน   30,000.-  บาท  
- เพ่ืออุดหนุนเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการเขาคายสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมโรงเรียนสีขาว    
(2.4) โรงเรียนบานหนองเจาเมือง  จํานวน    20,000.-   บาท  
- เพ่ืออุดหนุนเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการวิถีชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียง  
(2.5) โรงเรียนโคกโกโคกกลาง   จํานวน    30,000.-   บาท  
- เพ่ืออุดหนุนเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพ่ื อ
พัฒนาจิตใจ จํานวน 20,000.-  บาท 
- เพ่ืออุดหนุนเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการเยาวชนสดใสหางไกลยาเสพติด

 จํานวน 10,000.-  บาท 
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2558, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย เงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559, หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย     
ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1791  ลงวันท่ี 3 เมษายน 2560เรื่องการตั้งงบประมาณ
รายจายหมวดเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
- แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ขององคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
หนา 162 ลําดับท่ี 1 

  งบรายจายอ่ืน    รวมท้ังส้ิน   -  บาท  
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 
     ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.  2562 

องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 
แผนงานสาธารณสุข  (00220) 

หนวยงาน สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
งานบริการสาธารณสุขหรือสาธารณสุขอ่ืน (00223)  ตั้งไวรวมท้ังส้ิน  958,020.-

 บาท  
งบบุคลากร    รวมท้ังส้ิน 335,520.- บาท  
เงินเดือน  (ฝายประจํา)   ตั้งไวรวม        335,520.- บาท  
1.เงินเดือนพนักงาน   ตั้งไว  335,520.-      บาท 
- เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ิน ประจําป 2562  ตําแหนง เจาพนักงาน
สาธารณสุขชํานาญงาน  จํานวน 12 เดือนๆ ละ 27,960 บาท เปนเงิน 335,520 
บาท 
- ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 
30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงาน
บคุคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
งบดําเนินงาน    รวมท้ังส้ิน 333,500.-  บาท  
คาใชสอย    ตัง้ไวรวม 333,500.- บาท  
1. รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  ตั้งไว  
333,500.-   บาท   

   (1) โครงการลดปริมาณขยะเพ่ือรักษาส่ิงแวดลอมในชุมชน ตั้งไว 30,000.- บาท 
-เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการลดปริมาณขยะเพ่ือรักษาสิ่งแวดลอมในชุมชนเชนคา
ปายโครงการฯ คาอาหารวางและเครื่องดื่มคาอาหารกลางวันคาตอบแทนวิทยากร คา
วัสดุอุปกรณสํานักงานท่ีใชในการ โครงการ และอ่ืนๆ  
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2559, หนงัสอืกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0891.4/ว 856 ลงวันท่ี 17 กันยายน 
2553 และหนังสือดวนมากท่ี มท. 0808.2/ว 3028 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
- แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ขององคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
หนา 143ลําดับท่ี 5 

   (2)โครงการแคนเหนือสะอาด   ตั้งไว   100,000.- บาท  
-เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการแคนเหนือสะอาดเชนคาปายโครงการคาอาหารวาง
และเครื่องดื่มคาอาหารกลางวันคาตอบแทนวิทยากรคาวัสดุอุปกรณสํานักงานท่ีใชใน
โครงการ  และอ่ืนๆ  
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ
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จัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2559, หนงัสอืกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0891.4/ว 856 ลงวันท่ี 17 
กันยายน 2553 และหนังสือดวนมากท่ี มท. 0808.2/ว 3028 เรื่องซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
- แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ขององคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
หนา 143 ลําดับท่ี 6 
(3) โครงการรณรงค ปองกัน และควบคุมโรคไขเลือดออกตําบ ลแคนเหนือ ตั้งไว     
65,000.- บาท 
- เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการโครงการ รณรงค ปองกัน และควบคุมโรคไขเลือดออก
ตําบลแคนเหนือ  เชน คาปายโครงการคาเคมีภัณฑคาน้ํามันดีเซลคาน้ํามันเบนซินคาวัสดุ
และคาใชจายอ่ืนๆ 
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2559, หนงัสอืกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0891.4/ว 856 ลงวันท่ี 17 กันยายน 
2553 และหนังสือดวนมากท่ี มท. 0808.2/ว 3028 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
- แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ขององคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
หนา 125 ลําดับท่ี 1 
(4) โครงการอบรม รณรงคปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบาตําบลแคนเหนือ

 ตั้งไว   53,500.-  บาท 
- เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรม รณรงคปองกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบา
ตําบลแคนเหนือ กิจกรรมท่ี 1 อบรม  เพ่ือจายเปนคาปายโครงการคาปายเผยแพร 
รณรงค ปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา  คาอาหารวางและเครื่องดื่มคาอาหารกลางวัน
คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุและคาใชจายอ่ืนๆ  กิจกรรมท่ี 2 ฉีดวัคซีน ปองกัน และ
ควบคุมโรคพิษสนุขับา เพ่ือจายเปนคาวัคซีนคาอาหารวางสําหรับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน 
คาอาหารกลางวันสําหรับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน และอ่ืนๆ 
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2559, หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0891.4/ว 856 ลงวันท่ี 17 กันยายน 
2553 และหนังสือดวนมากท่ี มท. 0808.2/ว 3028 เรื่องซักซอม แนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
- แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 ประจําป
งบประมาณ 2561 ของ องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ หนา 40 ลําดับท่ี 2 
(5) โครงการสํารวจขอมูลและข้ึนทะเบียนจํานวนสุนัขและแมวภายในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลแคนเหนือ ตั้งไว      5,000.- บาท  
- เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการสํารวจขอมูลและข้ึนทะเบียน จํานวน สุนัขและแมว 
ภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ เชน คาตอบแทนผูปฏิบัติงานสํารวจขอมูล 
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และข้ึนทะเบียน สุนัขและแมว ภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ  ตาม
จํานวนสุนัขและแมวท่ีสํารวจและข้ึนทะเบียน ตัวละ 3 บาท  โดยสํารวจ  2 ครั้ง/ป (ปละ 
6 บาท) 
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2559, หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0891.4/ว 856 ลงวันท่ี 17 กันยายน 
2553 และหนังสือดวนมากท่ี มท. 0808.2/ว 3028 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
- แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 ประจําป
งบประมาณ 2561 ของ องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ หนา 41 ลําดับท่ี 3 

   (6) โครงการการจัดการขยะอินทรียจากครัวเรือน ดวยระบบบอหมักกาซชีวภาพ  
ตั้งไว   50,000.- บาท  
- เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการการจัดการขยะอินทรียจากครัวเรือน ดวยระบบบอ
หมักกาซชีวภาพ กิจกรรมท่ี 1 ประชุมชี้แจง  เพ่ือจายเปนคาอาหารวางผูเขารวมประชุม
กิจกรรมท่ี 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและจัดทําระบบหมักกาซชีวภาพรวมกับเจาของ
ครัวเรือน  เพ่ือจายเปนคาปายโครงการฯ คาอาหารวางและเครื่องดื่มคาอาหารกลางวัน
ผูเขารวมกิจกรรมคาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ และอ่ืนๆ  
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2559, หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0891.4/ว 856 ลงวันท่ี 17 กันยายน 
2553 และหนังสือดวนมากท่ี มท. 0808.2/ว 3028 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

   (7) โครงการประชุมแกนนําสงเสริมสุขภาพตําบลแคนเหนือ ตั้งไว 30,000.-   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการประชุมแกนนําสงเสริมสุขภาพตําบลแคนเหนือ เชน 
คาปายโครงการ  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และอ่ืนๆ 
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2559, หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0891.4/ว 856 ลงวันท่ี 17 กันยายน 
2553 และหนังสือดวนมากท่ี มท. 0808.2/ว 3028 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  

  งบลงทุน    รวมท้ังส้ิน      59,000.- บาท  
  คาครุภัณฑ    ตั้งไวรวม   59,000.- บาท  

1. ครุภัณฑการเกษตร   ตั้งไว    59,000.- บาท  
   (1) คาจัดซ้ือเครื่องพนหมอกควัน  จํานวน     59,000.- บาท  

   - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพนหมอกควัน จํานวน  1 เครื่องๆ ละ  59,000.-  บาท  
- ฐานอํานาจพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, 
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ มกราคม 2561, หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ินดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
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เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ 

 

งบเงินอุดหนนุ    รวมท้ังส้ิน       230,000.-  บาท 
เงินอุดหนุน    ตั้งไวรวม       230,000.-   บาท 
1. เงินอุดหนุนเอกชน   ตั้งไว       180,000.-   บาท 

   (1) อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานระดับตําบล จาํนวน 180,000.-   บาท 

- เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานระดับตําบล ในการดําเนินงาน

ตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข  ท้ังหมด 9 หมูบานๆ ละ 20,000.- 

บาท  

- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2558,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย          
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559, หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย 
ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1791  ลงวันท่ี 3 เมษายน 2560เรื่องการตั้งงบประมาณ 
รายจายหมวดเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
- แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 ประจําป
งบประมาณ 2561 ของ องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ หนา 40 ลําดับท่ี 1 

   (2) อุดหนุนกองทุนฌาปณกิจชุมชนตําบลแคนเหนือ จาํนวน 50,000.- บาท  

   - เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนกองทุนฌาปนกิจกองทุนตําบลแคนเหนือ 

- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2558,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย เงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1791  ลงวันท่ี 3 เมษายน 2560 เรื่องการตั้งงบประมาณ
รายจายหมวดเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
- แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 ประจําป
งบประมาณ 2561 ของ องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ หนา 40 ลําดับท่ี 1 
งบรายจายอ่ืน    รวมท้ังส้ิน             -  บาท  

 
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 

     ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2562 
องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 

อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 
แผนงานสังคมสงเคราะห  (00230) 

หนวยงาน สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห(00232) ตั้งไวรวมท้ังส้ิน 235,000.- บาท 
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งบบุคลากร    รวมท้ังส้ิน      -  บาท  

งบดําเนินงาน    รวมท้ังส้ิน  200,000.-  บาท  
คาใชสอย    ตั้งไวรวม 200,000.-  บาท  
1.รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  ตั้งไว  
200,000.- บาท 

(1)  โครงการอบรมสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ    จาํนวน     150,000.-  บาท  
- เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ เชนคาปายโครงการ 
คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน และอ่ืนๆ 
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2559, หนงัสอืกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0891.4/ว 856 ลงวันท่ี 17 กันยายน 
2553 และหนังสือดวนมากท่ี มท. 0808.2/ว 3028 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
- แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)  ขององคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
หนา 126ลําดับท่ี 5 (สํานักปลัด) 

  (2)  โครงการชวยเหลือผูยากไร ผูดอยโอกาส   จํานวน     30,000.- บาท  
  -  เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการชวยเหลือผูยากไร  ผูดอยโอกาสเชนคาใชจายเงิน 
  สงเคราะหใหกับผูยากไร  ผูดอยโอกาสภายในเขตตําบลแคนเหนือ และอ่ืนๆ 

- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2560, หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ีมท 0808.2/ว 2145ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2560, หนังสือ
กระทรวงมหาดไทยดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.7/ว 6768ลงวันท่ี 29 พฤศจกิายน2560,
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ีมท 0810.6/ว 24 ลงวันท่ี          
4 มกราคม 2561, หนังสือดวนมากท่ี มท. 0808.2/ว 3028 เรื่องซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
- แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)  ขององคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
หนา 130 ลําดับท่ี 3 (สํานักปลัด) 
(3)  โครงการฟนฟูศักยภาพและสงเสริมสนับสนุนคนพิการภายในตําบลจํานวน    
20,000.- บาท 

-  เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการฟนฟูศักยภาพและสงเสริมสนับสนุนคนพิการภายใน
ตําบล เชน คาปายโครงการ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร
กลางวัน  และอ่ืนๆ 
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2560, หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ีมท 0808.2/ว 2145 ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2560, 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.7/ว 6768 ลงวันท่ี 29 พฤศจกิายน 
2560, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ีมท 0810.6/ว 24  ลง
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วันท่ี 4  มกราคม 2561, หนังสือดวนมากท่ี มท.0808.2/ว 3028 เรื่องซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  
- แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)  ขององคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
หนา 130 ลําดับท่ี 3 (สํานักปลัด) 
งบลงทุน    รวมท้ังส้ิน  -   บาท  
งบเงินอุดหนนุ    รวมท้ังส้ิน 35,000.- บาท  
เงินอุดหนุน    ตั้งไวรวม 35,000.- บาท  
1. เงินอุดหนุนสวนราชการ  ตั้งไว           25,000.-     บาท   
(1) อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอบานไผ จํานวน 25,000.- บาท  
- เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินการของศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 191 ลง
วันท่ี 3 เมษายน 2560 เรื่องการตั้งงบประมาณรายจายหมวดเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 2145 ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2560 เรื่องประกาศกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน เรื่อง 
หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงานศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครอง สวนทองถ่ิน 
- แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 ประจําป
งบประมาณ 2561 ขององคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ หนา 30ลําดับท่ี 1 (สํานัก
ปลัด) 
2. เงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน ตั้งไว   10,000.- บาท 

  (1) อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอบานไผ   จํานวน   10,000.- บาท  
- เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนกิจการสาธารณประโยชนของก่ิงกาชาด
อําเภอบานไผ  
-ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2558,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย เงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559,หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ดวน
ท่ีสุดท่ี มท 0808.2/ว3616 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559, หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย 
ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1791  ลงวันท่ี 3 เมษายน 2560เรื่องการตั้งงบประมาณ
รายจายหมวดเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
- แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ขององคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
หนา 167 ลําดับท่ี 1 

งบรายจายอ่ืน    รวมท้ังส้ิน -    บาท  
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 
  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2562 
องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 

อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 
แผนงานสังคมสงเคราะห  (00230) 

หนวยงาน กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห(00232) ตั้งไวรวมท้ังส้ิน 168,000.- บาท 
งบบุคลากร    รวมท้ังส้ิน      -  บาท  
งบดําเนินงาน    รวมท้ังส้ิน  168,000.-  บาท  
คาใชสอย    ตั้งไวรวม 168,000.-  บาท  
1. รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ  ตั้งไว     168,000.- บาท  

  (1) คาจางเหมารถรับสงเด็กเล็ก  จํานวน           168,000.- บาท 
-เพ่ือจายเปนคาจางเหมารถรับสงเด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  อบต. แคนเหนือ ตาม
โครงการจางเหมารถรับสงเด็กยากไรและดอยโอกาส  จํานวน  2 คัน เดือนละ 7,000 
บาท  จํานวน 12  เดือน  
- ฐานอํานาจพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, 
ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชนตามอําอาจหนาท่ี
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2560, หนงัสอื มท. ดวนมากท่ี มท. 0808.2/ว 
7120 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิก จายเงินคาจางเหมาบริการ
ของอปท.,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.7/ว 6768 ลงวันท่ี 20 
พฤศจกิายน2560,หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 
2145 ลงวันท่ี 11  ตุลาคม 2560, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ท่ีสุดท่ี มท 0810.6/ว 24 ลงวันท่ี 4 มกราคม 2561, หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ท่ี 
มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ีเบิกจายในลักษณะ คาใชสอย วัสดุ 
และคาสาธารณูปโภค  
- แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ขององคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
หนา 127 ลําดับท่ี 1 (กองการศึกษาฯ) 
งบลงทุน    รวมท้ังส้ิน  -   บาท  
งบรายจายอ่ืน    รวมท้ังส้ิน  -   บาท  

 
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 

  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2562 
องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 

อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 
แผนงานเคหะและชุมชน  (00240) 

หนวยงานกองชาง 
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งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)ตั้งไวรวมท้ังส้ิน  2,613,720.-
 บาท  

งบบุคลากร    รวมท้ังส้ิน        1,410,420.- บาท
เงินเดือน  (ฝายประจํา)   ตั้งไวรวม        1,410,420.- บาท  
1.เงินเดือนพนักงาน   ตั้งไว   969,000.-     บาท 

  - เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ิน  ประจําป 2562 ดังนี้ 
(1) ผูอํานวยการกองชาง 33,560บาท/เดือน รวม 12 เดือนเปนเงิน 402,720บาท 

  (2) นายชางโยธา  24,270 บาท/เดือน รวม12 เดือน เปนเงิน 291,240บาท 
           (3) เจาพนักงานธุรการ 22,920บาท/เดือน รวม 12 เดือนเปนเงิน 275,040บาท 

- ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 
30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงาน
บคุคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2. เงินประจําตําแหนง   ตั้งไว    42,000.-  บาท  
-  เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงนักบริหารงานชาง ใหแก ผูอํานวยการกองชางจํานวน
3,500 บาท/เดือน รวม 12 เดือน  เปนเงิน   42,000   บาท  
- ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 
30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงาน
บคุคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
3. คาตอบแทนพนักงานจาง  ตั้งไว  359,520.- บาท  
-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป
รวม 12 เดือน  รายละเอียดดังนี้ 
พนักงานจางตามภารกิจ   จํานวน  143,520.- บาท  
(1) ผูชวยนายชางโยธา 11,960 บาท/เดือน รวม 12 เดือนเปนเงิน 143,520 บาท 
พนักงานจางท่ัวไป   จาํนวน   216,000.- บาท  
(1) คนงานท่ัวไป จํานวน 2 อัตรา 9,000 บาท /เดือน รวม 12 เดือน  เปนเงิน  
216,000 บาท 
- ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 
30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงาน
บคุคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4. เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง ตั้งไว   39,900.- บาท 
-  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง  เงินท่ีปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิ  
และเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ใหแกพนักงานจาง 
- ฐานอํานาจหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 
30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงาน
บคุคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
งบดําเนินงาน    รวมท้ังส้ิน        1,173,400.- บาท  
คาตอบแทน    ตั้งไวรวม            90,000.-    บาท 
1. คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว       20,000.- บาท  
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-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวนตําบล 
และพนักงานจาง ท่ีไดรับคําสั่งใหมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติและวันหยุดราชการ 
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ.2559 
2. คาเชาบาน    ตั้งไว               30,000.-  บาท  
-  เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล และผูมีสิทธิตามระเบียบฯกําหนด 
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน
พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 

    3. เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว   40,000.- บาท  
-  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล  และผูมีสิทธิเบิกได
ตามระเบียบฯ 
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรของพนักงาน
สวนทองถ่ิน (ฉบบัท่ี3) พ.ศ.2549 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงิน
สวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560 
คาใชสอย    ตั้งไวรวม  803,400.- บาท  
1. รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ  ตั้งไว  173,400.-    บาท  
(1)คาจางเหมาบริการ     จํานวน           158,400.-   บาท 
- เพ่ือเปนคาใชจายในคาจางเหมาบุคคลคาจางเหมาบริการ และอ่ืน ๆ 
- ฐานอํานาจพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, 
หนงัสอื มท. ดวนมากท่ี  มท. 0808.2/ว 7120 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง 
หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการของ อปท. และหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย 
ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑและอัตรา
คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ีเบิกจายในลักษณะ คาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
(2) คาจางเหมาตรวจคุณภาพน้ําประปาหมูบาน จํานวน         15,000.-      บาท 
- เพ่ือเปนคาใชจายในการจางเหมาตรวจคุณภาพน้ําประปาหมูบาน 
- ฐานอํานาจพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, 
หนงัสอื มท. ดวนมากท่ี  มท. 0808.2/ว 7120 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง 
หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการของ อปท. และหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย 
ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑและอัตรา
คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ีเบิกจายในลักษณะ คาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
2. รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  ตั้งไว   
60,000.- บาท 
(1) คาลงทะเบียนอบรม   จาํนวน             30,000.- บาท 
-เพ่ือจายเปนคาลงทะเบียนอบรมของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจางท่ีไดรับ

 อนุญาตใหเขารับการอบรมตามโครงการตาง ๆ 
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับ
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การฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ินพ.ศ. 2557 
 (2)คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  จาํนวน    30,000.- บาท 
-เพ่ือจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวนตําบล  
พนักงานจางท่ีไดรับอนุญาตใหเดินทางไปราชการตาง ๆ 
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2555 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 
3.  คาบํารุงรักษาและซอมแซม  ตั้งไว  570,000.- บาท 

  (1)  คาซอมแซมหอกระจายขาว  จํานวน    30,000.- บาท  
  -  เพ่ือจายเปนคาซอมแซมหอกระจายขาวหมูบานตางๆ ท่ีชํารุดเสียหาย 
  (2)  คาซอมแซมถนน   จํานวน  400,000.- บาท  
  -  เพ่ือจายเปนคาซอมแซมถนนในพ้ืนท่ีตําบลแคนเหนือ 
  (3)  คาซอมแซมระบบประปา/เปาลางบอบาดาล/บอบาดาลมือโยก จํานวน  
  20,000.-  บาท 

-  เพ่ือจายเปนคาซอมแซมระบบประปา/เปาลางบอบาดาล/บอบาดาลมือโยกในพ้ืนท่ี
ตําบลแคนเหนือ 

  (4)  คาซอมแซมรองระบายน้ํา/ฝายกักเก็บน้ํา  จํานวน 70,000.- บาท  
  -  เพ่ือจายเปนคาซอมแซมรองระบายน้ํา/ฝายเก็บกักน้ําภายในพ้ืนท่ีตําบลแคนเหนือ  
  (5)  คาซอมแซมครภุณัฑของ อบต. จํานวน  50,000.- บาท  
  - เพ่ือจายเปนคาซอมแซมครุภัณฑของ อบต. เชน เครื่องเสียง โตะ เต็นท และอ่ืนๆ  
 - ฐานอํานาจพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

และหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 
เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจาย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ี
เบิกจายในลักษณะ คาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
- แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ขององคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
หนา 149 ลําดับท่ี 21 
คาวัสด ุ     ตั้งไวรวม       280,000.- บาท  

      1. วัสดุสํานักงาน   จํานวน  30,000.- บาท  
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุตาง ๆ  ท่ีจําเปนตองใชในสํานักงาน เชน กระดาษ  แฟม ปากกา 
ดินสอ  และอ่ืนๆ   
- ฐานอํานาจพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, 
หนังสือกรมสงเสริมการ ปกครองทองถ่ินดวนท่ีสุดท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 
27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณและหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2. วัสดุไฟฟาและวิทยุ   จํานวน  100,000.- บาท  
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน หลอดไฟฟา สายไฟฟา และอ่ืนๆ  
- ฐานอํานาจพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, 
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หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินดวนท่ีสุดท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 
27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณและหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุง หลักการ จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

      3. วัสดุกอสราง    จํานวน   100,000.- บาท  
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน ทราย ปูน ตะปู และอ่ืนๆ  

- ฐานอํานาจพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, 
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินดวนท่ีสุดท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 
มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณและหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุง หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

      4.วัสดคุอมพิวเตอร   จาํนวน  50,000.- บาท  
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอรในกองชาง เชน ผาหมึก อุปกรณเพ่ิมเติม และอ่ืนๆ  
- ฐานอํานาจพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, 
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินดวนท่ีสุดท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 
มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุง หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

  งบลงทุน    รวมท้ังส้ิน    29,900.- บาท  
  คาครุภัณฑ    ตั้งไวรวม   29,900.- บาท 
  1. ครภุณัฑคอมพิวเตอร   ตั้งไว   29,900.- บาท 
  (1) คาจัดซ้ือคอมพิวเตอร  จํานวน    22,000.- บาท  

- เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือคอมพิวเตอร (จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน  1 เครื่อง ๆ 
ละ 22,000 บาท 
- ฐานอํานาจพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
และตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป  พ.ศ.
2561 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
- แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ขององคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
หนา 213 ลําดับท่ี 8 (กองชาง) 

  (2) คาจัดซ้ือเครื่องพิมพ   จํานวน  7,900.- บาท  
- เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network 
แบบท่ี 1 (27 หนา/นาที)จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 7,900.- บาท รวมเปนเงิน 7,900 
บาท  
- ฐานอํานาจพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
และตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําปพ.ศ.
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2561กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
- แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ขององคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
หนา 213 ลําดับท่ี 8 (กองชาง) 
งบเงินอุดหนนุ    รวมท้ังส้ิน  -  บาท  

  งบรายจายอ่ืน    รวมท้ังส้ิน  -  บาท  
 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 
  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2562 
องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 

อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 
แผนงานเคหะและชุมชน  (00240) 

หนวยงานกองชาง 
งานไฟฟาถนน  (00242)  ตั้งไวรวมท้ังส้ิน  2,900,000.- บาท  
งบบุคลากร    รวมท้ังส้ิน      -  บาท  
งบดําเนินงาน    รวมท้ังส้ิน      -  บาท  
งบลงทุน    รวมท้ังส้ิน       2,580,000.- บาท  
คาครุภัณฑ    ตั้งไวรวม             64,800.- บาท  

             1. ครุภัณฑสํานักงาน   ตั้งไว      64,800.- บาท 
(1) คาจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน  

- เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ)  ขนาด  24,000  บีทียู  จํานวน 2 เครื่อง ๆละ 32,400 .-  บาท  
เปนเงิน 64,800.- บาท (ราคารวมคาติดตั้ง) ภายในหองกิจการสภาองคการบริหารสวน
ตําบลแคนเหนือ 

- ฐานอํานาจพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, 
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ มกราคม 2561, หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ินดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ 
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง   ตั้งไวรวม         2,515,000.- บาท 

   1.  คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค  ตั้งไว  2,515,000.- บาท  
(1) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานพอฉลาด สุดจริง-บานพอเติม 
พาที บานแคนเหนือ หมูท่ี 1 ตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน  จาํนวน
220,000.- บาท 
- เพ่ือปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานพอฉลาดสุดจริง -บานพอเติม พาทีขนาด
กวาง 4.00 เมตร ยาว 95.00 เมตรหนา 0.15 เมตรหรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กไมนอยกวา 380.00  ตารางเมตร พรอมตกแตงทางระบายน้ําขางทางของถนน
คอนกรีต ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ีกําหนด พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ
และปายโครงการ จํานวน 1 ปาย 
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- ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
และแกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552, พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16, 
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 ประจําป
งบประมาณ 2561 ของ องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ หนา 11 ลําดับท่ี 1 (กอง
ชาง) 
(2) โครงการกอสรางทางระบายน้ําภายในหมูบาน บานดอนหมากพริก หมูท่ี 2 ไปลํา
หวยวังเวิน (จากบานนายอําพร ศรีเทพ-ดอนปูตา) จํานวน   250,000.- บาท  
-เพ่ือกอสรางทางระบายน้ําโดยวางทอระบายน้ําคอนกรีตขนาดเสนผานศูนยกลาง ขนาด 
0.40 เมตร จํานวน 130 เมตร และกอสรางบอพักน้ํา ขนาดกวาง 0.50 เมตร ยาว 
0.50 เมตร ลึกตามสภาพพ้ืนท่ี จํานวน 13 บอ พรอมกับตกแตงผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กกับบอพักน้ํา ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ีกําหนด และติดตั้งปายประชาสัมพันธ
โครงการและปายโครงการตามแบบมาตรฐานท่ีกําหนด จํานวน 1 ปาย 
- ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  6) พ.ศ. 2552, พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16, 
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 ประจําป
งบประมาณ 2561 ของ องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ หนา 19 ลําดับท่ี 2 (กอง
ชาง) 
(3) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานายสํารวยไสเสริมบานหนองคูณ
หมูท่ี 3  ไปบานโคกโก ตําบลแคนเหนืออําเภอบานไผจังหวัดขอนแกน  จาํนวน
150,000.- บาท  
- เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานายสํารวยไสเสริม ไปบานโคกโกขนาดกวาง 
5.00 เมตร ยาว 50.00 เมตรหนา 0.15 เมตรหรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไมนอยกวา 250.00  ตารางเมตรและวางทอระบายน้ําคอนกรีตขนาดเสนผานศูนยกลาง 
0.40 เมตร จํานวน 11 เมตร จํานวน 1 จุด ตาม รายละเอียดแบบแปลนท่ีกําหนด
พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการและปายโครงการ จํานวน 1 ปาย 
- ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  6) พ.ศ. 2552, พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542 มาตรา 16, 
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ขององคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
หนา 185 ลําดับท่ี 6 (กองชาง) 
(4) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบาน  นายวีระเดชไป  ฮอมซา-บาน
นายคําภู นอยตําแย บานเหลาหลวง หมูท่ี 4 ตําบลแคนเหนือ  อําเภอบานไผ  จงัหวัด
ขอนแกน จํานวน  210,000.- บาท  
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- เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบาน นายวีระเดช   ไปฮอมซา-บาน  นายคําภู 
นอยตําแย ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว  94.00 เมตร หนา0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 376.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลน
ท่ีกําหนดพรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ และปายโครงการ จํานวน  1 ปาย 
- ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  6) พ.ศ. 2552, พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน ทองถ่ิน  พ.ศ.  2542 มาตรา 16, 
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ขององคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
หนา 78-79ลําดับท่ี 6  (กองชาง)  
(5)โครงการปรับปรุงขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนางเจนสุดจริง–หนา
บานนางสุจิรดาชุมพลบานหวยชันหมูท่ี 5  ตําบลแคนเหนืออําเภอบานไผจังหวัด
ขอนแกน  จํานวน  53,000.-  บาท                  
- เพ่ือปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนางเจนสุดจริง –หนาบานนางสุจิรดา 
ชมุพล  จุดท่ี 1 ขนาดกวาง 0.80เมตรยาว  43.00 เมตร หนา  0.15 เมตรหรือมีพ้ืนท่ี
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  ไมนอยกวา 34.40  ตารางเมตรจุดท่ี 2 มีพ้ืนท่ีผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 22.50ตารางเมตร หนา   0.15 เมตรจุดท่ี 3 มีพ้ืนท่ีผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา  33.10ตารางเมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กท้ัง 3 จุด ไมนอยกวา 90.00 ตารางเมตร ตาม
รายละเอียดแบบ แปลนท่ีกําหนด 
- ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  6) พ.ศ. 2552, พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16, 
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 ประจําป
งบประมาณ 2561 ของ องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ หนา 13 ลําดับท่ี 6 (กอง
ชาง) 
(6)โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนายอิทธิพลทุยโพธิ์ชัย–นานาย
เล่ือน นามจันดา  
หมูท่ี 5 ตําบลแคนเหนือ ทางไปบานสรางเอ่ียน ตําบลปาปอ อําเภอบานไผ จังหวัด
ขอนแกน จํานวน      182,000.- บาท   
- เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบาน  นายอิทธิพล  ทุยโพธิ์ชัย – นา นายเลื่อน 
นามจันดา หมูท่ี 5 ตําบลแคนเหนือ ทางไปบานสรางเอ่ียน ตําบลปาปอขนาดกวาง   
5.00 เมตร ยาว 6,5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กไมนอยกวา 325.00  ตารางเมตร   ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ีกําหนดพรอม
ติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ และปายโครงการ จํานวน 1 ปาย 
- ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  6) พ.ศ. 2552, พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน



 67 

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16, 
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ขององคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
หนา 80-81 ลําดับท่ี 8 (กองชาง)  
(7)โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหมูบานจากสามแยกบาน      
นางกองสี โยธาภักดี – บาน นายอุดม ภาวะโคตร (จุดเริ่มตนจากบาน  นายอุดม ภาวะ
โคตร – นา นางไส ไชยปญญา) บานหนองเจาเมือง หมูท่ี 6  ตําบลแคนเหนือ อําเภอ
บานไผ  จังหวัดขอนแกน  จํานวน   220,000.- บาท 
- เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหมูบานจากสามแยกบาน  นางกองส ีโยธา
ภักดี – บาน นายอุดม  ภาวะโคตร (จุดเริ่มตนจากบาน นายอุดม ภาวะโคตร – นา นางไส 
ไชยปญญา)  ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 94.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 376.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบ
แปลนท่ีกําหนดพรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ และปายโครงการ จํานวน 1 
ปาย 
- ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  6) พ.ศ. 2552, พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16, 
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ขององคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 

 หนา 83 ลําดับท่ี 10 (กองชาง) 
(8) โครงการปรับปรุงถนนทางการเกษตรจากสามแยกถนนขางโรงเรียนบานหนองเจา
เมืองไปลําหวยปะครอง บานหนองเจาเมือง หมูท่ี 6ตําบลแคนเหนืออําเภอบานไผ 
จังหวัดขอนแกน  จาํนวน  25,000.- บาท 
- เพ่ือปรับปรุงถนนทางการเกษตรจากสามแยกถนนขางโรงเรียนบานหนองเจาเมือง ไปลํา
หวยปะครองโดยถมดินปรับระดับพ้ืนทางเดิมขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว  50.00 เมตร 
ดินถมสูง  0.20 เมตร พรอมเกรดเกลี่ยเรียบปริมาณดินถม   30.00 ลูกบาศกเมตร  และ
ลงผิวจราจรหินคลุกขนาดถนนกวาง  3.00  เมตร ยาว 100.00 เมตร หนาเฉลี่ย0.10 
เมตรพรอมเกรดเกลี่ยเรียบปริมาณหินคลุก 30.00 ลูกบาศกเมตรตาม รายละเอียดแบบ
แปลนท่ีกําหนด 
- ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  6) พ.ศ. 2552, พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16, 
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ขององคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
หนา 98 ลําดับท่ี 20 (กองชาง) 
(9)โครงการปรับปรุงถนนทางการเกษตรจากสามแยกทิศเหนือบานไปชลประทานบาน
หนองเจาเมืองหมูท่ี 6 ตําบลแคนเหนือ  อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน  จาํนวน
20,000.-  บาท 
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- เพ่ือปรับปรุงผิวถนนทางการเกษตร จากสามแยกทิศเหนือบานไปชลประทานบาน
หนองเจาเมือง โดยถมดินปรับระดับพ้ืนทางเดิมขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว  50.00 
เมตร  ดินถมสูงเฉลี่ย  0.20 เมตร พรอมเกรดเกลี่ยเรียบปริมาณดินถม 20.00 ลกูบาศก
เมตร และลงผิวจราจรหินคลุกขนาดถนนกวาง   3.00  เมตร ยาว 80.00  เมตร หนา
เฉลี่ย  0.10  เมตร พรอมเกรดเกลี่ยเรียบปริมาณหินคลุก 24.00  ลูกบาศกเมตร ตาม
รายละเอียดแบบแปลนท่ีกําหนด 
- ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  6) พ.ศ. 2552, พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16, 
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
หนา 98ลําดับท่ี 20 (กองชาง) 
(10) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบาน  นายอาพร   บุษบาล  –    
นายสุเทพ (ถึงบาน  นายไพศาล   มิเล)  บานโคกโก หมูท่ี 7 ตําบลแคนเหนืออําเภอ  
บานไผ  จังหวัดขอนแกน จาํนวน  115,000.- บาท 
- เพ่ือปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนายอาพร บุษบาล–นายสุเทพ (ถึงบาน
นายไพศาล มิเล)  ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมี
พ้ืนท่ีผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 200.00  ตารางเมตร  ตามรายละเอียด
แบบแปลนท่ีกําหนดพรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ  และปายโครงการ จํานวน 
1 ปาย 
- ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  6) พ.ศ. 2552, พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16, 
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 ประจําป
งบประมาณ 2561 ของ องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ หนา 14 ลําดับท่ี 9 (กอง
ชาง) 
(11) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบาน นางมุก ไสวดี – บาน นาง
ถนอมจติ (ถึงบานนางสมพร นิลสมบูรณ) บานโคกโก หมูท่ี 7 ตําบลแคนเหนือ อําเภอ
บานไผ  จังหวัดขอนแกน  จํานวน    115,000.- บาท                             
- เพ่ือปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนางมุก ไสวดี–บานนางถนอมจิต  (ถึงบาน
นางสมพร  นิลสมบูรณ) ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว  48.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา  192.00  ตารางเมตร พรอมวางทอ
ระบายน้ําคอนกรีตขนาดเสนผานศูนยกลางขนาด 0.40 เมตร จํานวน 8 เมตร ลึกตาม
สภาพพ้ืนท่ี ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ีกําหนดพรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธ
 โครงการ และปายโครงการ จํานวน 1ปาย 
- ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  6)พ.ศ. 2552, พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน
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กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16, 
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 ประจําป
งบประมาณ 2561 ของ องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ หนา 14 ลําดับท่ี 9 (กอง
ชาง) 
(12) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบาน  นายวันเชา สมีนาง  – บาน
นางลําดวน  (ถึงบาน  นางทองสิทธิ์ แกนวงศ) บานโคกโก หมูท่ี 7 ตําบลแคนเหนือ 
อําเภอบานไผจังหวัดขอนแกน จํานวน 20,000.- บาท                             
- เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบาน  นายวันเชา สมีนาง  – บาน นางลําดวน
(ถึงบานนางทองสิทธิ์ แกนวงศ) ขนาดกวาง3.00 เมตร ยาว  12.00 เมตร หนา 0.15 
เมตรหรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอย กวา 36.00 ตารางเมตร  ตาม
รายละเอียดแบบแปลนท่ีกําหนด  
- ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  6) พ.ศ. 2552, พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542 มาตรา 16, 
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ขององคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
หนา 84 ลําดับท่ี  12 (กองชาง)  

(13) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานล้ินฟา หมูท่ี 8 ตําบลแคน
เหนือ - บานดอนนาแพง ตําบลบานลาน  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแก น จาํนวน
 250,000.- บาท 
- เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานลิ้นฟาหมูท่ี 8 ตําบลแคนเหนือ - บานดอนนา
แพง ตําบลบานลาน  ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 112.00 เมตร หนา0.15 เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา  448.00  ตารางเมตร ตามรายละเอียด
แบบแปลนท่ีกําหนดพรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ และปายโครงการ  จํานวน 1 
ปาย 
- ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  6)พ.ศ. 2552, พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16, 
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ขององคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
หนา 187ลําดับท่ี 13 (กองชาง) 
(14) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานโคกกลาง หมูท่ี 9 ตําบลแคน
เหนือ - หนองโน บานหนองตับเตา ตาํบลปาปอ อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน
 จํานวน   250,000.- บาท  
- เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานโคกกลาง หมูท่ี 9 ตําบลแคนเหนือ - 
หนองโน บานหนองตับเตา ตําบลปาปอ ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 74.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 444.00 ตารางเมตร



 70 

ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ีกําหนด พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการและปาย
โครงการจํานวน 1 ปาย 
- ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  6) พ.ศ. 2552, พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16, 
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)  ขององคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
หนา 189ลําดับท่ี 19 (กองชาง) 

  (15) โครงการปรับปรุงหองกิจการสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ  จํานวน 
  335,200.-  บาท 

- เพ่ือปรับปรุงหองกิจการสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ โดยดําเนินการติดตั้ง
ฝาเพดานภายในอาคาร ชนิดยิปซัมบอรด  หนา 9.00  มิลลิเมตร  ฉาบเรียบรอยตอโครง
เคราเหล็กชุบสังกะสี พรอมทาสีฝาเพดาน  มีพ้ืนท่ีฝาเพดานรวมท้ังสิ้นไมนอยกวา 95.00  
ตารางเมตร  ติดตั้งฝาเพดานภายนอกอาคารชนิดกระเบื้องแผนเรียบ หนา 4.00  
มิลลิเมตร  โครงเคราเหล็กชุบสังกะสี พรอมทาสีฝาเพดาน  มีพ้ืนท่ีฝาเพดานรวมท้ังสิ้นไม
นอยกวา 24.00  ตารางเมตร ปรับปรุงพ้ืนหองกิจการสภา โดยปูกระเบื้องดินเผาเคลือบ
เซรามิค  ขนาด 12 นิ้ว  x 12 นิ้ว รวมพ้ืนท่ีปูกระเบื้องรวมท้ังสิ้นไมนอยกวา  95.00  
ตารางเมตร ก้ันหองผนังชนิดโครงเคราอลูมิเนียม พรอมประตูทางเขา – ออก จํานวน    
1 ชุด  ขนาดพ้ืนท่ีผนังกวาง  3.70  เมตร  สูง 2.50  เมตร จํานวน  1  แหง  ปรับปรุง
ระบบไฟฟา โดยติดตั้งชดโคมไฟพรอมหลอดฟูลออเรสเซนต  2 x 36  วัตต  จํานวน 10  
ชุด และติดตั้งชุดตูควบคุม , ชุดสวิทซและชุดปลั๊กเตาเสียบ พรอมอุปกรณ ปรับปรุง
หองน้ําโดยติดตั้งประตู  จํานวน 2 ชุด  พรอมปูกระเบื้องพ้ืน  และบุกระเบื้องผนังหองน้ํา 
จํานวน 3 หอง พรอมเดินระบบประปา ระบบทอน้ําทิ้งและระบบสุขาภิบาลภายในและ
ภายนอกอาคาร ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ีกําหนด พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธ
โครงการ  และปายโครงการ  จํานวน 1 ปาย 

- ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  6) พ.ศ. 2552, พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16, 
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

(16) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเขาศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลแคนเหนือ  จํานวน   100,000.-  บาท 
- เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเขาศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลแคนเหนือขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพ้ืนท่ี
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 176.00 ตารางเมตร  ตามรายละเอียดแบบ
แปลนท่ีกําหนด 
- ฐานอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  6) พ.ศ. 2552, พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน
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กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16, 
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
งบเงินอุดหนนุ    รวมท้ังส้ิน 320,000.- บาท  

เงินอุดหนุน    ตั้งไวรวม 320,000.- บาท  

1. เงินอุดหนุนสวนราชการ  ตั้งไว  320,000.- บาท  

  (1) อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอบานไผ จํานวน   320,000.- บาท  

(1.1) เพ่ือขยายเขตไฟฟาแรงสูง/ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา/ติดตั้งโคมไฟฟาสวางสาธารณะ

ตามประมาณการ ของการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอบานไผ  ภายในพ้ืนท่ีตําบลแคนเหนือ

จํานวน   150,000.- บาท 

(1.2) เพ่ือขยายเขตไฟฟาแรงสูง/ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา/ติดตั้งโคมไฟฟาสวางสาธารณะ

ตามประมาณการของการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอบานไผ มีดังนี้ จํานวน 170,000.-

บาท 

   - บานแคนเหนือ หมูท่ี 1   จํานวน     30,000.- บาท  

   - บานหนองคูณ หมูท่ี 3   จํานวน   100,000.- บาท  

   - บานเหลาหลวง หมูท่ี 4   จํานวน    40,000.- บาท  

- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2558,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย      เงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว3616 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559, หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1791  ลงวันท่ี 3 เมษายน 2560
เรื่องการตั้งงบประมาณรายจายหมวดเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
- แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ขององคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
หนา 159 ลําดับท่ี 1 

งบรายจายอ่ืน    รวมท้ังส้ิน  -  บาท  
 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 
  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2562 
องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 

อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 
แผนงานเคหะและชุมชน  (00240) 

หนวยงานสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล(00244) ตั้งไวรวมท้ังส้ิน 540,000.-  บาท 
งบบุคลากร    รวมท้ังส้ิน      -  บาท  
งบดําเนินงาน    รวมท้ังส้ิน 540,000.- บาท  
คาใชสอย    ตัง้ไวรวม 540,000.- บาท  
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1. รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ  ตั้งไว   540,000.- บาท 
(1) คากําจัดส่ิงปฏิกูล   จํานวน    240,000.- บาท  
- เพ่ือจายเปนคากําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยใหกับเทศบาลเมืองบานไผ กรณีท่ี  อบต.
นําขยะกําจัดท่ีบอกําจัดขยะของเทศบาล ตามจํานวนปริมาณขยะท่ีขนยาย และตามอัตรา
ท่ีเทศบาลกําหนด 
- ฐานอํานาจพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, 
หนงัสอื มท. ดวนมากท่ี มท. 0808.2/ว 7120 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง 
หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการของ อปท. และหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย 
ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑและอัตรา
คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ีเบิกจายในลักษณะ คาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค  
- แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ขององคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
หนา 143 ลําดับท่ี 4 (สํานักปลัด) 
(2) คาจางเหมาบริการ   จํานวน      300,000.-  บาท  
- เพ่ือเปนคาจางเหมาบุคคลในการจัดเก็บขยะทุกหมูบาน เพ่ือใหเกิดความสะอาดและไม
เปนมลพิษ 
- ฐานอํานาจพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, 
หนงัสอื มท. ดวนมากท่ี มท. 0808.2/ว 7120 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง 
หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการของ อปท. และหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย 
ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑและอัตรา
คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปท่ีเบิกจายในลักษณะ คาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค  
- แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
หนา 142 ลําดับท่ี 3 (สํานักปลัด) 
งบลงทุน    รวมท้ังส้ิน      -  บาท  
งบเงินอุดหนนุ    รวมท้ังส้ิน      -  บาท  
งบรายจายอ่ืน    รวมท้ังส้ิน      -  บาท  
 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 
  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2562 
องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 

อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  (00250) 
หนวยงานสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน (00252)  ตั้งไวรวมท้ังส้ิน 
 550,000.-     บาท 

งบบุคลากร    รวมท้ังส้ิน      -  บาท  
งบดําเนินงาน    รวมท้ังส้ิน  450,000.-      บาท 
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คาใชสอย    ตั้งไวรวม 450,000.- บาท  
1. รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ   
ตั้งไว 450,000.- บาท  
(1) โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชน /กลุมอาชีพ จาํนวน  200,000 บาท  
- เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชน/กลุมอาชีพ เชน คาปาย
โครงการ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาวัสดุ
อุปกรณท่ีใชในโครงการ และคาใชจายอ่ืนๆ 
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2559, หนงัสอืกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0891.4/ว 856 ลงวันท่ี 17 กันยายน 
2553 และหนังสือดวนมากท่ี มท. 0808.2/ว 3028 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
- แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ขององคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
หนา 138 ลําดับท่ี 3 (สํานักปลัด) 
(2) โครงการสงเสริมเกษตรกรผลิตมะมวงคุณภาพ จํานวน  50,000.- บาท  
- เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมเกษตรกรผลิตมะมวงคุณภาพเชนคาปายโครงการ 
คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาวัสดุอุปกรณท่ีใช
ในโครงการ และคาใชจายอ่ืนๆ 
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2559, หนงัสอืกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0891.4/ว 856 ลงวันท่ี 17 กันยายน 
2553 และหนังสือดวนมากท่ี มท. 0808.2/ว 3028 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
- แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 ประจําป
งบประมาณ 2561 ของ องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ หนา 31 ลําดับท่ี 1 
(สํานักปลัด) 
(3) โครงการโรงเรียนผูสูงอายุองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ  จํานวน    
200,000.- บาท 
- เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการโรงเรียนผูสูงอายุองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ  
เชน คาปายโครงการ  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารกลางวัน  คาจางเหมารถ  
คาวิทยากร  คาสถานท่ีคาวัสดุสํานักงานและอ่ืนๆ 
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ

จัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2559, หนงัสอืกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0891.4/ว 856 ลงวันท่ี 17 กันยายน 

2553 และหนังสือดวนมากท่ี มท. 0808.2/ว 3028 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 ประจําป
งบประมาณ 2561ขององคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ หนา 29 ลําดับท่ี 1 
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งบลงทุน    รวมท้ังส้ิน      -  บาท  
งบเงินอุดหนนุ    รวมท้ังส้ิน 100,000.-      บาท 
เงินอุดหนุน    ตั้งไวรวม 100,000.- บาท  
1. เงินอุดหนุนสวนราชการ  ตั้งไว  100,000.- บาท 
(1) อุดหนุนท่ีทําการปกครองจังหวัดขอนแกน จํานวน        20,000.-    บาท 
- เพ่ืออุดหนุนท่ีทําการปกครองจังหวัดขอนแกน  ตามโครงการปองกันและเฝาระวังการ
แพรกระจายของยาเสพติด  
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2558,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย เงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ท่ีสุดท่ี มท 0808.2/ว 3616 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559, หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1791  ลงวันท่ี 3 เมษายน 2560
เรื่องการตั้งงบประมาณรายจายหมวดเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
- แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
หนา 169 ลําดับท่ี 2 

(2) อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอบานไผ   จํานวน    20,000.- บาท  
- เพ่ืออุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอบานไผตามโครงการปองกันและเฝาระวังการ
แพรกระจายของยาเสพติด  
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2558, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย เงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ท่ีสุดท่ี มท 0808.2/ว3616 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559, หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย 
ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1791  ลงวันท่ี 3 เมษายน 2560เรื่องการตั้งงบประมาณ
รายจายหมวดเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
- แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ขององคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
หนา 169 ลําดับท่ี 1 

(3) อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรบานไผ  จํานวน        20,000.-    บาท 
- เพ่ืออุดหนุนสถานีตํารวจภูธรบานไผตามโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  
และการตั้งจุดตรวจจุดสกัดเคลื่อนท่ี ประจําปงบประมาณ2561 
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2558,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย เงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3616 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559, หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1791  ลงวันท่ี 3 เมษายน 2560
เรื่องการตั้งงบประมาณรายจายหมวดเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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- แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ขององคการบริหารสวนตําบลแคน
เหนือ หนา 170 ลําดับท่ี 3 

 (4) อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรบานไผ  จํานวน     20,000.-    บาท 
- เพ่ืออุดหนุนสถานีตํารวจภูธรบานไผ ตามโครงการหมูบานชุมชนและมวลชนสัมพันธตาน
ยาเสพติด 
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2558, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย เงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว3616 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559,หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย 
ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1791  ลงวันท่ี 3 เมษายน 2560เรื่องการตั้งงบประมาณ
รายจายหมวดเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
- แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ขององคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
หนา 170 ลําดับท่ี 3 

        2. เงินอุดหนุนเอกชน   ตั้งไว    20,000.- บาท  
(1) อุดหนุนกลุมอาชีพภายในตําบลแคนเหนือ จํานวน  20,000.- บาท  

  - เพ่ืออุดหนุนกลุมอาชีพภายในตําบลแคนเหนือ 
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2558, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย เงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3616 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559, หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1791  ลงวันท่ี 3 เมษายน 2560
เรื่องการตั้งงบประมาณรายจายหมวดเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
- แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ขององคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
หนา 170 ลําดับท่ี 3 
งบรายจายอ่ืน    รวมท้ังส้ิน      -  บาท  

 
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 

  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2562 
องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 

อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 
แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260) 

หนวยงาน  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  งานกีฬาและนันทนาการ (00262) ตั้งไวรวมท้ังส้ิน      310,000.- บาท 

งบบุคลากร    รวมท้ังส้ิน      -  บาท  
งบดําเนินงาน    รวมท้ังส้ิน         310,000.-  บาท  
คาใชสอย    ตั้งไวรวม    310,000.-     บาท  
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       1.  รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
  ตั้งไว 310,000.- บาท  

(1)โครงการแขงขันกีฬา  อบต. แคนเหนือตานยาเสพติด จํานวน    
 280,000.- บาท  

- เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการแขงขันกีฬา อบต . แคนเหนือตานยาเสพติด  
ประจําป  2562 เชน คารางวัล/ถวยรางวัล คาสถานท่ี คาอาหารและเครื่องดื่ม คาปาย
โครงการฯ/คาปายประชาสัมพันธ คาวัสดุ อุปกรณกีฬา คาตอบแทนคณะกรรมการ
ตัดสินกีฬา และคาใชจายอ่ืนๆ   
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2559, หนงัสอืกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0891.4/ว 856 ลงวันท่ี 17 กันยายน 
2553 และหนังสือดวนมากท่ี มท. 0808.2/ว 3028 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
- แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
หนา 123 ลําดับท่ี 3 
(2) คาใชจายในการสงทีมนักกีฬาเขารวมการแขงขัน จํานวน  30,000.-   บาท 
- เพ่ือเปนคาใชจายในการสงทีมนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาตางๆ ท่ีองคการบริหาร
สวนตําบลแคนเหนือรวมจัดหรือ ทองถ่ินอ่ืนจัดหรือรวมจัดการแขงขัน  เชน คาวัสดุ
อุปกรณกีฬา คาจางเหมารถรับสงนักกีฬา คายา/เวชภัณฑ คาใชจายในการฝกซอมกีฬา 
และอ่ืนๆ 
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2559, หนงัสอืกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0891.4/ว 856 ลงวันท่ี 17 กันยายน 
2553 และหนังสือดวนมากท่ี มท. 0808.2/ว 3028 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
- แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
หนา 124 ลําดับท่ี 6 
งบลงทุน    รวมท้ังส้ิน      -  บาท  
งบเงินอุดหนนุ    รวมท้ังส้ิน       -  บาท  
งบรายจายอ่ืน    รวมท้ังส้ิน      -  บาท  

 
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 

  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2562 
องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 

อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 
แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260) 

หนวยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
งานศาสนาและวัฒนธรรม (00263) ตั้งไวรวมท้ังส้ิน      435,000.-   บาท 
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งบบุคลากร    รวมท้ังส้ิน       -   บาท 
งบดําเนินงาน    รวมท้ังส้ิน             435,000.-    บาท 
คาใชสอย    ตั้งไวรวม       435,000.-   บาท 

   1.  รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
  ตั้งไว 435,000.-  บาท 

(1) โครงการสืบสานงานประเพณีบุญกุมขาวใหญและของดีอําเภอบานไผ  จํานวน  
80,000.-  บาท 
- เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการสืบสานงานประเพณีบุญกุมขาวใหญและของดีอําเภอ
บานไผประจําป  2562 เชน คารับรอง คาอาหารพรอมน้ําดื่ม คาตกแตงสถานท่ี คาจาง
เหมารถ และคาใชจายอ่ืนๆ 
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2559, หนงัสอืกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0891.4/ว 856 ลงวันท่ี 17 กันยายน 
2553 และหนังสือดวนมากท่ี มท. 0808.2/ว 3028 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
- แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
หนา 121 ลําดับท่ี 2 

  (2) โครงการสืบสานงานประเพณีบุญบ้ังไฟ    จํานวน     300,000.-   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการสืบสานงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจําป 25 62 เชน 
คาใชจายพิธีทาง ศาสนา  คาจางเหมาจัดสถานท่ีคาเวทีเครื่องเสียง คาปายโครงการปาย
ประชาสัมพันธ และคาใชจายอ่ืนๆ  
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2559, หนงัสอืกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0891.4/ว 856 ลงวันท่ี 17 กันยายน 
2553 และหนังสือดวนมากท่ี มท. 0808.2/ว 3028 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
- แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ขององคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
หนา 122 ลําดับท่ี 5 

  (3) คาใชจายในการจัดงานเทศกาลเขาพรรษา จํานวน     30,000.- บาท 
- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดงานเทศกาลเขาพรรษาตามโครงการเขาวัดฟงธรรมวัน
ธรรมสวนะเฉลิมพระเกียรติ เชน คาปายโครงการ คาอาหารและน้ําดื่ม และคาใชจายอ่ืนๆ  
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2559, หนงัสอืกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0891.4/ว 856 ลงวันท่ี 17 กันยายน 
2553 และหนังสือดวนมากท่ี มท. 0808.2/ว 3028 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
- แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
หนา 121 ลําดับท่ี 3 
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  (4) โครงการนมัสการพระธาตุแคนเหนือขอพรหลวงปูเย็น จาํนวน 25,000.-บาท 
- เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการนมัสการพระธาตุแคนเหนือขอพรหลวงปูเย็นเชน 
คาใชจายพิธีทาง ศาสนา คาปายโครงการปายประชาสัมพันธ คาอาหารและน้ําดื่ม และ
คาใชจายอ่ืนๆ  
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2559, หนงัสอืกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0891.4/ว 856 ลงวันท่ี 17 กันยายน 
2553 และหนังสือดวนมากท่ี มท. 0808.2/ว 3028 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
งบลงทุน   รวมท้ังส้ิน          -  บาท  
งบเงินอุดหนนุ   รวมท้ังส้ิน   -  บาท  
งบรายจายอ่ืน   รวมท้ังส้ิน           -  บาท  

 
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 

  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2562 
องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 

อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 
แผนงานการเกษตร(00320) 

หนวยงานสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม (00322) ตั้งไวรวมท้ังส้ิน   170,000.- บาท 
งบบุคลากร    รวมท้ังส้ิน      -  บาท  
งบดําเนินงาน    รวมท้ังส้ิน   170,000.- บาท 
คาใชสอย    ตั้งไวรวม   170,000.- บาท  
1. รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

  ตั้งไว 170,000.- บาท 
(1) โครงการปลูกตนไมลํ้าคาคืนปาใหชุมชนเฉลิมพระเกียรติ   จํานวน  

 100,000.-  บาท 
- เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการปลูกตนไมล้ําคาคืนปาใหชุมชนเฉลิมพระเกียรติในวัน
สําคัญตางๆ  เชน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 10, วันเฉลิม
พระชนมพรรษา พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีคาใชจายดังนี้ คาปายโครงการ คาจัดซ้ือตนไม 
คาวัสดุอุปโภคบริโภค คาจางเหมาปรับพ้ืนท่ีปลูก และอ่ืนๆ 
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2559, หนงัสอืกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0891.4/ว 856 ลงวันท่ี 17 กันยายน 
2553 และหนังสือดวนมากท่ี มท. 0808.2/ว 3028 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
- แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ขององคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
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หนา 141 ลําดับท่ี 5 
(2) โครงการดูแลรักษาพ้ืนท่ีปาสาธารณะตําบลแคนเหนือ  จาํนวน  50,000.-

 บาท  
- เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการดูแลรักษาพ้ืนท่ีปาสาธารณะตําบลแคนเหนือเชน  
คาจางเหมากําจัดวัชพืช คาจางเหมาไถพรวนดิน และคาใชจายอ่ืนๆ  
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2559, หนงัสอืกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0891.4/ว 856 ลงวันท่ี 17 กันยายน 
2553 และหนังสือดวนมากท่ี มท. 0808.2/ว 3028 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
- แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ขององคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
หนา 140 ลําดับท่ี 2 
(3) โครงการวันตนไมประจําปของชาติ จํานวน   20,000.- บาท 
- เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการวันตนไมประจําปของชาติ ประจําป  2562 เชน    
คาปายโครงการ คาจัดซ้ือตนไม คาวัสดุอุปโภคบริโภค คาจางเหมาปรับพ้ืนท่ีปลูก และ
อ่ืนๆ 
- ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2559, หนงัสอืกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0891.4/ว 856 ลงวันท่ี 17 กันยายน 
2553 และหนังสือดวนมากท่ี มท. 0808.2/ว 3028 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
งบลงทุน    รวมท้ังส้ิน      -  บาท  
งบเงินอุดหนุน     รวมท้ังส้ิน      -  บาท  
งบรายจายอ่ืน    รวมท้ังส้ิน      -  บาท  

ประธานสภาฯ  ตามที่ ฝายบริหารไดแถลงรายละเอียดงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจายประจําป 
นายสังวร  สุดโต งบประมาณ ๒๕62   แลวนั้น  ไดเชิญสมาชิกสภาฯ ท่ีมีขอสงสัย หรือประเด็นท่ีจะ

สอบถามหรืออภิปรายในรายละเอียดเพ่ิมเติมตอฝายบริหาร  และไดเชิญทาน ส.อบต.   
ม.7 นายเอ่ียม วงษละคร  ไดอภิปรายในสวนของรายละเอียดเพ่ิมเติม 

นายเอ่ียม  วงษละคร เรียนทานประธานสภาฯ ,  ทานผูบริหาร,  สมาชิกสภาฯ   และผูเขารวมประชุมทุกทาน   
ส.อบต. ม.7 ตามท่ี ฝายบริหารไดแถลงรายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕6 2 มี

ประเด็นท่ีจะเรียนถาม 2 เรื่อง ดังนี้ 
1) ในสวนของรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 

แผนงานงบกลาง งานงบกลาง  งบกลาง หมวดงบกลาง  ขอท่ี 6  รายจายตามขอผูกพัน 
หนา 28 (2) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลแคนเหนือ  งบประมาณตั้งไว  
50,000.- บาท เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชมตําบลแคนเหนือ นั้น ซ่ึง
เห็นควรพิจารณาตั้งจายเปนสมทบจากจํานวนดังกลาวเปน 100,000.- บาท จะมี
งบประมาณสวนใดท่ีจะสามารถปรับเพ่ิมไดหรือไม  
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2) ในสวนของรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 
แผนงานการเกษตร หนวยงานสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล งานอนุรักษแหลง
น้ําและปาไม  งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน หนา 83 งบประมาณตั้งไว  170,000.- บาท 
จํานวน 3 โครงการ (1) โครงการปลูกตนไมล้ําคาคืนปาใหชุมชนเฉลิมพระเกียรติ  จํานวน 
100,000.- บาท (2) โครงการดูแลรักษาพ้ืนท่ีปาสารธารณะตําบลแคนเหนือ จํานวน 
50,000.- บาท (3) โครงการวันตนไมประจําปของชาติ จํานวน 20,000.- บาท นั้น ซ่ึง
ในสวนนี้ไดมีการตั้งงบประมาณไวทุกป อยากทราบวาในปท่ีผานมาเราใชงบประมาณใน
การดําเนินการจริงเทาไหร เพ่ือเปนขอพิจารณาในการตั้งงบประมาณในปนี้วามีความ
เหมาะสมหรือไม  

ประธานสภาฯ            เม่ือไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดเสนออภิปรายเพ่ิมเติม จึงไดเชิญฝายบริหารตอบขออภิปราย  
นายสังวร  สุดโต  ตอสภาฯ 

นายก อบต.          เรียน ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ ทุกทาน 
จ.ส.ต.ธนัช  ศรีภูมิ         การตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น ไดพิจารณาจากความ

จําเปนและเหมาะสม จากประเด็นท่ีไดเสนออภิปราย จํานวน 2 ประเด็น ขอเรียนชี้แจง
ตอสภาฯ  ดังนี้ 

1) ในสวนของรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง  งบกลาง หมวดงบกลาง  ขอท่ี 6  รายจายตามขอผูกพัน 
หนา 28 (2) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลแคนเหนือ  งบประมาณตั้งไว  
50,000.- บาท เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชมตําบลแคนเหนือ นั้น ซ่ึง
เห็นควรพิจารณาตั้งจายเปนสมทบจากจํานวนดังกลาวเปน 100,000.- บาท จะมี
งบประมาณสวนใดท่ีจะสามารถปรับเพ่ิมไดหรือไม นั้น ขอเรียนวาการจัดตั้งงบประมาณ
นั้นไดพิจารณาจากประมาณการรายรับ/ประมาณการรายจายของแตละป ดังนั้นในสวน
ของงบประมาณท่ีไดพิจารณาจัดตั้งเห็นวามีความเหมาะสมแลว ซ่ึงไดพิจารณาจากสถานะ
การเงินประกอบการดําเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลแคนเหนือท่ียังมี
สถานะการดําเนินการท่ีม่ันคงและสามารถดําเนินการไดตอไปดวยงบประมาณบริหาร
จัดการของกองทุน 

2) ในสวนของรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 
แผนงานการเกษตร หนวยงานสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล งานอนุรักษแหลง
น้ําและปาไม  งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน หนา 83 งบประมาณตั้งไว  170,000.- บาท 
จํานวน 3 โครงการ (1) โครงการปลูกตนไมล้ําคาคืนปาใหชุมชนเฉลิมพระเกียรติ  จํานวน 
100,000.- บาท (2) โครงการดูแลรักษาพ้ืนท่ีปาสารธารณะตําบลแคนเหนือ จํานวน 
50,000.- บาท (3) โครงการวันตนไมประจําปของชาติ จํานวน 20,000.- บาท นั้น ซ่ึง
ในสวนนี้ไดมีการตั้งงบประมาณไวทุกป อยากทราบวาในปท่ีผานมาเราใชงบประมาณใน
การดําเนินการจริงเทาไหร เพ่ือเปนขอพิจารณาในการตั้งงบประมาณในปนี้วามีความ
เหมาะสมหรือไม นั้น การตั้งงบประมาณก็ยังถือวาไมเพียงพอและมีความจําเปนในการตั้ง
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งบประมาณในสวนนี้ เพ่ือดําเนินการปลูกปาและการดูแลรักษาโดยมีเนื้อท่ีท้ังหมด 
374 ไร ในแตละปท่ีผานมาไดมีการตั้งงบประมาณในสวนนี้แตก็ยังไมเพียงพอจึงมีความ
จําเปนท่ีจะตองดําเนินการตอไป  

ประธานสภาฯ            ไดขอบคุณฝายบริหารท่ีไดชี้แจง พรอมเชิญสมาชิกสภาฯ ผูเขารวมประชุมอภิปรายในสวน 
นายสังวร  สุดโต อ่ืนตอไป  เม่ือไมมีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม จึงไดขอมติตอสภาฯ เพ่ือขอความ

เห็นชอบในการพิจารณารับรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕62 ใน
วาระท่ี ๑ (ชั้นรับหลักการ) ดวยการยกมือ 

 มติท่ีประชุม : มีมติเห็นชอบ รับหลักการ (ราง) ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ในวาระท่ี ๑ (ชั้นรับหลักการ) อยางเปนเอกฉันท ดวยคะแนนเสียง ๑6 เสียง 

ประธานสภาฯ แจงมติท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือไดรับ(ราง)ขอบัญญัติงบประมาณ 
นายสังวร  สุดโต รายจายประจําป ๒๕62  เปน ท่ีเรียบรอยแลว ในข้ันตอนตอไปเปนข้ันตอนของการ

พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติขอบัญญัติงบประมาณ เพ่ือรอรับคําเสนอขอแปร
ญัตติ แตเนื่องจากการประชุมในภาคเชาไดลวงเลยเวลาชวงพักกลางวันมาแลว จึงขอพัก
การประชุมเปนการชั่วคราว เพ่ือพักรับประทานอาหารกลางวัน และนัดประชุมในวาระ
ตอไปในชวงบาย เวลา  13.30  น.   

ประธานสภาฯ เม่ือสมาชิกสภาฯ ครบองคประชุมแลว ประธานสภาฯไดขอเปดการประชุมสภาฯ รอบบาย  
นายสังวร  สุดโต เวลา ๑๓. 3๐ น. พรอมไดแจงมติท่ีประชุมสภาในชวงเชาตอสภาองคการบริหารสวนตําบล 

ในระเบียบวาระท่ี 3  ท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือไดมีมติพิจารณา
รับ (ราง) ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2562  ดวยคะแนน
เสียงอยางเปนเอกฉันท จํานวน 16 เสียง แลวนั้น  ในชวงบายสภาฯ จึงตองพิจารณา
ดําเนินการจัดตั้ง คณะกรรมการแปรญัตติขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 
2562 เพ่ือรอรับคําเสนอขอแปรญัตติ ซ่ึงคณะกรรมการในการแปรญัตติตามระเบียบตอง
มีการแตงตั้งคณะกรรมการอยางนอย 3 คน แตไมเกิน 7 คน ทางสภาฯ จะเสนอกําหนดก่ี
คนข้ัน ข้ึนอยูกับสภาฯ จะมีมติเห็นชอบ  ในสวนของการเสนอชื่อกรรมการ ๑ คน ตองมี
สมาชิกสภาฯ เปนผูรับรอง 2 คน และผูท่ีไดรับรองผูท่ีถูกเสนอชื่อแลวไมสามารถรับรอง
ไดอีก แตสามารถเสนอชื่อผูเห็นสมควรแตงตั้งเปนคณะกรรมการได เม่ือสภาฯ เขาใจแลว
จึงใหสมาชิกสภาฯ เสนอการกําหนดจํานวนคณะกรรมการ และเสนอชื่อคณะกรรมการ
ตามลําดับ  ซึงสมาชิกสภาฯ  ท่ีไดรับการแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการแปรญัตติขอบัญญัติ  
จะมีหนาท่ีรอรับหนังสือเสนอคําขอแปรญัตติจากสมาชิกสภาฯ เพ่ือขออภิปรายผานทาง
สภาไปถึงฝายผูบริหาร สําหรับคณะกรรมการแปรญัตตินั้นสมาชิกเห็นสมควรมีก่ีคนขอ
เชิญทานสมาชิกเสนอไดจักไดดําเนินการตอไป  

นายเอ่ียม วงษละคร ไดเสนอตอสภาฯ ใหกําหนดจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติขอบัญญัติ  จํานวน   3  คน  
ส.อบต. ม. 7 
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ประธานสภาฯ     ตามท่ี นายเอ่ียม วงษละคร ส.อบต. ม.7 เสนอกําหนดจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติ   
นายสังวร สุดโต  ขอบัญญัติฯ จํานวน  3 คน  ขอผูรับรองจํานวน  ๒ ทาน 

นายวันเชาว  สมีนาง  ขอรับรอง นายเอ่ียม  วงษละคร  สมาชิก อบต. หมูท่ี 7   เสนอการกําหนดคณะกรรมการ 
ส.อบต. ม. 7    แปรญัตติฯ จํานวน 3  คน  

นายประสิทธิ์  กุลวงษ  ขอรับรอง นายเอ่ียม  วงษละคร  สมาชิก อบต. หมูท่ี 7   เสนอการกําหนดคณะกรรมการ 
ส.อบต. ม. 9  แปรญัตติฯ จํานวน 3  คน  

ประธานสภาฯ     เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอการกําหนดจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติ   
นายสังวร สุดโต 

นายรัตนชัย  ทีทา ไดเสนอตอสภาฯ ใหกําหนดจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติขอบัญญัติ  จํานวน   5  คน  
ส.อบต. ม. 5 

ประธานสภาฯ     ตามท่ี นายรัตนชัย ทีทา ส.อบต. ม.5 เสนอกําหนดจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติ   
นายสังวร สุดโต  ขอบัญญัติฯ จํานวน  5 คน  ขอผูรับรองจํานวน  ๒ ทาน 

นายวสุรัตน  ภาวะโคตร  ขอรับรอง นายรัตนชัย  ทีทา สมาชิก อบต. หมูท่ี 5  เสนอการกําหนดคณะกรรมการ 
ส.อบต. ม. 6    แปรญัตติฯ จํานวน 5  คน  

นายรัฐพล  รอยดา  ขอรับรอง นายรัตนชัย  ทีทา  สมาชิก อบต. หมูท่ี 5   เสนอการกําหนดคณะกรรมการ 
ส.อบต. ม. 8  แปรญัตติฯ จํานวน 5  คน  

ประธานสภาฯ     เม่ือไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดเสนอเพ่ิมเติม จึงไดขอมติตอสภาฯ   
นายสังวร สุดโต   

มติท่ีประชุม : มีมติเห็นชอบใหกําหนดจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 5 คน ดวยคะแนนเสียง

ขางมาก จํานวน 9 เสียง ตอ 6 เสียง  

ประธานสภาฯ  สภาฯ มีมติในการการเลือกสมาชิกเพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน  5 คน  
นายสังวร  สุดโต ข้ันตอนตอไปเปนการเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ผูเห็นวามีความเหมาะสม คือ 1 ทาน เสนอ

ไดเพียงครั้งเดียว และ  1 ทาน สามารถรับรองไดเพียง  1 ครั้ง และผูท่ีถูกเสนอชื่อตองมี
ผูรับรอง 2 ทาน พรอมไดเชิญสมาชิกสภาฯ ผูเขารวมประชุมเสนอชื่อและรับรอง 

นายรัฐพล  รอยดา  เสนอ นายสายทอง  ธาตุดี สมาชิก อบต. หมูท่ี 4  เปนคณะกรรมการแปรญัตติ 
ส.อบต. ม.8          

ประธานสภาฯ     ขอผูรับรองการเสนอชื่อนายสายทอง  ธาตุดี ส.อบต. หมูท่ี 4  จํานวน  ๒ ทาน 
นายสังวร สุดโต 
 



 83 

นายวันเชา  สมีนาง  ขอรับรอง นายสายทอง  ธาตุดี  สมาชิก อบต. หมูท่ี 4  เปนคณะกรรมการแปรญัตติ 
ส.อบต. ม. 7     
 
นายสมควร  พืชผักหวาน ขอรับรอง นายสายทอง  ธาตุดี  สมาชิก อบต. หมูท่ี 4  เปนคณะกรรมการแปรญัตติ 
ส.อบต. ม. 9   

ประธานสภาฯ     ขอมติตอสภาฯ ในการแตงตั้งนายสายทอง  ธาตุดี ส.อบต. ม. 4  เปนคณะกรรมการแปร 
นายสังวร สุดโต  ญัตติ 

มติท่ีประชุม : มีมติเห็นชอบใหนายสายทอง  ธาตุดี  ส.อบต. ม. 4 เปนคณะกรรมการแปรญัตติ อยาง

เปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียง จํานวน ๑6  เสียง  

ประธานสภาฯ     เชิญสมาชิกสภาฯ ไดเสนอชื่อเพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี  2  
นายสังวร สุดโต   

นายวสันต หวานจิตร เสนอ นายวสุรัตน ภาวะโคตร  สมาชิก อบต. หมูท่ี 6 เปนคณะกรรมการแปรญัตติ 

ส.อบต. ม. 2  

ประธานสภาฯ     ขอผูรับรองการเสนอชื่อนายวสุรัตน  ภาวะโคตร   ส.อบต. หมูท่ี 6  จํานวน  ๒ ทาน 
นายสังวร สุดโต 

นายเสถียร ใสทอง  ขอรับรอง นายวสุรัตน  ภาวะโคตร   ส.อบต. หมูท่ี 6  เปนคณะกรรมการแปรญัตติ 
ส.อบต. ม. 4    
 
นายรัฐพล  รอยดา  ขอรับรอง นายวสุรัตน  ภาวะโคตร   ส.อบต. หมูท่ี 6  เปนคณะกรรมการแปรญัตติ 
ส.อบต. ม. 8 

ประธานสภาฯ     ขอมติตอสภาฯ ในการแตงตั้ง นายวสุรัตน  ภาวะโคตร   ส.อบต. หมูท่ี 6  เปน 
นายสังวร สุดโต  คณะกรรมการแปรญัตติ 

มติท่ีประชุม : มีมติเห็นชอบให นายวสุรัตน  ภาวะโคตร   ส.อบต. หมูท่ี 6  เปนคณะกรรมการแปร

ญัตติ คนท่ี 2  อยางเปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียง จํานวน ๑6  เสียง  

ประธานสภาฯ     เชิญสมาชิกสภาฯ ไดเสนอชื่อเพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 3  
นายสังวร สุดโต   

นายวันเชา สมีนาง เสนอ นายรัฐพล  รอยดา  สมาชิก อบต. หมูท่ี 8  เปนคณะกรรมการแปรญัตติ 

ส.อบต. ม. 7  

ประธานสภาฯ     ขอผูรับรอการเสนอชื่อ นายรัฐพล  รอยดา  สมาชิก อบต. หมูท่ี 8  จํานวน   ๒ ทาน 
นายสังวร สุดโต 
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นายประสิทธิ์  กุลวงษ ขอรับรอง นายรัฐพล  รอยดา  สมาชิก อบต. หมูท่ี 8  เปนคณะกรรมการแปรญัตติ 
ส.อบต. ม. 9    
 
นายวสุรัตน  ภาวะโคตร ขอรับรอง นายรัฐพล  รอยดา  สมาชิก อบต. หมูท่ี 8  เปนคณะกรรมการแปรญัตติ 
ส.อบต. ม. 6 

ประธานสภาฯ     ขอมติตอสภาฯ ในการแตงตั้ง นายรัฐพล  รอยดา  สมาชิก อบต. หมูท่ี 8  เปน 
นายสังวร สุดโต  คณะกรรมการแปรญัตติ 

มติท่ีประชุม : มีมติเห็นชอบให นายรัฐพล  รอยดา  สมาชิก อบต. หมูท่ี 8 เปนคณะกรรมการแปร

ญัตติ คนท่ี 3  อยางเปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียง จํานวน ๑6  เสียง  

ประธานสภาฯ     เชิญสมาชิกสภาฯ ไดเสนอชื่อเพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 4  
นายสังวร สุดโต   

นายสนั่น  เตโพธิ์ เสนอ  นายวันเชา สมีนาง  สมาชิก อบต. หมูท่ี 7  เปนคณะกรรมการแปรญัตติ 

ส.อบต. ม. 1  

ประธานสภาฯ     ขอผูรับรอการเสนอชื่อ นายวันเชา สมีนาง  สมาชิก อบต. หมูท่ี 7  จํานวน   ๒ ทาน 
นายสังวร สุดโต 

นางวนิดา  ใสจูง  ขอรับรอง นายวันเชา  สมีนาง  สมาชิก อบต. หมูท่ี 7  เปนคณะกรรมการแปรญัตติ 
ส.อบต. ม. 2    
 
นายรัตนชัย  ทีทา  ขอรับรอง นายวันเชา สมีนาง  สมาชิก อบต. หมูท่ี 7  เปนคณะกรรมการแปรญัตติ 
ส.อบต. ม. 5 

ประธานสภาฯ     ขอมติตอสภาฯ ในการแตงตั้ง นายวันเชา  สมีนาง  สมาชิก อบต.  หมูท่ี 7  เปน 
นายสังวร สุดโต  คณะกรรมการแปรญัตติ 

มติท่ีประชุม : มีมติเห็นชอบให นายวันเชา  สมีนาง  สมาชิก อบต. หมูท่ี 7  เปนคณะกรรมการแปร

ญัตติ คนท่ี 4  อยางเปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียง จํานวน ๑6  เสียง  

ประธานสภาฯ     เชิญสมาชิกสภาฯ ไดเสนอชื่อเพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 5 
นายสังวร สุดโต   

นายสมควร  พืชผักหวาน  เสนอ นายรัตนชัย  ทีทา  สมาชิก อบต. หมูท่ี 5  เปนคณะกรรมการแปรญัตติ 
ส.อบต. ม. 9  

ประธานสภาฯ     ขอผูรับรอการเสนอชื่อ นายรัตนชัย  ทีทา  สมาชิก อบต. หมูท่ี 5  จํานวน   ๒ ทาน 
นายสังวร สุดโต 
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นายเอ่ียม  วงษละคร ขอรับรอง นายรัตนชัย  ทีทา  สมาชิก อบต. หมูท่ี 5  เปนคณะกรรมการแปรญัตติ 
ส.อบต. ม. 7    

นายทองคํา  กุลวงษ ขอรับรอง นายรัตนชัย  ทีทา  สมาชิก อบต. หมูท่ี 5  เปนคณะกรรมการแปรญัตติ 
ส.อบต. ม. 6 

ประธานสภาฯ     ขอมติตอสภาฯ ในการแตงตั้ง นายรัตนชัย  ทีทา  สมาชิก อบต. หมูท่ี 5  เปน 
นายสังวร สุดโต  คณะกรรมการแปรญัตติ 

มติท่ีประชุม : มีมติเห็นชอบให นายรัตนชัย  ทีทา  สมาชิก อบต. หมูท่ี 5  เปนคณะกรรมการแปร

ญัตติ คนท่ี 5  อยางเปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียง จํานวน ๑6  เสียง  

ประธานสภาฯ     ไดแจงมติการแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติขอบัญญัติ ท้ังหมด 5 ทาน ประกอบดวย 
นายสังวร สุดโต              1.  นายสายทอง  ธาตุดี  สมาชิกสภาฯ  หมูท่ี 4 

2. นายวสุรัตน  ภาวะโคตร  สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 6 
3. นายรัฐพล  รอยดา สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๘ 
4. นายวันเชา  สมีนาง สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 7 
5. นายรัตนชัย  ทีทา  สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 5 

      ซ่ึงคณะกรรมการแปรญัตติ ท้ัง  5  ทาน ท่ีไดรับการแตงตั้งจะเริ่มปฏิบัติหนาท่ี 
ในการรับคําเสนอขอแปรญัตติ ในวันท่ี ๑6 – ๑8  สงิหาคม  ๒๕ 61  ซึงกําหนดเวลาใน
การรอรับหนังสือการแปรญัตติ ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ     
เริ่มตั้งแตวันท่ี ๑6  สงิหาคม พ.ศ. 25 61 ตั้งแตเวลา 0๘.00 – ๑๖.๓๐ น. วันท่ี  ๑7 
สงิหาคม ๒๕61 ตั้งแตเวลา ๐๘.0๐ – ๑๖.๓๐ น. และ วันท่ี ๑8 สงิหาคม ๒๕61 ตั้งแต
เวลา ๐๘.0๐ – ๑๖.๓๐ น. เม่ือครบตามระยะเวลาท่ีกําหนด ถือเปนการสิ้นสุดเวลาการ
รอรับคําขอเสนอแปรญัตติขอบัญญัติ  สวนเรื่องการคัดเลือกประธาน  และกรรมการแปร
ญัตติ  เปนข้ันตอนของคณะกรรมการท่ีไดรับการการแตงตั้ง ท้ัง 5  ทาน ท่ีตองดําเนินการ
ตอไป  ซ่ึงจะไดมอบหมายใหเลขานุสภาฯ ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ และไดเชิญ
เลขานุการสภาฯ แจงนัดหมายการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการแปรญัตติ 

นายประพัทธ  ทีทา  ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติท้ัง 5 ทานไดรับความเห็นชอบจากสภาฯ แตงตั้งใหเปน  
เลขานุการสภาฯ   คณะกรรมการแปรญัตติแลวนั้น จึงขอนัดหมายการปฏิบัติหนาท่ีในท่ีประชุมครั้งนี้โดย

หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1  ในวันนี้   ขอนัดหมาย
คณะกรรมการท้ัง 5 ทานเพ่ือประชุมดําเนินการคัดเลือกประธานกรรมการแปรญัตติ และ
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ เพ่ือท่ีจะไดปฏิบัติหนาท่ีตอไป   

ประธานสภาฯ  สําหรับการประชุมวาระ (2) ชั้นแปรญัตติ และวาระ (3) ชั้นเห็นชอบ ลงมติใหความเห็น  
นายสังวร  สุดโต ชอบตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งตอไป 

โดยจะมีหนังสือแจงนัดหมายเชิญประชุมอีกครั้ง  

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
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ประธานสภาฯ     ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ ประธานสภาฯ ไดเชิญสมาชิกสภาฯ ท่ีมีเรื่องท่ีจะแจงตอท่ี 
นายสังวร สุดโต ประชุมสภาฯ รวมท้ังการหารือขอราชการอ่ืน 

นายก อบต.  ไดเรียน ตอประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ ทุกทาน 
จ.ส.ต.ธนัช  ศรีภูมิ        พรอมไดเรียนตอสภาฯ ในการดําเนินการกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพและความ

เขมแข็งของชุมชน ระหวางวันท่ี 21 – 22 สงิหาคม 2561 ซ่ึงจะมีการเดินทางเขารวม
ลงทะเบียนสมัครสมาชิกโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดําริ 
“โครงการจิตอาสา เราทําความดี ดวยหัวใจ” ณ อาคาร 606 สํานักพระราชวัง สนาม
เสือปา กรุงเทพมหานคร  จึงขอเรียนเชิญทานเขารวมโครงการทุกทาน และขอแจง
ประชาสัมพันธสงรายชื่อผูมีจิตอาสาทุกหมูบานท่ีจะเขารวมโครงการใหสงรายชื่อแบบตอบ
รับมายังสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ ภายในวันท่ี 17 สงิหาคม 2561 

นายสังวร  สุดโต    ไดขอบคุณฝายบริหาร พนักงานเจาหนาท่ีทุกทานท่ีไดดําเนินกรรมเพ่ือสงเสริมและพัฒนา  
ประธานสภาฯ ศักยภาพของพ่ีนองประชาชนในพ้ืนท่ี โดยเฉาพะจิตอาสาท่ีจะรวมพัฒนารวมกันตอไป 

และขอบคุณสมาชิกสภาฯ คณะผูบริหาร พนักงานงานเจาหนาท่ี ท่ีเขารวมประชุมในครั้งนี้ 
พรอมนี้ไดปดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจําป พ.ศ. 2561 

ปดการประชุม  เวลา ๑6.00 น. 

                               (ลงชื่อ)            ประพัทธ  ทีทา             ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 

                                                (นายประพัทธ  ทีทา) 

                                 เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 

    (ลงชื่อ)           อุทัย  บางปา                คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                                (นายอุทัย  บางปา) 

                                สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ หมูท่ี ๕ 

                                (ลงชื่อ)          วนิดา  ใสจูง                 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                                (นางวนิดา  ใสจงู) 

                                สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ หมูท่ี ๒ 

                                 (ลงชื่อ)       เอ่ียม  วงษละคร             คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                              (นายเอ่ียม  วงษละคร) 

                                สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ หมูท่ี ๗ 

                                (ลงชื่อ)             สังวร  สุดโต             ผูตรวจรายงานการประชุม 

                                                   (นายสังวร  สุดโต) 

                                   ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 

                                       วันที ่ 15   เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕61 
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