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รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ  

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี ๑ ประจาํป ๒๕๕๙ 
วันท่ี ๑5  สิงหาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 

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

ผูมาประชุม 

 

ลําดับท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง เวลา ลายมือชื่อ 

๑ นายสังวร  สุดโต ประธานสภาฯ ๐๙.๓๐ น. สังวร  สุดโต 
๒ นายทองพูล  โสภาลี รองประธานสภาฯ ๐๙.๓๐ น. ทองพูล โสภาลี 
๓ นายประพัทธ  ทีทา เลขานุการสภาฯ ๐๙.๓๐ น. ประพัทธ ทีทา 
๔ นายสนั่น  เตโพธิ ์ สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๑ ๐๙.๓๐ น. สนั่น  เตโพธิ ์
๕ นางวนิดา  ใสจงู สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๒ ๐๙.๓๐ น. วนิดา  ใสจงู 
๖ นายวสันต  หวานจิตร สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๒ ๐๙.๓๐ น. วสันต  หวานจิตร 
๗ นายอินตา  ม่ันยืน สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๓ ๐๙.๓๐ น. อินตา  ม่ันยืน 
๘ นายสายทอง  ธาตุดี สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๔ ๐๙.๓๐ น. สายทอง  ธาตุดี 
๙ นายเสถียร  ใสทอง สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๔ ๐๙.๓๐ น. เสถียร  ใสทอง 

๑๐ นายรัตนชัย  ทีทา สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๕ ๐๙.๓๐ น. รัตนชัย  ทีทา 
๑๑ นายอุทัย  บางปา สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๕ ๐๙.๓๐ น. อุทัย  บางปา 
๑๒ นายทองคํา  กุลวงษ สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๖ ๐๙.๓๐ น. ทองคํา  กุลวงษ 
๑๓ นายวสุรัตน  ภาวะโคตร สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๖ ๐๙.๓๐ น. วสุรัตน  ภาวะโคตร 
๑๔ นายเอ่ียม  วงษละคร สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๗ ๐๙.๓๐ น. เอ่ียม  วงษละคร 
๑๕ นายวันเชา  สมีนาง สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๗ ๐๙.๓๐ น. วันเชา  สมีนาง 
๑๖ นายรัฐพล  รอยดา สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๘ ๐๙.๓๐ น. รัฐพล  รอยดา 
๑๗ นายประสิทธิ์  กุลวงษ สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๙ ๐๙.๓๐ น. ประสิทธิ์  กุลวงษ 
๑๘ นายสมควร  พืชผักหวาน สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๙ ๐๙.๓๐ น. สมควร  พืชผักหวาน 

 

 

ผูมาประชุม  จํานวน  ๑๘  คน  

ผูไมมาประชุม  จํานวน    -   คน  
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ผูเขารวมประชุม 
 

ลําดับท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง เวลา ลายมือชื่อ 

๑ จาสิบตํารวจธนัช  ศรีภูมิ นายก อบต.แคนเหนือ ๐๙.๓๐ น. ธนัช  ศรีภูมิ 
๒ นายสุวรรณที  ไขมุกข รองนายก อบต.แคนเหนือ ๐๙.๓๐ น. สวุรรณที  ไขมกุข 
๓ นายทองลา  สุดเหลือ รองนายก อบต.แคนเหนือ ๐๙.๓๐ น. ทองลา  สุดเหลือ 
๔ นายไสว  ขันทะ เลขานุการนายก อบต.แคนเหนือ ๐๙.๓๐ น. ไสว  ขันทะ 
๕ นางสาวสุคนธา  วงษคําหาร ปลัด อบต.แคนเหนือ ๐๙.๓๐ น. สุคนธา  วงษคําหาร 
๖ นายวิเชียร  สมกุล รองปลัด อบต.แคนเหนือ ๐๙.๓๐ น. วิเชียร  สมกุล 
๗ นายปริญญา  พาละเอ็น ผูอํานวยการกองชาง ๐๙.๓๐ น. ปริญญา  พาละเอ็น 
๘ นางสาวศรีสมร  บุรี ผูอํานวยการกองคลัง ๐๙.๓๐ น. ศรีสมร  บุรี 
๙ นางพิจิตรา  มูลวงศ หัวหนาสํานักปลัด ๐๙.๓๐ น. พิจิตรา  มูลวงศ 

๑๐ นางสาวบุปผา  หงษทะนี ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ ๐๙.๓๐ น. บุบผา  หงษทะนี 
11 นางสาวเนตรา  กลอนโพธิ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ ๐๙.๓๐ น. เนตรา  กลอนโพธิ์ 
12 นายสุทิน  วรรณมูล นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ ๐๙.๓๐ น. สุทิน  วรรณมูล 
๑๓ นางรุงรัตน  หมูเมืองสอง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ๐๙.๓๐ น. รุงรัตน  หมูเมืองสอง 
๑๔ นางสาวนิภาพร  กาพล นักวิชาการจัดเก็บรายไดปฏิบัติการ 09.30 น. นิภาพร  กาพล 
๑๕ นางเสาวคล  แฝงพงศ เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน 09.30 น. เสาวคล  แฝงพงศ 
๑๖ นางรัตติยา  เชาวชื่น ผูชวยนักวิชาการศึกษา 09.30 น. รัตติยา  เชาวชื่น 
๑๗ นางสิริกานต  มาลี ผูชวยเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 09.30 น. สิริกานต  มาลี 
๑๘ นายวรวุฒิ  เคาแกว เจาพนักงานปองกันฯ ๐๙.๓๐ น. วรวุฒิ  เคาแกว 
๑๙ นายทองใบ  กุลวงษ กํานันตําบลแคนเหนือ ๐๙.๓๐ น. ทองใบ  กุลวงษ 
๒๐ นายยุทธนา  สุทธิ ผูใหญบาน  ม.5 ๐๙.๓๐ น. ยุทธนา  สุทธิ 

     
     

 

เริ่มประชุม   เวลา  ๐๙.๓๐  น.  

   เม่ือท่ีประชุมมาครบองคประชุมแลว  นายสังวร  สุดโต ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบลแคนเหนือ ทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุม ไดจุดธูปเทียน บูชาพระ
รัตนตรัยและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
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ประธานสภาฯ เม่ือสมาชิกทุกทา นพรอมแลว นายสังวร  สุดโต ประธานสภาฯ   ไดเปดการประชุมสภาฯ  
นายสังวร  สุดโต         สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี ๑  ประจําป ๒๕๕ ๙  ในวันท่ี ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕ ๙  

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ ขอขอบคุณสมาชิกและผูเขารวมรับฟง
การประชุมในวันนี้ไมวาจะเปนในสวนของฝายปกครอง ขอเขาระเบียบวาระการประชุม 
ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ     ๑.๑  ขอบคุณคณะผูบรหิาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ ผูนําทุกทาน 
นายสังวร  สุดโต         ท่ีไดเขารวมพิธีเปดและสงมอบฝายชะลอน้ํา โครงการ “PEA  รักษน้ํา  สรางฝาย  ถวายแม 

ของแผนดินป 2559 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สงิหาคม 2559 ในวันศุกรท่ี 5 
สงิหาคม 2559  

 1.2  ขอบคุณทุกทานท่ีเขารวมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 8 4 พรรษา 12 
สงิหาคม 2559 และรวมเปดศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ ณ 
องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ   

 1.3 ขอบคุณทุกทานท่ีเขารวมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 
สงิหาคม 2559 ณ หอประชุมอําเภอบานไผ ท่ีผานมา 

ท่ีประชุม  : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 

ประธานสภาฯ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา ในคราวประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  
นายสังวร  สุดโต           1/2559  เม่ือวันท่ี  13 พฤษภาคม ๒๕๕9 ท่ีผานมา ตามท่ีไดสงสําเนารายงานการ

ประชุมใหทานสมาชิกไดพิจารณา สมาชิกทานใดไดพิจารณาแลว เห็นวาไมถูกตอง หรือไม
ตรงตามรายละเอียดการประชุม ก็ใหทวงเพ่ือทําการแกไข  ถาไมมีขอทักทวงในสวนใด  จึง
ขอมติรับรองรายการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 2/๒๕๕9 ท่ีผานดวยการยกมือครับ  

 มติท่ีประชุม : มีมติเปนเอกฉันท รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี ๑/๒๕๕ 9   
จํานวน 17 เสียง                                                                      

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

2560 (วาระท่ี 1 รับหลักการ) 

ประธานสภาฯ  ครับทางสภาจะไดพิจารณา (ราง) ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป งบประมาณ 
นายสังวร  สุดโต   2560  ซึ่งเปนงบประมาณขอบัญญัติของปถัดไป   ซึ่งฝายผูบริหารและทางเจาหนาที่งบ                                         

ประมาณไดจัดทํารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2560  
ใหสภาไดพิจารณา ตามระเบียบวาดวยวิธีการงบประมาณ  พ.ศ. 2541 แกไข (ฉบับท่ี 2) 



 4 

พ.ศ. 2553 ขอท่ี 23 วรรคสอง ผูบริหารตองเสนอรางขอบัญญัติตอสภาฯ ภายในวันท่ี 
15 สิงหาคม ซ่ึงสําหรับรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕60 ไดสงใหฝาย
สภาไดดูในรายละเอียดแลวพรอมหนังสือเชิญประชุมกอนวันประชุมลวงหนา 3 วัน 
เปนไปตามระเบียบวาระท่ีกําหนด ดังนั้น การประชุมพิจารณา (ราง) ขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป ๒๕60 มีวาระการประชุม ท้ังหมด 3 วาระ คือ 

       วาระที่ 1 การรับหลักการ  
       วาระที่ 2 แปรญัตติ   

วาระท่ี 3 ลงมติใหความเห็นชอบ ตราขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ซ่ึงการประชุมพิจารณา (ราง) นั้นจะประชุมในครั้งเดียวไมไดกอนท่ีจะรับหลักการ จึงขอ
เชิญฝายผูบริหารไดชี้แจง (ราง) ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
2560 ตอสภาฯ ทราบ      

นายก อบต. เรียน  ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือทุกทาน 
จ.ส.ต.ธนัช  ศรีภูมิ         กระผม จาสิบตํารวจ ธนัช  ศรีภูมิ นายกองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ  

                            คําแถลงงบประมาณ 
                                ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2560  

ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
 บัดนี้  ถึงเวลาท่ีคณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ   จะไดเสนอราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  2560  ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ
อีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้นในโอกาสนี้ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ  จึงขอชี้แจงให
ทานประธานและสมาชิกทุกทาน ไดทราบถึงสถานะการคลัง   ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการดําเนินงานในปงบประมาณ  พ.ศ. 2560  ดังตอไปนี้ 
 
1.  สถานะการคลัง 
       1.1  งบประมาณรายจายท่ัวไป   
  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559  ณ  วันที่  31 กรกฎาคม  พ.ศ. 2559  องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีสถานะการเงิน  ดังนี้     
  1.1.1  เงินฝากธนาคารท้ังสิ้น            16,371,388.80  บาท  
  1.1.2  เงินสะสม                     5,666,661.61  บาท  
  1.1.3  ทุนสํารองเงินสะสม         5,293,607.26  บาท  

1.1.4  รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย   
จํานวน โครงการ รวม    -  บาท  

  1.1.5  รายการท่ีไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน   
จํานวนโครงการ รวม     -  บาท 

  1.1.6  เงินกูคงคาง                -            บาท 
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2.  การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ    2558 
 (1)  รายรับจริงท้ังสิ้น   38,356,073.96  บาท    ประกอบดวย 
  หมวดภาษีอากร               164,114.67   บาท 
  หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับ  และใบอนุญาต          151,661.00  บาท 
  หมวดรายไดจากทรัพยสิน              145,470.69  บาท 
  หมวดรายไดสาธารณูปโภคและการพาณิชย         -       บาท  
  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด     133,890.00 บาท  
  หมวดภาษีจัดสรร          15,377,941.60 บาท 
  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป            7,349,654.00 บาท  
(2)  เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค          15,033,342.00 บาท 
(3)  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ศูนยขอมูลขาวสารฯ)            -  บาท 
 (4)  รายจายจริง                       37,023,313.38 บาท 
  ประกอบดัวย 
  งบกลาง                    436,136.11 บาท  
  งบบคุลากร              7,980,365.00 บาท  

งบดําเนินงาน               9,589,526.40 บาท  
  งบลงทุน                1,294,700.00 บาท  

งบรายจายอ่ืน              -  บาท  
  งบเงินอุดหนุน               2,834,017.87 บาท  
 (๕) รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค 14,888,113.00 
บาท 
 (๖) รายจายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ศูนยขอมูลขาวสารฯ)                -           บาท 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
3.  งบเฉพาะการประเภทกิจการ.............-...........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  
  ทรัพยจํานําจํานวน.........-.......  บาท 
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คาํแถลงงบประมาณ 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 

2.1  รายรับ 

รายรับ 
รายรับจริง 
ป 2558 

ประมาณการ 
ป 2559 

ประมาณการ 
ป 2560 

รายไดจัดเก็บเอง       

   หมวดภาษีอากร 164,114 67 195,580 00 161,260 00 

   หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และ ใบอนุญาต 151,661 00 231,020 00 174,640 00 

   หมวดรายไดจากทรัพยสิน 145,470 69 104,000 00 104,000 00 

   หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย - - 2,000 00 2,000 00 

   หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 133,890 00 120,000 00 188,929 00 

   หมวดรายไดจากทุน - - 2,000 00 2,000 00 

   รวมรายไดจัดเก็บเอง 595,136 36 654,600 00 632,829 00 

รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

 
 

     

   หมวดภาษีจัดสรร 15,377,941 60 16,345,400 00 16,367,171 00 

   รวมรายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร    
   ปกครองสวนทองถิ่น 

15,377,941 60 16,345,400 00 16,367,171 00 

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

      

   หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 7,349,654 00 8,000,000 00 6,000,000 00 

   รวมรายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครอง   
   สวนทองถิ่น 

7,349,654 00 8,000,000 00 6,000,000 00 

เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค       

   เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 15,033,342 00 - - 13,000,000 00 

   รวมเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให โดยระบุ    
   วัตถุประสงค 

15,033,342 00 - - 13,000,000 00 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ศูนยขอมูลขาวสารฯ)                          

   เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ศูนยขอมูลขาวสารฯ) - - - - - - 

 รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ศูนยขอมูลขาวสารฯ) - - - - - - 

รวม 38,356,073 96 25,000,000 00 36,000,000 00 
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คาํแถลงงบประมาณ 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 

2.2  รายจาย 

รายจาย 
รายจายจริง 
ป 2558 

ประมาณการ 
ป 2559 

ประมาณการ 
ป 2560 

จายจากงบประมาณ       
   งบกลาง 436,131 11 871,000 00 9,364,900 00 

   งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และ
คาจางชั่วคราว) 

7,980,365 00 10,325,612 00 11,629,700 00 

   งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและ
วัสดุ และหมวดคาสาธารณูปโภค) 

9,589,526 40 8,956,738 00 9,673,500 00 

   งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและ
สิ่งกอสราง) 

1,294,700 00 2,575,050 00 2,792,900 00 

   งบรายจายอ่ืน (หมวดรายจายอ่ืน) 0 00 0 00 0 00 

   งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 2,834,017 87 2,271,600 00 2,539,000 00 

   เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 14,888,113 00 0 00 0 00 

   เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ศูนยขอมูลขาวสารฯ) 0 00 0 00 0 00 

รวมจายจากงบประมาณ 37,023,313 38 25,000,000 00 36,000,000 00 

 
                   บันทึกหลักการและเหตุผล 

                   ประกอบขอบัญญัติ  งบประมาณรายจาย 
                    ประจําปงบประมาณ  2560  ของ  องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 

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

หลักการ 
งบประมาณรายจายท้ังส้ิน ยอดรวม     36,000,000.0๐    บาท  
แยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้ 

ดาน ยอดรวม 

ดานบริหารงานทั่วไป 13,387,193.00 

    แผนงานบริหารงานท่ัวไป 11,918,833.00 

    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,468,360.00 
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ดานบริการชุมชนและสังคม 12,997,907.00 

    แผนงานการศึกษา 6,049,216.00 

    แผนงานสาธารณสุข 451,760.00 

    แผนงานสงัคมสงเคราะห 384,000.00 

    แผนงานเคหะและชุมชน  5,354,360.00 

    แผนงานสรางความเขมแข็งของชมุชน 158,571.00 

    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 600,000.00 

ดานการเศรษฐกิจ 250,000.00 

    แผนงานการเกษตร 250,000.00 

ดานการดําเนินงานอ่ืน 9,364,900.00 

    แผนงานงบกลาง 9,364,900.00 

งบประมาณรายจายท้ังส้ิน 36,000,000.00 

 
 

         เหตุผล 
เพ่ือใชในการดําเนินงานตามนโยบายของผูบริหารท่ีไดวางแผนไวตามแผนพัฒนา

องคการบริหาร    สวนตําบลตลอดปงบประมาณพ .ศ. 2560  จึงเสนอรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ .ศ. 2560  เพ่ือสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลแคนเหนือ  พิจารณาเห็นชอบตอไป 

        เรียนทานประธานสภาฯ ทานผูบริหาร ทานสมาชิก อบต. และผูเขารวมประชุม
ทุกทานก็จะขอชี้แจง รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2560 องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ    อําเภอบานไผ  
จังหวัดขอนแกน  ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น  36,๐๐0,000.-   บาท  จายจาก
รายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร  และหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  แย กตามรายละเอียด
ดังนี้ 
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     ประมาณการรายรับ 
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

------------------------------------- 
ประมาณการรายรับ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 ประมาณการไวท้ังส้ิน   ๓๖,000,000.00 บาท 

 

รายรับ 
รับจริง 

ป  2558 
ประมาณการ 
ป  2559 

ประมาณการ 
ป  2560 

หมาย
เหตุ 

+ เพ่ิม 
- ลด 

1. รายไดจัดเก็บเอง       ยอดรวม 603,604.00 654,600.00 632,829.00  

1.1 หมวดภาษีอากร 172,603.00 195,580.00 161,260.00  

    (1) ภาษีบํารุงทองท่ี 79,046.21 78,143.00 69,465.00  

    (2) ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 84,517.00 107,437.00 83,155.00  

    (3) ภาษีปาย 9,040.00 10,000.00 8,640.00  

    (4) อากรฆาสัตว - - -  

1.2  หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และ
ใบอนญุาต 

151,640.00 231,020.00 174,640.00  

คาธรรมเนียม     

    (1) คาธรรมเนียมเก่ียวกับการฆาสัตว
และจําหนายเนื้อสัตว 

 

- 

 

2,000.00 

 

- 

 

    (2) คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุม
อาคาร 

4,719.00 10,000.00 5,000.00  

    (3) คาธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูล
ฝอย 

131,030.00 183,020.00 130,000.00  

    (4) คาธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระ
หรือสิ่งปฏิกูล 

4,000.00 4,000.00 4,000.00  

    (5) คาธรรมเนียมในการออกหนังสือ
รับรองการแจงสถานท่ีจําหนายหรือสะสม
อาหาร                      

 2,000.00 2,000.00  

    (6) คาธรรมเนียมใบอนุญาตใชสถานท่ี
เก็บน้ํามันเชื้อเพลิง 

2,140.00 5,000.00 2,140.00  
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    (7) คาธรรมเนียมปดประกาศโอนมรดก
ท่ีดิน 

160.00 500.00 500.00  

    (8) คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย 990.00 1,000.00 1,000.00  

    (9) คาธรรมเนียมการพนันเพ่ิม - 500.00 -  

    (10) คาธรรมเนียมอ่ืนๆ 1,672.00 1,000.00 1,000.00  

คาปรับ 

    (11) คาปรับผูกระทําความผิดกฎหมาย
สาธารณสุข 

 

- 

 

500.00 

 

500.00 

 

    (12)  คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและ
ขอบัญญัติทองถ่ิน 

- 500.00 500.00  

    (13)  คาปรับผิดสัญญา - 10,000.00 10,000.00  

    (14)  คาปรับอ่ืนๆ 2,000.00 2,000.00 2,000.00  

คาใบอนุญาต 

    (15)คาใบอนุญาตรับการเก็บขนสิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอย 

 

- 

 

2,000.00 

 

2,000.00 

 

    (16) คาใบอนุญาตประกอบการคา
สําหรับกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

2,200.00 1,000.00 5,000.00  

    (17) คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ี
จําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารฯ 

300.00 500.00 500.00  

    (18) คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ี
หรือทางสาธารณะ 

1,370.00 2,000.00 5,000.00  

    (19) คาใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุม
อาคาร 

860.00 2,000.00 2,000.00  

    (20) คาใบอนุญาตใชสถานท่ีตัดแตงผม     200.00 500.00- 500.00  

    (21) คาใบอนุญาตอ่ืนๆ - 1,000.00 1,000.00  

1.3  หมวดรายไดจากทรัพยสิน 145,470.00 104,000.00 104,000.00  

    (1)  คาเชาหรือบริการสถานท่ี  1,000.00 1,000.00  

    (2)  คาเชาครุภัณฑ - 1,000.00 1,000.00  

    (3)  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 145,470.0 100,000.00 100,000.00  
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    (4)  รายไดจากทรัพยสินอ่ืนๆ - 2,000.00 2,000.00  

1.4 หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและ
กิจการพาณิชย 

- 2,000.00 2,000.00  

    (1) รายไดจากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย 

- 1,000.00 1,000.00  

    (2) รายไดจากสาธารณูปโภคอ่ืนๆ - 1,000.00 1,000.00  

1.5 หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 138,890.00 120,000.00 188,929.00  

    (1) คาขายแบบแปลน 68,600.00 50,000.00 118,929.00  

    (2) ระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน      
อบต.แคนเหนือ 

52,500.00 50,000.00 50,000.00  

    (2) รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 12,790.00 20,000.00 20,000.00  

1.6 หมวดรายไดจากทุน - 2,000.00 2,000.00  

    (1) คาขายทอดตลาดทรัพยสิน - 1,000.00 1,000.00  

    (2) รายไดจากทุนอ่ืนๆ - - 1,000.00  

2. หมวดภาษีจัดสรร 15,377,943.00 16,345,400.00 16,367,171.00  

    (1) ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและ
ลอเลื่อน 

335,975.00 300,000.00 340,000.00  

    (2) ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พรบ. กําหนด
แผนฯ 

7,401,600.00 8,000,000.00 7,800,000.00  

    (3)ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พรบ. จัดสรร
รายไดฯ 

2,955,813,00 3,200,000.00 3,000,000.00  

    (4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ 127,932.00 200,000.00 130,000.00  

    (5) ภาษีสุรา 1,264,602.00 1,200,000.00 1,375,271.00  

    (6) ภาษีสรรพสามิต 2,179,559.00 2,100,000.00 2,300,000.00  

    (7) คาภาคหลวงแร  18,900.00 35,000.00 18,900.00  

    (8) คาภาคหลวงปโตรเลี่ยม   318,999.00 400,000.00 400,000.00  

    (9) คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมท่ีดิน 

774,563.00 907,400.00 1,000,000.00  

    (10) คาธรรมเนียมน้ําบาดาล - 1,000.00 1,000.00  
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    (11) ภาษีจัดสรรอ่ืนๆ - 2,000.00 2,000.00  

3. หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 7,349,654.00 8,000,000.00 19,000,000.00  

    (1) เงินอุดหนุนท่ัวไป 7,349,654.00 8,000,000.00 6,000,000.00  

    (2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                         
(ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซ้ือหรือการจางระดับอําเภอ) 

- - 13,000,000.00  

รวมรายรับท้ังส้ิน 23,331,201.00 25,000,000.00 36,000,000.00 
 

 
 
 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 
                                          ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.  2560 

                    องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
                      อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 

ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น   36,000,000.-   บาท  จายจากรายไดจัดเก็บเอง  
หมวดภาษีจัดสรร  และหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  แยกเปน 

แผนงานงบกลาง  (00410)          
งานงบกลาง  (00411)   ตั้งไวรวมท้ังส้ิน  9,364,900.-   บาท 
งบกลาง     รวมท้ังส้ิน        9,364,900.- บาท 

        1.  เงินสมทบกองทุนประกันสงัคม ตั้งไว    150,000.- บาท  
    2.  เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ   ตั้งไว  6,708,500.-   บาท  
    3.  เบี้ยยังชีพผูพิการ   ตั้งไว  1,834,400.-   บาท  
       4.  เบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส  ตั้งไว     42,000.-  บาท  
        5.  เงินสํารองจาย   ตั้งไว            300,000.-   บาท  
       6.  รายจายตามขอผูกพัน  ตั้งไว                160,000.- บาท  

(1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ิน  จํานวน             
110,000.- บาท 
 (2) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลแคนเหนือ  จํานวน  50,000.-

 บา ท 
7.  เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.)  ตั้งไว         
170,000.- บาท 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.  2560 
องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 

อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) 

หนวยงาน  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

งานบริหารงานทั่วไป (00111)  ตั้งไวรวมท้ังส้ิ น   9,619,493.-  บาท    
งบบุคลากร      รวมท้ังส้ิน         6,057,120.-  บาท 
เงินเดือน  (ฝายการเมือง)  ตั้งไวรวม          2,311,920.- บาท  
1. เงินเดือนนายก/รองนายก  ตั้งไว              514,080.- บาท  
2. เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก ตั้งไว       42,120.- บาท   

   3. เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก  ตั้งไว      42,120.- บาท  
4. เงินคาตอบแทนเลขานุการ นายก  อบต.   ตั้งไว      86,400.- บาท  
5. เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา  อปท.  ตั้งไว  1,627,200.-  บาท  

(1) ประธานสภา อบต . 11,220 บาท /เดือน รวม 12 เดือน เปนเงิน  
134,640 บาท 
(2) รองประธานสภา อบต . 9,180 บาท /เดือน รวม 12 เดือน เปนเงิน  

110,160 บาท 
(3) เลขาสภา อบต.   7,200 บาท/ เดือน  รวม  12  เดือน เปนเงิน 86,400  

บาท 
        (4) สมาชิกสภา อบต. จํานวน 15  คน 7,200 บาท/คน/เดือน รวม 12 เดือน 
       เปนเงิน  1,296,000  บาท 

เงินเดือน  (ฝายประจํา)   ตั้งไวรวม       3,745,200.- บาท  
     1.  เงินเดือนพนักงานสวนตําบล   ตั้งไว          2,640,480.-    บาท 
      2.  เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงาน  ตั้งไว                  30,000.- บาท   
     3.  เงินประจําตําแหนง     ตั้งไว            168,800.-  บาท  
      4.  เงินคาตอบแทนรายเดือน  ตั้งไว      84,000.- บาท  
       5.  คาตอบแทนพนักงานจาง     ตั้งไว     702,720.- บาท  
   6. เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง   ตั้งไว    120,000.-     บาท 
  

งบดําเนินงาน    รวมท้ังส้ิน       3,162,373.- บาท  
คาตอบแทน    ตั้งไวรวม           680,000.- บาท  
1. คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท. ตั้งไว 350,000.- บาท 

    2. คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว       30,000.-  บาท 
     3. คาเชาบาน      ตั้งไว                250,000.-  บาท   
    4. เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร    ตั้งไว             50,000.- บาท 
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คาใชสอย    ตั้งไวรวม         1,742,373.-   บาท 
       1. รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ  ตั้งไว               862,373. - บาท 
     (1) คาจางเหมาบริการ    จํานวน     700,000.- บาท  

(2) คารังวัดท่ีดินท่ีสาธารณประโยชน   จํานวน       27,373.-  บาท 
(3) คาจางเหมาจัดทําปายประชาสัมพันธ  จํานวน       20,000.-  บาท 
(4) คาบอกรับวารสารสิ่งพิมพ   จํานวน       70,000.-  บาท 
(5) คาธรรมเนียมตางๆ    จํานวน       10,000.-  บาท    
(6) คาเชาบริการเครื่องถายเอกสาร   จํานวน       35,000.-  บาท 

2. รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ  ตั้งไว              60,000.-  บาท 
(1) คารับรอง     จํานวน       20,000.-  บาท 
(2) คาเลี้ยงรับรอง    จํานวน       20,000.-  บาท 
(3) คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี   จํานวน       20,000.-  บาท 

3. รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ            
ตั้งไว  720,000.- บาท 

(๑) คาลงทะเบียนอบรม   จํานวน       200,000.-  บาท 
(๒) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  จํานวน       100,000.-  บาท 
(3) คาใชจายโครงการฝกอบรมสัมมนาบุคลากร จํานวน   100,000.-  บาท 
(4) คาใชจายตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมฯ จํานวน  20,000.- บาท 
(5) คาใชจายเดินทางไปศึกษาดูงาน  จํานวน       200,000.-  บาท 
(6) คาจัดทําวารสาร                           จํานวน        20,000.-   บาท 
(7)  โครงการ อบต. พบประชาชน   จํานวน        25,000.-   บาท 
(8) โครงการวันทองถ่ินไทย  จํานวน         20,000.-  บาท 
(9) โครงการประชุมประจําเดือนระดับตําบล จํานวน        25,000.-  บาท 

(10) โครงการ 5 ส. เสริมสรางการบริการประชาชน จํานวน  10,000.- บาท 

4. คาบํารุงรักษาและซอมแซม  ตั้งไว            100,000.-    บาท   

คาวัสดุ     ตั้งไวรวม  450,000.-    บาท 
1.วัสดุสํานักงาน    ตั้งไว       200,000.- บาท  
2.วัสดุงานบานงานครัว   ตั้งไว              20,000.- บาท  
3.วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ตั้งไว      100,000.-   บาท  
4. วัสดุโฆษณาและเผยแพร  ตั้งไว        30,000.- บาท  
5. วัสดุคอมพิวเตอร   ตั้งไว            100,000.- บาท  

คาสาธารณูปโภค   ตั้งไวรวม         290,000.-       บาท 
 1. คาไฟฟา    ตั้งไว        100,000.-  บาท 
 2. คาโทรศัพท    ตั้งไว             20,000.-  บาท   
 3. คาไปรษณีย    ตั้งไว            10,000.-        บาท 
 4. คาบริการทางดานโทรคมนาคม  ตั้งไว          150,000.-  บาท 
 5. คาน้ําประปา   ตงไว    10,000.-      บาท  
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งบลงทุน            รวมท้ังส้ิน       400,000. -    บาท  
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง    รวมท้ังส้ิน       400,000. -    บาท 
1. โครงการปรับปรุงหองประชุมที่ทํางาน อบต.แคนเหนือ จํานวน 300,000.- บาท 

- เพ่ือปรับปรุงหองประชุมท่ีทําการ อบต.แคนเหนือ โดยตอเติมขยายพ้ืนท่ีใชสอย
อาคาร จุดท่ี 1 ขนาดกวาง 7.95 เมตร ยาว 9.40 เมตร และจุดท่ี 2 ขนาดกวาง 3.95 
เมตร ยาว 6.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีใชสอยอาคารในสวนท่ีตอเติมไมนอยกวา 98 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีกําหนด พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ 
จํานวน 1 ปาย และปายโครงการตามแบบมาตรฐานท่ีกําหนด จํานวน 1 ปาย  
2. โครงการกอสรางรั้วคอนกรีตท่ีทําการ อบต.แคนเหนือ จํานวน 100,000.- บาท 

- เพ่ือกอสรางรั้วท่ีทําการ อบต.แคนเหนือ โดยกอสรางรั้วคอนกรีตดานหนาอาคาร
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ขนาดสูง 1.80 เมตา ยาว 20.00 เมตร และกอสราง
รั้วคอนกรีตดานขางทางทิศเหนือของอาคารท่ีทําการ อบต.แคนเหนือ ขนาดสูง 1.80 
เมตร ยาว 15.00 เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ีกําหนด 
งบเงินอุดหนนุ    รวมท้ังส้ิน          -    บาท 
งบรายจายอ่ืน    รวมท้ังส้ิน          -    บาท 

                                          รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 
                                ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.  2560 
                               องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
                                 อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 
                               แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110) 
                                      หนวยงาน  กองคลัง 
งานบริหารงานคลัง  (00113)    ตั้งไวรวมท้ังสิ้น       2,299,340.-     บาท 
งบบุคลากร    รวมท้ังส้ิน      1,811,040.-   บาท  
เงินเดือน  (ฝายประจํา)   ตั้งไวรวม       1,811,040.- บาท  
1. เงินเดือนพนักงานสวนตําบล  ตั้งไว         1,151,040.-      บาท 
2. เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงาน  ตั้งไว               30,000.- บาท   
3. เงินประจําตําแหนง     ตั้งไว    42,000.-  บาท  
4. คาจางลูกจางประจํา   ตั้งไว   185,280.- บาท  
5. คาตอบแทนพนักงานจาง  ตั้งไว  342,720.- บาท  
6. เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง ตั้งไว             60,000.-     บาท  
งบดําเนินงาน    รวมท้ังส้ิน         450,000.- บาท  
คาตอบแทน    ตั้งไวรวม          140,000.-    บาท  
1.  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตั้งไว    20,000.- บาท  
2. คาเชาบาน    ตั้งไว                100,000.-  บาท  
3. เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว      20,000.- บาท  
คาใชสอย    ตั้งไวรวม   230,000.- บาท  
1. รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ  ตั้งไว   100,000.-    บาท  

(1)  คาจางเหมาบริการ    จํานวน    100,000.-   บาท 
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2. รายจายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  ตั้งไว     
110,000.- บาท 

(1) คาลงทะเบียนอบรม   จํานวน        50,000.-   บาท 
(2) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน        20,000.-   บาท 
(3) คาใชจายโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได   จํานวน      
20,000.- บาท 
 (4) โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของคณะกรรมการจัดหาพัสดุ  
จํานวน  20,000.-  บาท 

 3. คาบํารุงรักษาและซอมแซม   ตั้งไว            20,000.-   บาท 
คาวัสด ุ      ตั้งไวรวม      80,000.-    บาท 
1. วัสดุสํานักงาน     ตั้งไว         40,000.-   บาท 
๒. วัสดุคอมพิวเตอร    ตั้งไว            40,000.-    บาท 

งบลงทุน              รวมท้ังส้ิน      38,300.-  บาท 
คาครุภัณฑ              ตั้งไวรวม       38,300.-  บาท 
   1. ครภุณัฑสํานักงาน             ตั้งไว          12,000.-   บาท 

(1) คาจัดซ้ือตูเก็บเอกสาร           จํานวน           12,000.-   บาท 
   2. ครุภัณฑคอมพิวเตอร   ตั้งไว          26,300.-   บาท 

(1) คาจัดซ้ือคอมพิวเตอร พรอมเครื่องพิมพ  จํานวน          26,300.-   บาท 

งบเงินอุดหนนุ     รวมท้ังส้ิน - บาท  
งบรายจายอ่ืน     รวมท้ังส้ิน - บาท  
 

 
          รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 
                          ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2560 
                         องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
                           อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน  (00120) 
หนวยงาน สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  (00123) ตั้งไวรวมท้ังส้ิน          
1,468,360.-  บาท 
งบบุคลากร    รวมท้ังส้ิน  330,360.-  บาท  
เงินเดือน  (ฝายประจํา)   ตัง้ไวรวม  33q,360.- บาท  
1. เงินเดือนพนักงานสวนตําบล  ตั้งไว   192,360.-     บาท 
2. คาตอบแทนพนักงานจาง  ตั้งไว   108,000.- บาท  
3. เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง ตั้งไว              30,000.-     บาท 
งบดําเนินงาน    รวมท้ังส้ิน         838,000.- บาท  
คาใชสอย    ตั้งไวรวม   643,000.- บาท  
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1. รายจายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  ตั้งไว      
543,000.- บาท 

(1) คาใชจายในการตั้งจุดตรวจบริการประชาชน จํานวน  50,000 .- บาท  
(2) คาใชจายตามโครงการการใหบริการและสรางเครือขายปฏิบัติการฉุกเฉิน
เบื้องตนในชุมชน   จํานวน  293,000.- บาท 
(3) โครงการ ฝกทบทวนอาสาสมัครปองกันฝายพลเรือน จํานวน 200,000.- 
บาท 

2. คาบํารุงรักษาและซอมแซม  ตั้งไว       100,000.- บาท  

คาวัสดุ    ตั้งไวรวม           185,000.- บาท  
1.  วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ตั้งไว              150,000.- บาท  
2. วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ตั้งไว        20,000.- บาท  

 3. วัสดุคอมพิวเตอร   ตั้งไว                    15,000.- บาท  
 
คาสาธารณูปโภค   ตั้งไวรวม      10,000.- บาท  
1. คาบริการโทรศัพท   ตั้งไว        10,000.- บาท 

งบลงทุน    รวมท้ังส้ิน           300,000.- บาท  
คาครุภัณฑ    ตั้งไวรวม    200,000.- บาท  

                              1. ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ   ตั้งไว      200,000.- บาท  
(1) คาจัดซ้ือชุดกลองวงจรปด  พรอมติดตั้ง  จํานวน     200,000.- บาท 
- เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือชุดกลองวงจรปด ( CCTV) พรอมติดตั้ง ชนิด

IP/NETWORK CAMERA ความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา ๒ ลานพิกเซล อุปกรณ
บันทึกภาพผานเครือขาย ( NVR-Network Video Recorder) แบบ ๑๖ ชอง อุปกรณ
กระจายสัญญาณ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ชอง จอภาพ LCD หรอื LED ขนาด
ไมนอยกวา 32 นิ้ว เครื่องสํารองไผท่ีสามารถรองรับการใชงานระบบกลองวงจรปด 
(รายละเอียดคุณลักษณะข้ันพ้ืนฐานตามหลักเกณฑท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารกําหนด พรอมอุปกรณทุกรายการพรอมใชงานได) 

คาท่ีดินและส่ิงกอสราง   ตั้งไวรวม    100,000.- บาท  
                              1. คากอสรางสาธารณูปโภค  ตั้งไว      100,000.- บาท  

(1) โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีบริเวณอาคารงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จํานวน 100,000.- บาท  

- เพ่ือปรับปรุงพ้ืนท่ีบริเวณอาคารงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดย
ปรับปรุงบริเวณจุดท่ี 1 ลานคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 7.00 เมตร  ยาว 15.00 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีลานคอนกรีตไมนอยกวา 105.00 ตารางเมตร และบริเวณจุดท่ี 2 ลาน
คอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 7.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ลานคอนกรีตไมนอยกวา 105.00 ตารางเมตร หรือรวมมีพ้ืนท่ีลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไมนอยกวา 210.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ีกําหนด 
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งบเงินอุดหนนุ    รวมท้ังส้ิน              -   บาท  
งบรายจายอ่ืน    รวมท้ังส้ิน              -  บาท  
 
 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 
  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2560 
องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 

แผนงานการศึกษา  (00210) 
หนวยงาน สวนการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  (00211) ตั้งไวรวมท้ังส้ิน 1,316,600.- บาท
งบบุคลากร             รวมท้ังส้ิ น         781, 000.-บาท                                                              
เงินเดือน  (ฝายประจํา)   ตั้งไวรวม           781,000.-  บาท 

1. เงินเดือนพนักงานสวนตําบล     ตั้งไว                 311,640.-  บาท 
2. เงินประจําตําแหนง     ตั้งไว        42,000.-  บาท 
3. คาตอบแทนพนักงานจาง  ตั้งไว                327,360.- บาท 
4. เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง  ตั้งไว               100,000.-  บาท 
งบดําเนินงาน    รวมท้ังส้ิน             405,000.- บาท 
คาตอบแทน    ตั้งไวรวม           90,000.-    บาท  

 1.  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว      20,000.- บาท  
 2. คาเชาบาน    ตั้งไว                 50,000.-  บาท  
 3. เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว      20,000.- บาท 
คาใชสอย    ตั้งไวรวม    200,000.- บาท       
1. รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ  ตั้งไว          100,000.- บาท  
 (1) คาจางเหมาบริการ           จํานวน                100,000.-   บาท 
2. รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  
ตั้งไว   80,000.- บาท 

(1) คาลงทะเบียนอบรม   จํานวน            50,000.-       บาท  
(2) คาเดินทางไปราชการ  จํานวน       30,000.-   บาท  

3. คาบํารุงรักษาและซอมแซม  ตั้งไว               20,000.-    บาท  
คาวัสดุ                    ตั้งไวรวม         75,000.-        บาท 
1. วัสดุสํานักงาน             ตั้งไว               45,000.-  บาท                                   
2. วัสดุงานบานงานครัว   จํานวน            20,000.-    บาท  
3. วัสดุคอมพิวเตอร   จํานวน             10,000.-      บาท  
คาสาธารณูปโภค             ตั้งไวรวม  40,000.-     บาท  

 1. คาไฟฟา    ตั้งไว            30,000.-      บาท  
 2. คาน้ําประปา    ตั้งไว               10,000.-     บาท  
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งบลงทุน    รวมท้ังส้ิน        130,600.- บาท  
คาครุภัณฑ    ตั้งไวรวม          30,600.- บาท 

   1. ครภุณัฑคอมพิวเตอร   ตั้งไว   30,600.- บาท 
(1) คาจัดซ้ือคอมพิวเตอร  จํานวน   22,000.- บาท 

 (2) คาจัดซ้ือเครื่องพิมพ  จํานวน       8,600.- บาท 

คาท่ีดินและส่ิงกอสราง   ตั้งไวรวม          100,000.- บาท 
1. คากอสรางสาธารณูปโภค  ตั้งไว    100,000.- บาท 
 (1) โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ ก อบต.แคนเหนือ จํานวน 100,000.-
บาท 
 - เพ่ือปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.แคนเหนือ โดยก้ันกองภายในชนิดผนัง
แบบโครงเคราอลูมิเนียมกระจก และประตูบานเลื่อน จํานวน 1 บาน ขนาดพ้ืนท่ีผนัง
ยาว 8.00 เมตร สูง 3.20 เมตร จํานวน 1 แหง หรือมีพ้ืนท่ีดําเนินการไมนอยกวา 
25.60 ตารามเมตร  และติดตั้งเหล็กดัดหนาตาง จํานวน 13 ชุด และเหล็กดัดประตู 
จํานวน 1 ชุด ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ีกําหนด 

งบเงินอุดหนนุ    รวมท้ังส้ิน              -   บาท  
งบรายจายอ่ืน    รวมท้ังส้ิน              -  บาท  

 
  รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 

     ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.  2560 
 องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
   อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 
  แผนงานการศึกษา  (00210) 

หนวยงาน สวนการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ตั้งไวรวมท้ังส้ิน          
4,642,616.- บาท 
งบบุคลากร            รวมท้ังสิ้น             971,460.-   บาท   
เงินเดือน  (ฝายประจํา)   ตั้งไวรวม             971,460.-   บาท 

1. เงินเดือนพนักงานสวนตําบล     ตั้งไว                   493,200.-   บาท 
2. คาตอบแทนพนักงานจาง  ตั้งไว                444,720.-   บาท 
3. เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง  ตั้งไว                  35,540.-   บาท  
งบดําเนินงาน    รวมท้ังส้ิน         1,737,156.-   บาท 
คาตอบแทน    ตั้งไวรวม                4,200.-   บาท 

1. เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว         4,200.-  บาท 
คาใชสอย    ตั้งไวรวม    721,200.-   บาท      
1. รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ           
ตั้งไว   721,200.- บาท  
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(1) คาใชจายตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ  จํานวน             
150,000.-  บาท 

( 2) คาใชจายในการจัดกิจกรรมของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน                   
30,000.-  บาท 

 ( 3) โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาจํานวน        
541,200.- บาท 

(3.1) คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแคนเหนือ      จํานวน   
401,800.-   บาท 
(3.2) คาจัดการเรียนการสอน   จํานวน   139,400.-  บาท 

คาวัสดุ          ตั้งไวรวม           1,011,756.-  บาท 
1.  คาอาหารเสริม (นม)   ตั้งไว             1,011,756.-   บาท     
      (1) คาอาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัด สพฐ.   จํานวน       854,627.-   บาท 

- โรงเรียนบานดอนหมากพริก-ลิ้นฟา  จํานวน 33  คน  เปนเงิน   
63,235.-  บาท 
- โรงเรียนบานแคนเหนือ จํานวน  94 คน เปนเงิน  180,123.-  บาท 

 - โรงเรียนบานหนองเจาเมือง  จํานวน 34 คน เปนเงิน 65,151.-     
บาท 
 - โรงเรียนไตรคามประชาสรรค  จํานวน 174 คน เปนเงิน   
333,419.- บาท 
- โรงเรียนโคกโกโคกกลาง จํานวน 111  คน  เปนเงิน  2 12,699.-  
บาท      

(2) คาอาหารเสริม (นม ) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแคนเหนือ จํานวน        
157,129.- บาท 

งบลงทุน           รวมท้ังส้ิน       50,000.-  บาท 
คาครุภัณฑ    ตั้งไวรวม       50,000.-  บาท 
1. ครุภัณฑสํานักงาน   ตั้งไว        50,000.-  บาท  

(1) คาจัดซื้อโตะมาหินออน  จํานวน                    5,500.-   บาท  
2. ครุภัณฑการศึกษา   ตั้งไว        12,000.-  บาท  

(1) คาจัดซื้อโตะอนุบาล  จํานวน                  12,000.-   บาท  
3. ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ  ตั้งไว        20,000.-  บาท  

(1) คาจัดซื้อโทรทัศน  จํานวน                    8,000.-   บาท  
(2) คาจัดซ้ือเครื่องเลนซีดี, ดีวีดี       จํานวน                    2,000.-   บาท 
(3) คาจัดซ้ือเครื่องเสียง  จํานวน         10,000.-   บาท  

4. ครุภัณฑงานบานงานครัว  ตั้งไว        12,500.-  บาท  
(1) คาจัดซื้อเครื่องซักผา  จํานวน                  12,500.-   บาท  
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งบเงินอุดหนนุ                             รวมท้ังส้ิน           1,844,000.-  บาท 
เงินอุดหนุน            ตั้งไวรวม            1,844,000.-  บาท 
1.  เงินอุดหนุนสวนราชการ           ตั้งไว       1,844,000.-  บาท   

(1) อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ.       จํานวน          1,784,000.-   บาท 
- เพ่ืออุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. 5 แหง ในเขตพ้ืนท่ีตําบลแคนเหนือ  เพ่ือเปน
คาอาหาร กลางวันสําหรับนักเรียน เด็กนักเรียนอนุบาล – ป.6  จํานวน  200   
วัน อัตราคนละ 20 บาท ตอวัน  ตามหลักเกณฑท่ีไดรับการจัดสรร  ดังนี้ 
 - โรงเรียนบานดอนหมากพริก-ลิ้นฟา จํานวน  33 คน เปนเงิน  132,000.- 
บาท 

                                       - โรงเรียนบานแคนเหนือ จํานวน 94  คน       เปนเงิน  376,000.-  บาท  
- โรงเรียนบานหนองเจาเมือง จํานวน  34 คน    เปนเงิน 136,000.-  บาท 
- โรงเรียนไตรคามประชาสรรค จํานวน 174 คน เปนเงิน  696,000.-  บาท 
- โรงเรียนโคกโกโคกกลาง จํานวน 111  คน      เปนเงิน 444,000.-  บาท 

   (2) อุดหนุนสถานศึกษา                             จํานวน 100,000.- บาท 
-  เพ่ืออุดหนุนสถานศึกษา  (โรงเรียน)  ในเขตพ้ืนท่ีตําบลแคนเหนือตามโครงการ
ท่ีขอรับการสนับสนุน  จํานวน  5  โรงเรียน  ดังนี้ 

                                       - โรงเรียนบานแคนเหนือ       จํานวน  20,000.-  บาท 
                                       - โรงเรียนบานดอนหมากพริก-ลิ้นฟา     จํานวน  20,000.-  บาท 
                                       - โรงเรียนไตรคามประชาสรรค         จํานวน  20,000.-  บาท 
                                       - โรงเรียนบานหนองเจาเมือง        จํานวน  20,000.-  บาท 
                                       - โรงเรยีนโคกโกโคกกลาง          จํานวน  20,000.-  บา  

งบรายจายอ่ืน    รวมท้ังส้ิน           -        บาท 
 
         รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป      

                                                         ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.  2560 
                                                         องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
                                                           อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 
                                                           แผนงานการศึกษา  (00210) 
                                                 หนวยงาน สวนการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

งานศึกษาไมกําหนดระดับ (00214) ตั้งไวรวมท้ังส้ิน    90,000.- บาท  
งบบุคลากร    รวมท้ังส้ิน      -  บาท 
งบดําเนินงาน    รวมท้ังส้ิน    90,000.- บาท  
คาใชสอย                                  ตั้งไวรวม            90,000.- บาท 
1. รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน  ตั้งไว   
90,000.-  บาท  
 ( 1) โครงการอบรมเยาวชนตานยาเสพติด จํานวน    60,000.-        บาท  

(2) โครงการอบรมดานจริยธรรม คุณธรรมแกเด็กและเยาวช น จํานวน    
30,000.-  บาท 
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งบลงทุน    รวมท้ังส้ิน             -  บาท 
งบเงินอุดหนนุ    รวมท้ังส้ิน      -  บาท  
งบรายจายอ่ืน    รวมท้ังส้ิน             -  บาท  
 

                                              รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 
       ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.  2560 

   องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
    อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 
   แผนงานสาธารณสุข  (00220) 

           หนวยงาน สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
งานบริการสาธารณสุขหรือสาธารณสุขอ่ืน (00223    ตั้งไวรวมท้ังส้ิน              
451,760.- บาท  
งบบุคลากร    รวมท้ังส้ิน  326,760.- บาท  
เงินเดือน  (ฝายประจํา)   ตั้งไวรวม         326,760.-    บาท 
1. เงินเดือนพนักงานสวนตําบล  ตั้งไว    296,760.-    บาท 
2. เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานสวนตําบล ตั้งไว                 30,000.- บาท    

งบดําเนินงาน    รวมท้ังส้ิน     70,000.-  บาท  
คาใชสอย    ตั้งไวรวม     40,000.- บาท  
     1. รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  ตั้ง
ไว  40,000.- บาท    

(1) คาใชจายในการปองกันโรคติดตอและโรคระบาด  ตั้งไว   20,000.-  บาท 
(2) โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือนเพ่ือเพ่ิมรายไดในครัวเรือน  ตั้งไว         
20,000.-  บาท 

คาวัสดุ    ตั้งไวรวม   30,000.- บาท  
1. วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ตั้งไว    30,000.- บาท 

งบลงทุน    รวมท้ังส้ิน             -  บาท   

งบเงินอุดหนนุ    รวมท้ังส้ิน          55,000.-  บาท 
เงินอุดหนุน    ตั้งไวรวม   55,000.- บาท  
1. เงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน ตั้งไว      55,000.- บาท  
 (1) อุดหนุน ศูนยชวยเหลือผูติดเชื้อ H.I.V ผูปวยเอดสและครอบครัว  จํานวน 
10,000.- บาท  

(1) เงินอุดหนุนสาธารณสุขมูลฐานระดับหมูบาน จํานวน 45,000.- บาท  

งบรายจายอ่ืน    รวมท้ังส้ิน             -  บาท  
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      รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 
     ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.  2560 

องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
                                                  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 

                                                         แผนงานสังคมสงเคราะห  (00230) 
                     หนวยงาน สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห (00232) ตั้งไวรวมท้ังส้ิน           
240,000.-  บาท  
งบบุคลากร    รวมท้ังส้ิน      -  บาท  

งบดําเนินงาน    รวมท้ังส้ิน      230,000.-  บาท  
คาใชสอย    ตั้งไวรวม 230,000.-  บาท 
1. รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  ตั้งไว  
230,000.- บาท 

(1)  โครงการรดน้ําขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต  ประจําป  2560 จํานวน    
200,000.- บาท 

 (2)  โครงการชวยเหลือผูยากไร ผูดอยโอกาส  จํานวน  30,000 บาท  

คาวัสดุ         ตั้งไวรวม          -  บาท    

งบลงทุน    รวมท้ังส้ิน  -    บาท  

งบเงินอุดหนนุ    รวมท้ังส้ิน   10,000.-     บาท 
1. เงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณะประโยชน ตั้งไว       10,000.-    บาท 

(1) อุดหนุนก่ิงกาชาดอําเภอบานไผ  จํานวน               10,000.-    บาท 
งบรายจายอ่ืน    รวมท้ังส้ิน          -    บาท  

 
      รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 

     ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.  2560 
องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 

                                                  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 
                                                         แผนงานสังคมสงเคราะห  (00230) 

                     หนวยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห (00232) ตั้งไวรวมท้ังส้ิน           
144,000.-  บาท  
งบบุคลากร    รวมท้ังส้ิน      -  บาท  

งบดําเนินงาน    รวมท้ังส้ิน      144,000.-  บาท  
คาใชสอย    ตั้งไวรวม 144,000.-  บาท  
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1. รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ  ตั้งไว              144,000.- บาท 
(1)  คาจางเหมารถรับสงเด็กเล็ก จํานวน           144,000.- บาท 

 (2)  โครงการชวยเหลือผูยากไร ผูดอยโอกาส  จํานวน  30,000 บาท  

คาวัสดุ         ตั้งไวรวม          -  บาท    
งบลงทุน    รวมท้ังส้ิน  -    บาท  
งบรายจายอ่ืน    รวมท้ังส้ิน          -    บาท  

 
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 

     ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2560 
     องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
       อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 
     แผนงานเคหะและชุมชน  (00240) 

หนวยงาน กองชาง 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)   ตั้งไวรวมท้ังส้ิน            
2,464,360.- บาท 
งบบุคลากร    รวมท้ังส้ิน       1,351,960.-    บาท 
เงินเดือน  (ฝายประจํา)   ตั้งไวรวม        1,351,960.- บาท  
1. เงินเดือนพนักงานสวนตําบล  ตั้งไว    810,720.-  บาท 
2. เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานสวนตําบล ตั้งไว         30,000.-     บาท 
3. เงินประจําตําแหนง     ตั้งไว      42,000.-  บาท  
4. คาตอบแทนพนักงานจาง  ตั้งไว            369,240.- บาท  
5. เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง  ตั้งไว  100,000.-     บาท 

งบดําเนินงาน    รวมท้ังส้ิน       1,078,400.- บาท  
คาตอบแทน    ตั้งไวรวม           100,000.-    บาท 
1. คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว      2 0,000.- บาท  
2. คาเชาบาน    ตั้งไว                  60,000.-  บาท  

 3. เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว      20,000.- บาท  
 
คาใชสอย    ตั้งไวรวม   738,400.- บาท  
     1. รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ ตั้งไว   188,400.-    บาท 

(1)  คาจางเหมาบริการ   จํานวน   158,400.-   บาท 
(2) คาจางเหมาตรวจคุณภาพน้ําประปาหมูบาน จํานวน  30,000.-  

บาท 
     2. รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  ตั้งไว   
   50,000.-  บาท  

(1) คาลงทะเบียนอบรม  จํานวน               30,000.- บาท 
(2) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน     20,000.- บาท 
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     3.  คาบํารุงรักษาและซอมแซม ตั้งไว    500,000.- บาท 
 (1)  คาซอมแซมหอกระจายขาว จํานวน      50,000.- บาท  
 (2)  คาซอมแซมถนน  จํานวน    300,000.- บาท  
 ( 3)  คาซอมแซมระบบประปา จํานวน      20,000.- บาท  
 (4)  คาซอมแซมรองระบายน้ํา/ฝายกักเก็บน้ํา จํานวน   80,000.-   บาท 
 ( 5)  คาซอมแซมครุภัณฑของ อบต. จํานวน               50,000.- บาท  
  
คาวัสดุ    ตั้งไวรวม          240,000.- บาท  
1. วัสดุสํานักงาน   จํานวน      30,000.- บาท  
2. วัสดุไฟฟาและวิทยุ   จํานวน      80,000.- บาท  
3. วัสดุกอสราง    จํานวน             100,000.- บาท  

 4. วัสดุคอมพิวเตอร   จํานวน               30,000.- บาท  

งบลงทุน    รวมท้ังส้ิน           34,000.- บาท  
คาครุภัณฑ     ตั้งไวรวม    34,000.- บาท  
1. ครภุณัฑคอมพิวเตอร   ตั้งไว      34,000.- บาท 
    (1) คาจัดซ้ือคอมพิวเตอรพรอมเครื่องพิมพ จํานวน      34,000.- บาท  

งบเงินอุดหนนุ    รวมท้ังส้ิน          -  บาท  
งบรายจายอ่ืน    รวมท้ังส้ิน             -  บา ท 

 
               รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 
                             ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.  2560 
                               องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
                               อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 
                              แผนงานเคหะและชุมชน  (00240) 
                                    หนวยงาน กองชาง 
งานไฟฟาถนน  (00242)         ตั้งไวรวมท้ังส้ิน         2,350,000.-  บาท 
งบบุคลากร      รวมท้ังส้ิน                 -     บาท 
งบดําเนินงาน      รวมท้ังส้ิน                 -   บาท 
งบลงทุน      รวมท้ังส้ิน              1,840,000.- บาท  
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง     ตั้งไวรวม               1,840,000.- บาท 
1.  คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  ตั้งไว           1,840,000.- บาท  
 (1) โครงการปรับปรุงถนนจากบานพอธง  หลาโยม – บานพอหา  จาบาล  บาน
แคนเหนือ  หมูท่ี 1  ตําบลแคนเหนือ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน  จํานวน
151,000.- บาท 
 - เพ่ือปรับปรุงถนนจากบานพอธง หลาโยม – บานพอหา จาบาล โดยเสริมผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 105.00 เมตร หนา 0.10 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  ไมนอยกวา 420.00 ตารางเมตร ตาม
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รายละเอียดแบบแปลนท่ีกําหนด พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย 
และปายโครงการตามแบบมาตรฐานท่ีกําหนด จํานวน 1 ปาย    
 (2) โครงการปรับปรุงถนนจากสี่แยกบานนายสนั่น  เตโพธิ์ – บานนางสมจิตร   
ศิริสกลรุจ  บานแคนเหนือ หมูท่ี 1 ตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน
จํานวน  41,000.- บาท 
 - เพ่ือปรับปรุงถนนจากสี่แยกบานนายสนั่น เตโพธิ์ – บานนางสมจิตร ศิริสกลรุจ 
โดยเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 29.00 เมตร หนา 
0.10 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 116.00 ตารางเมตร 
ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ีกําหนด     
 (3) โครงการปรับปรุงถนนจากบานนางบุญธรรม  เพียลุย – บานนายพิชิตชัย  
สมบูรณ  บานแคนเหนือ  หมูท่ี 1 ตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน
จํานวน   58,000.- บาท 
 - เพ่ือปรับปรุงถนนจากหนาบานนางบุญธรรม เพียลุย – บานนายพิชิตชัย 
สมบูรณ โดยเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ชวงท่ี 1 ขนาดกวาง 3.50 เมตร ยาว 
9.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ชวงท่ี 2 ขนาดกวาง 4.50 เมตร ยาว 10.00 เมตร 
หนา 0.10 เมตร ชวงท่ี 3 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 18.50 เมตร หนา 0.10 
เมตร และมีพ้ืนท่ีมุมเลี้ยวรถ ขนาดพ้ืนท่ีคอนกรีต 11.00 ตารางเมตร หนา 0.10 เมตร 
หรือรวมมีพ้ืนท่ีผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 161.50 ตารางเมตร ตาม
รายละเอียดแบบแปลนท่ีกําหนด 
 (4) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนางมณีรัตน สุดจริง – 
บานนางคําใบ  สันหนัง  บานดอนหมากพริก หมูท่ี 2 ตําบลแคนเหนือ  อําเภอบานไผ  
จังหวัดขอนแกน จํานวน   132,000.- บาท 
 - เพ่ือปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนางมณีรัตน สุดจริง – บานนาง
คําใบ  สันหนัง  โดยเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 
97.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 
291.00 ตารางเมตร พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย และปาย
โครงการตามมาตรฐานท่ีกําหนด จํานวน 1 ปาย รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีกําหนด 
 (5) โครงการวางทอระบายน้ําจากบานนางเสง่ียม  ขานดอน -บานนายโอ ชัยภา 
บานดอนหมากพริก  หมูท่ี 2 ตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน  จํานวน          
98,000.- บาท 
 - เพ่ือปรับปรุง ทางระบายน้ําจากบานนางเสง่ียม ขานดอน-บายนายโอ  ชัยภา 
ชวงท่ี 1 โดยวางทอระบายน้ําคอนกรีต ขนาดเสนผาศูนยกลาง  0.40 เมตร ระยะทาง  
8.00 เมตร  และกอสรางบอพักน้ําขนาดกวาง  0.50 เมตรยาว 0.50 เมตร ลึกตาม
สภาพพ้ืนท่ี จํานนวน 8 บอ ชวงท่ี 2 วางทอระบายสนคอนกรีตชนิคคครึ่งซีก ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.30 เมตรยาว 40.00 เมตร แลชวงท่ี 3 ซอมแซมทอระบายน้ําเดิม
ท่ีชํารุดปละฝาปดบอพักน้ํา จํานวน 5 บอ ตามรายละเอียดแบบแปลท่ีทําหนด
 (6) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนายหนู สุดสะอาด -บาน
นายลี พรมวงษ  บานหนองคูณ หมูท่ี 3 ตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ จังหวัด
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ขอนแกน จํานวน  46,000.- บาท 
 - เพ่ือปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนายหนู สุดสะอาด -บานนายลี 
พรมวงษ โดยเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 41.00 
เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 123.00 
ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ีกําหนด    
 (7) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานพอนิคม สุดใหญ -บานนาย
คํา  จาบาล  และจากบานนางแป  ขุมดวง -บานนายบุญถม สุดโลก บานหนองคูณ หมูท่ี 
3 ตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน จํานวน  40,000.- บาท 
 - เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชวงท่ี 1 จากบานพอนิคม สุดใหญ -บาน
นายคํา จาบาล ขนาดกวาง 2.50 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนา 0.10 เมตร  และชวง
ท่ี 2 จากบานนางแป ขุมดวง -บานนายบุญถม สุดโลก ขนาดกวาง 2.50 เมตร ยาว 
31.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือรวมมีพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กท้ังหมด 102.50 
ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ีกําหนด     
 (8) โครงการปรับปรุงถนนดินจากสามแยกรานเอกชัย-บานนายทองลี ทิทา  บาน
หนองคูณ หมูท่ี 3 ตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน  จํานวน  34,000.- 
บาท 
 - เพ่ือปรับปรุงถนนดินจากสามแยกรานเอกชัย -บานนายทองลี  ทิทา โดยลงวัสดุ
หินคลุก ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 245.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรหินคลุกไม
นอยกวา 735.00 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร วัสดุหินคลุกมีปริมาตรจํานวน 
51.50 ลูกบาศกเมตร พรอมเกรดปรับเกลี่ยตกแตง 
 (9) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังทางการเกษตรสายทางบานหนองคูณไปโคกขาม
ปอม  บานหนองคูณ  หมูท่ี 3 ตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน  จํานวน
30,000.- บาท 
 - เพ่ือปรับปรุงถนนลูกรังทางการเกษตรสายทางบานหนองคูณไปโคกขามปอม 
โดยลงวัสดุหินคลุก ชวงท่ี 1 ถนนกวาง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.07 เมตร และชวงท่ี 2 ถนนกวาง 3.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีถนนผิวจราจรหินคลุกไมนอยกวา 690.00 ตารางเมตร วัสดุหินคลุกมี
ปริมาตร 48.00 ลูกบาศกเมตร พรอมเกรดปรับเกลี่ยตกแตง                   
 (10) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนายสุวิทย  สุดศรี -บาน
นายทองสุข  ไสวงาม บานเหลาหลวง หมูท่ี 4 ตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ จังหวัด
ขอนแกน  จํานวน   87,000.- บาท 
 - เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนายสุวิทย  สุดศรี -บานนายทอง
สุข  ไสวงาม ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร หนา 0.15 เมตร และเท
คอนกรีตเสริมเหล็กมุมเลี้ยวรถ 3.00 ตารางเมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กไมนอยกวา 162.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ีกําหนด    
 (11)  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนายทองอยู -บานนาย
สุขี  สีหะราช  บานเหลาหลวง หมูท่ี 4 ตําบลแคนเหนือ  อําเภอบานไผ  จังหวัด
ขอนแกน  จํานวน  133,000.- บาท 
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 - เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนายทองอยู -บานนายสุขี  สีหะ
ราช ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 61.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต
เสริมเหล็กไมนอยกวา 244.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ีกําหนด 
พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย และปายโครงการตามแบบมาตรฐานท่ี
กําหนด จํานวน 1 ปาย 
 (12) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานพอสุวรรณที  ไขมกุข-
บานนางชนิสรณ แกนวงศ บานหวยชัน หมูท่ี 5 ตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ จังหวัด
ขอนแกน    จํานวน    40,000.- บาท 
 - เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานพอสุวรรณที ไขมุก- บาน        
นางชนิสรณ แกนวงศ  ขนาดกวาง 3.000 เมตร ยาว 37.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 111.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบ
แปลนท่ีกําหนด 
 (13) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานแมเตือนใจ  สุดสะอาด 
– บานนายบุญมี  สมีดี  บานหวยชัน หมูท่ี 5 ตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ จังหวัด
ขอนแกน  จํานวน  27,000.- บาท 
 - เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานแมเตือนใจ สุดสะอาด – บาน
นายบุญมี สมีดี ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 66.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ี
กําหนด   
 (14) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานพอพรมมาไปทางสี่แยก
หนองตะกลา บานหวยชัน หมูท่ี  5  ตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน  
จํานวน   70,000.- บาท 
 - เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานพอพรมมาไปทางสี่แยกหนองตะ
กลา ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต
เสริมเหล็กไมนอยกวา 128.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ีกําหนด  
 (15) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานพอสมร  บุญสิงห – บาน
พอยู  สไบ  บานหวยชัน  หมูท่ี  5 ตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน  
จํานวน   26,000.- บาท 
 - เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานพอสมร บุญสิงห - บานพอยู  ไสว  
ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 23.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริม
เหล็กไมนอยกวา 69.00 ตารางเมตร ไหลทางลงลูกรังขางละ 0.30 เมตร ตาม
รายละเอียดแบบแปลนท่ีกําหนด  
 (16) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนายเชาวนาญ – บาน
พอบัวเรียน สุดเหลือ บานหวยชัน หมูท่ี 5 ตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ จังหวัด
ขอนแกน  จํานวน  20,000.- บาท 
 - เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนายเชาวนาญ – บานพอบัวเรียน 
สุดเหลือ  ขนาดกวาง 2.50  เมตร  ยาว 22.00 เมตร  หนา 0.10 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 55.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ี
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กําหนด  
 (17) โครงการกอสรางถนนดินสายทางบานแมกวด  สุดรัก – นานายบุญมี บาน
หวยชัน  หมูท่ี  5 ตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน  จํานวน   
29,000.- บาท 
 - เพ่ือกอสรางถนนดินโดยข้ึนดินถนนใหมสายทางบานแมกวด  สุดรัก – นานาย
บุญมี โดยถมดินชวงท่ี 1 ขนาดกวาง 2.50 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา เฉลี่ย  
04.10 เมตร พรอมปรับเกรดเกลี่ยตกแตง ปริมาณดินถม 120 ลูกบาศกเมตร ชวงท่ี 2 
ขนาดกวาง 3.00 .เมตร  ยาว  100  เฉ ล ี่ย 0.30 เมตร พรอมปรับเกรดเกลี่ยตกแตง 
ปริมาตรดินถม 108.00 ลูกบาศกเมตร และลงลูกรัง ขนาดกวาง 2.50 เมตร ยาว 
200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พรอมปรับเกรดตกแตง ปริมาตรลูกรัง 60 
ลูกบาศกเมตร     
 (18) โครงการกอสรางทางระบายน้ําจากบานนายบุญเลิศ  สมีแจม  – บานนาย
อํานาจ บุญคํ้า บานหนองเจาเมือง หมูท่ี 6 ตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ จังหวัด
ขอนแกน  จํานวน  111,000.- บาท 
 - เพ่ือกอสรางทางระบายน้ําจากบานนายบุญเลิศ สมีแจม – บานนายอํานาจ บุญ
คํ้า โดยวางทอระบายน้ําคอนกรีตขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.30 เมตร ระยะทางยาวรวม 
160.00 เมตร และกอสรางบอพักน้ํา ขนาดกวาง 0.40 เมตร ยาว 0.40 เมตร ลึก
ตามสภาพพ้ืนท่ี จํานวน 17 บอ ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ีกําหนด พรอมติดตั้งปาย
ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย และปายตามแบบมาตรฐานท่ีกําหนด จํานวน 1 
ปาย    

(19) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนางจินตนา จิตแสง - 
บานนายทองเพชร แกวธนกิจ  บานหนองเจาเมือง หมูท่ี 6 ตําบลแคนเหนือ อําเภอบาน
ไผ จังหวัดขอนแกน  จํานวน   17,000.- บาท 
 - เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนางจินตนา  จิตแสง - บานนาย
ทองเพชร  แกวธนกิจ  ขนาดกวาง 2.20 เมตร ยาว 19.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 41.80 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบ
แปลนท่ีกําหนด     
 (20) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากขางบานพอวสุรัตน ภาวะ
โคตร – ยุงขาวนายสุวิทย  สุดงาม บานหนองเจาเมือง หมูท่ี 6 ตําบลแคนเหนือ อําเภอ
บานไผ จังหวัดขอนแกน จํานวน 82,000.- บาท 
 - เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากขางบานพอวสุรัตน ภาวะโคตร – ยุง
ขาวนายสุวิทย  สุดงามขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 38.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 152.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบ
แปลนท่ีกําหนด 
 (21)  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานพออุน  นิลสมบูรณ – 
บานนางกอน นิลสมบูรณ บานโคกโก หมูท่ี 7 ตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ จังหวัด
ขอนแกน  จํานวน   31,000.- บาท 
 - เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานพออุน นิลสมบูรณ – บานนาง
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กอน นิลสมบูรณ ขนาดกวาง 2.50 เมตร ยาว 23.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 57.50 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ี
กําหนด     
 (22)  โครงการวางทอระบายน้ําจากบานนายรักษศักดิ์  มาวงษพิทักษไปหนาวัด 
บานโคกโก หมูท่ี 7 ตําบลแคนเหนือ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน  จํานวน
167,000.- บาท 
 - เพ่ือวางทอระบายน้ําคอนกรีต (ชนิดครึ่งซีก) จากบานนายรักษศักดิ์  มาวงษ
พิทักษไปหนาวัด ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.30 เมตร ระยะทางยาว 208.00 เมตร 
และวางทอระบายน้ําคอนกรีต ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.30 เมตร ระยะทางยาว 
150.00 เมตร พรอมกอสรางบอพักน้ํา ขนาดกวาง 0.40 เมตร ยาว 0.40 เมตร ลึก
ตามสภาพพ้ืนท่ี จํานวน 8 บอ และซอมแซมบอพักน้ําเดิม ขนาดกวาง 0.40 เมตร ยาว 
0.40 เมตร ลึกตามสภาพพ้ืนท่ี จํานวน 2 บอ พรอมตกแตงบริเวณปากบอพักน้ําให
เรียบรอย ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ีกําหนด พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ 
จํานวน 1 ปาย และปายตามแบบมาตรฐานท่ีกําหนด จํานวน 1 ปาย     
 (23)  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหนาโรงงานบานไผ          
ลิ้มซินเฮียง – ถังประปาบานลิ้นฟา  หมูท่ี 8 ตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ จังหวัด
ขอนแกนจํานวน   220,000.- บาท 
 - เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหนาโรงงานบานไผลิ้มซินเฮียง – ถัง
ประปาบานลิ้นฟา  ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 103.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 412.00 ตารางเมตร ไหลทางลงลูกรังขางละ 
0.30 เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ีกําหนด พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน 1 ปาย และปายโครงการตามแบบมาตรฐานท่ีกําหนด จํานวน 1 ปาย
 (24) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานพอกุลี  – บานนาย
เกรียม วงษละคร  บานโคกกลาง  หมูท่ี 9 ตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ จังหวัด
ขอนแกน  จํานวน   44,000.- บาท 
 - เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานพอกุลี – บานนายเกรียม วงษ
ละคร ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 27.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 81.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ี
กําหนด   
 (25)  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนายเพิง  ดวงโพธิ์พิมพ 
– บานนายไชยยา  ไสวดี บานโคกกลาง หมูท่ี 9 ตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ จังหวัด
ขอนแกน  จํานวน    23,000.- บาท 
 - เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนายเพิง  ดวงโพธิ์พิมพ – บาน
นายไชยยา  ไสวดี  ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 42.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ี
กําหนด      
 (26)  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนางนอย ศรีนวล – 
บานนางวาสนา บุญรอดบานโคกกลาง หมูท่ี 9 ตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ จังหวัด
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ขอนแกน  จํานวน  41,000.-  บาท 
 - เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนายนอย ศรีนวล – บานนาง
วาสนา บุญรอด ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 102.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลน
ท่ีกําหนด    
 (27)  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนายคําตา สมีนาง – 
บานนางเมรี สมีเพชร บานโคกกลาง หมูท่ี 9 ตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ จังหวัด
ขอนแกน  จํานวน    42,000.- บาท 
 - เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนายคําตา สมีนาง – บานนางเมรี 
สมีเพชร ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 38.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 114.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ี
กําหนด   

งบเงินอุดหนนุ    รวมท้ังส้ิน        510,000.- บาท  
เงินอุดหนุน    ตั้งไวรวม 510,000.- บาท 
     1.  เงินอุดหนุนสวนราชการ  ตั้งไว  510,000.- บาท 
 (1) อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอบานไผ จํานวน 510,000.- บาท 
        (1.1) เพ่ือขยายเขตไฟฟาแรงสูง/ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา/ติดตั้งโคมไฟฟา
สวางสาธารณะตามประมาณการของการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอบานไผ  ภายในพ้ืนท่ี
ตําบลแคนเหนือ   จํานวน   100,000.- บาท 
       (1.2) เพ่ือขยายเขตไฟฟาแรงสูง/ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา/ติดตั้งโคมไฟฟา
สวางสาธารณะตามประมาณการของการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอบานไผ   มีดังนี้จํานวน
410,000.- บาท 
 - บานดอนหมากพริก  หมูท่ี  2 จํานวน    22,000.- บาท 
 - บานหนองคูณ  หมูท่ี  3  จํานวน  100,000.- บาท 
 - บานเหลาหลวง  หมูท่ี  4 จํานวน    30,000.- บาท 
 - บานหวยชัน  หมูท่ี  5  จํานวน    38,000.- บาท 
 - บานหนองเจาเมือง  หมูท่ี 6 จํานวน    40,000.- บาท 
 - บานโคกโก  หมูท่ี  7  จํานวน    52,000.- บาท 
 - บานลิ้นฟา  หมูท่ี  8  จํานวน    30,000.- บาท 
 - บานโคกกลาง  หมูท่ี  9  จํานวน  100,000.- บาท 

งบรายจายอ่ืน    รวมท้ังส้ิน - บาท  
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                  รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 
                                   ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.  2560 
                                   องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
                                    อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 
                                  แผนงานเคหะและชุมชน  (00240) 
                           หนวยงาน สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล (00244) ตั้งไวรวมท้ังส้ิน 540,000.- บาท 
งบบุคลากร    รวมท้ังส้ิน      -  บาท  
งบดําเนินงาน    รวมท้ังส้ิน 540,000.- บาท  
คาใชสอย    ตัง้ไวรวม 540,000.- บาท  
1. รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ  ตั้งไว  540,000.- บาท 

(1) คากําจัดสิ่งปฏิกูล               จํานวน            240,000.- บาท  
(2) คาจางเหมาบริการ  จํานวน            300,000.-  บาท  

งบลงทุน    รวมท้ังส้ิน      -  บาท  

งบเงินอุดหนนุ    รวมท้ังส้ิน      -  บาท  

งบรายจายอ่ืน    รวมท้ังส้ิน      -  บาท  
 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 
     ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.  2560 

องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  (00250) 
หนวยงาน สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน (00252) ตั้งไวรวมท้ังส้ิน   
158,571.-  บาท 
งบบุคลากร    รวมท้ังส้ิน      -  บาท  
งบดําเนินงาน    รวมท้ังส้ิน   78,571.-      บาท 
คาใชสอย    ตั้งไวรวม  78,571.-       บาท 
1. รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ   

ตั้งไว 78,571.- บาท 
  (1) โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด จํานวน    78,571.- บาท  

งบลงทุน    รวมท้ังส้ิน      -  บาท  

งบเงินอุดหนนุ    รวมท้ังส้ิน 80,000.-      บาท 
เงินอุดหนุน    ตั้งไวรวม 80,000.- บาท  
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1. เงินอุดหนุนเอกชน   ตั้งไว    80,000.- บาท  
(1) อุดหนุนท่ีทําการปกครองจังหวัดขอนแกน จํานวน  20,000.-  บาท  
(2) อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอบานไผ    จํานวน  20,000.-  บาท 
(3) อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรบานไผ     จํานวน  20,000.-  บาท 
(4) อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรบานไผ       จํานวน  20,000.-  บาท 

งบรายจายอ่ืน    รวมท้ังส้ิน      -  บาท  

 
                                               รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 

       ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.  25560 
                                                                 องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 

                                    อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 
           แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260)          

หนวยงาน  สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
งานกีฬาและนันทนาการ (00262)  ตั้งไวรวมท้ังส้ิน    300,000.- บาท  

งบบุคลากร        รวมท้ังส้ิน         -  บาท  

งบดําเนินงาน                รวมท้ังส้ิน         300,000.-  บาท   
คาใชสอย                                        ตั้งไวรวม          300,000.- บาท 

 1.  รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
ตั้งไว 300,000.- บาท  

(1) คาใชจายในการแขงขันกีฬา อบต.แคนเหนือ จํานวน     250,000.-  บาท 
(2) คาใชจายในการสงทีมนักกีฬาเขารวมการแขงขัน จํานวน 50,000.-    บาท 

คาวัสดุ    ตั้งไวรวม  67,500.- บาท   
1. วัสดุกีฬา    ตั้งไว   67,500.-  บาท 

งบลงทุน    รวมท้ังส้ิน      -  บาท  
งบเงินอุดหนนุ    รวมท้ังส้ิน             -     บาท   
งบรายจายอ่ืน    รวมท้ังส้ิน      -  บาท 

 
                                           รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป  
                                                             ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.  2560 
                                                             องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
                                                              อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 

แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260)          
หนวยงาน สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

งานศาสนาและวัฒนธรรม (00263)   ตั้งไวรวมท้ังส้ิน   300,000.- บาท  
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งบบุคลากร      รวมท้ังส้ิน      -  บาท  

งบดําเนินงาน        รวมท้ังส้ิน         300,000-  บาท    
คาใชสอย                             ตั้งไวรวม          300,000.- บาท  
1.  รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
ตั้งไว 300,000.-  บาท  

(1) โครงการสืบสานงานประเพณีของดีอําเภอบานไผ  ประจําป  2560  จํานวน  
100,000.- บาท 

 (2) โครงการสืบสานงานประเพณีบุญบั้งไฟ  ประจําป  25 60 จํานวน      
 200,000.-  บาท   

งบลงทุน    รวมท้ังส้ิน      -  บาท  
งบเงินอุดหนนุ    รวมท้ังส้ิน               -  บาท    
งบรายจายอ่ืน    รวมท้ังส้ิน      -  บาท  
 

       รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 
                                ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2560 
                                องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
                                  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 
                               แผนงานการการเกษตร  (00320)          

  หนวยงาน สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม (00322)   ตั้งไวรวมท้ังสิ้น   250,000.-  บาท 
 
งบบุคลากร        รวมท้ังส้ิน              -     บาท 

งบดําเนินงาน        รวมท้ังส้ิน     250,000.-  บาท 
คาใชสอย        ตัง้ไวรวม   250,000.-  บาท 
1. รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
ตั้งไว 250,000.- บาท 

(1) โครงการปลูกตนไมล้ําคาคืนปาใหชุมชนเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 20,000.-
บาท 

(1) โครงการ ดูแลรักษาพ้ืนท่ีปาสาธารณะ จํานวน 50,000.-บาท 
งบลงทุน   รวมท้ังส้ิน      -  บาท  
งบเงินอุดหนุน    รวมท้ังส้ิน      -    บาท  
งบรายจายอ่ืน   รวมท้ังส้ิน      -  บาท  
 
รายละเอียด ประมาณการรายจาย งบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ 
2560  
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ประธานสภาฯ ตามท่ี ฝายบริหารไดแถลงรายละเอียดงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจาย
ประจําป 

นายสังวร  สุดโต งบประมาณ ๒๕60   ไดเชิญสมาชิกสภาฯ ท่ีมีขอสงสัย หรือประเด็นท่ีจะสอบถามใน
รายละเอียดเพ่ิมเติม สอบถามตอฝายบริหาร  และไดเชิญทานเอ่ียม วงษละคร ส.อบต.  
ม.๗ ไดสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 

นายเอ่ียม วงษละคร เรียนทานประธานสภาฯ ,  ทานผูบริหาร,  สมาชิกสภาฯ  และผูเขารวมประชุมทุกทาน   

ส.อบต. ม.๗ ตามท่ีทานผูบริหารไดแถลงรายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕60 

มีขอเสนอและเปนหวงในสวนของงบ หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ท้ัง 9 หมูบานๆ ละ 

250,000 บาท ท่ีมาจากการประชาคมหมูบาน ซ่ึงจะทําอยางไรในขอบัญญัติท่ีจะ

สามารถเขาถึงเสนทางการเกษตรรอบๆ หมูบาน จึงขอฝากทางดานผูบริหารไดพิจารณาใน

จุดนี้ดวย  

ประธานสภาฯ ตามท่ีไดสอบถามรายละเอียดการจัดตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2560   
นายสังวร  สุดโต  แลวนั้น มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม ผลปรากฎไมมีสมาชิกทานใดสอบถาม

เพ่ิมเติม  จึงไดขอมติสภาฯ เพ่ือขอความเห็นชอบในการพิจารณารับรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป ๒๕60 ในวาระท่ี ๑ (รับหลักการ) ดวยการยกมือ 

 มติท่ีประชุม : มีมติเห็นชอบ รับหลักการ (ราง) ขอบัญญัติ งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 อยางเปนเอกฉันท ดวยคะแนนเสียง ๑๗ เสียง 

ประธานสภาฯ แจงมติท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือไดรับ(ราง)ขอบัญญัติงบประมาณ 
นายสังวร  สุดโต รายจายประจําป ๒๕60  เปน ท่ีเรียบรอยแลว ในข้ันตอนตอไปเปนข้ันตอนของการ

แตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ เพ่ือรอรับการแปรญัตติ แตเนื่องจากการประชุมในภาค
เชาไดลวงเวลาชวงพักกลางวัน จึงขอพักการประชุมเปนการชั่วคราว เพ่ือพักรับประทาน
อาหารกลางวัน และนัดประชุมในวาระตอไปในชวงบาย เวลา  13.00  น.   

ประธานสภาฯ เม่ือสมาชิกสภาฯ ครบองคประชุมแลว ประธานสภาฯ ไดขอเปดการประชุมสภาฯ รอบ  
นายสังวร  สุดโต บาย เวลา ๑๓.๐๐ น. พรอมไดแจงมติท่ีประชุมสภาในชวงเชาสภาองคการบริหารสวน

ตําบลไดรับ (ราง) ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2560 ซ่ึง
ไดผานสภาไปแลวนั้น  ในชวงบายสภาฯ ตองดําเนินการจัดตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ เพ่ือ

รอรับการแปรญัตติ ซ่ึงคณะกรรมการในการแปรญัตติตามระเบียบตองมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการอยางนอย 3 คน แตไมเกิน 7 คน ทางสภาฯจะเสนอกําหนดก่ีคนก็ข้ึนอยู
กับสภาฯ เห็นชอบ  ในการเสนอชื่อกรรมการ ๑ คน ตองมีสมาชิกสภาฯ ผูรับรอง 2 ทาน 
และผูท่ีไดรับรองแลวไมสามารถรับรองไดอีก แตสามารถเสนอชื่อผูเห็นสมควรแตงตั้งเปน
คณะกรรมการได พรอมท้ังไดใหสมาชิกสภาฯ เสนอตามลําดับ 
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นายรัฐพล  รอยดา เรียนทานประธานสภาฯ  ทานผูบริหารทุกทาน  
ส.อบต. ม.8 ไดขอใหประธานสภาฯ ไดชี้แจงบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการท่ีจะรับแปรญัตติ เม่ือ

ไดรับการแตงตั้ง มีบทบาทหนาท่ีอยางไร  

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  ท่ีไดรับการแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการแปรญัตติ  ซ่ึงมีหนาท่ีรอรับหนังสือ 
นายสังวร  สุดโต จากสมาชิกสภาฯ เสนอขอแปรญัตติเพ่ือขออภิปรายผานทางสภาไปถึงฝายผูบริหาร 

สําหรับคณะกรรมการแปรญัตตินั้นสมาชิกเห็นสมควรมีก่ีคนขอเชิญทานสมาชิกเสนอได  

ปลัด อบต.   ไดขออนุญาตตอสภาฯ เพ่ือแสดงความคิดเห็นในการกําหนดจํานวนคณะกรรกรรมแปร  
น.ส.สุคนธา  วงษคําหาร ญัตติ เพ่ือใหคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งตองพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณท่ีตองใชท้ังป ซ่ึงตองมีการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณ

อีกครั้งหนึ่ง รวมถึงการรอรับคําแปรญัตติ ซ่ึงตองมีการแตงตั้งประธาน มีกรรมการ มีเลขา

ในการจดรายงานการประชุม เพ่ือเสนอคืนใหกับสภาฯ อีกครั้ง  

ประธานสภาฯ ตามท่ีทานปลัดไดชี้แจงถึงความเหมาะสมในการกําหนดจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติ  
นายสังวร  สุดโต แลวนั้น มีสมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควรกําหนดจํานวนก่ีทาน  

นายรัฐพล  รอยดา ไดเสนอตอสภาฯ ใหกําหนดจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติ  จํานวน 5 คน  

ส.อบต. ม.8    

ประธานสภาฯ     ไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดเสนอเพ่ิมเติม จึงไดขอมติตอสภาฯ   
นายสังวร สุดโต   

มติท่ีประชุม : มีมติเห็นชอบใหกําหนดจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน ๕ คน อยางเปนเอก

ฉันทดวยคะแนนเสียง จํานวน ๑7 เสียง  

ประธานสภาฯ  สภาฯ มีมติในการการเลือกสมาชิกเพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน  ๕  
นายสังวร  สุดโต ทาน ข้ันตอนตอไปเปนการเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ผูเห็นวามีความเหมาะสม คือ 1 ทาน 

เสนอไดเพียงครั้งเดียว และ  1 ทาน สามารถรับรองไดเพียง  1 ครั้ง และท่ีถูกเสนอชื่อ
ตองมีผูรับรอง 2 ทาน พรอมไดเชิญสมาชิกสภาฯ ผูเขารวมประชุมเสนอชื่อและรับรอง 

นายวันเชา  สมีนาง  เสนอ นายรัฐพล  รอยดา สมาชิก อบต. หมูท่ี 8 เปนคณะกรรมการแปรญัตติ 
ส.อบต. ม.7          

ประธานสภาฯ     ขอผูรับรอง ๒ ทาน  
นายสังวร สุดโต 

นายวสันต  หวานจิตร  ขอรับรอง นายรัฐพล  รอยดา สมาชิก อบต. หมูท่ี 8   เปนคณะกรรมการแปรญัตติ 
ส.อบต. ม. 2     
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นายเสถียร  ใสทอง  ขอรับรอง นายรัฐพล  รอยดา สมาชิก อบต. หมูท่ี 8   เปนคณะกรรมการแปรญัตติ 
ส.อบต. ม. 4    
 
นายรัตนชัย  ทีทา      เสนอ นายเอ่ียม  วงษละคร สมาชิก อบต. หมูท่ี ๗   เปนคณะกรรมการแปรญัตติ 
ส.อบต. ม. ๕    
    
ประธานสภาฯ     ขอผูรับรอง ๒ ทาน  
นายสังวร สุดโต 

นายประสิทธิ์  กุลวงษ  ขอรับรอง นายเอ่ียม  วงษละคร  สมาชิก อบต. หมูท่ี 7   เปนคณะกรรมการแปรญัตติ 
ส.อบต. ม. 9     
 
นางวนิดา  ใสจูง  ขอรับรอง นายเอ่ียม  วงษละคร  สมาชิก อบต. หมูท่ี 7   เปนคณะกรรมการแปรญัตติ 
ส.อบต. ม.2     

นายรัฐพล  รอยดา      เสนอ นายอินตา  มั่นยืน สมาชิก อบต. หมูท่ี 3   เปนคณะกรรมการแปรญัตติ 
ส.อบต. ม. 8    
    
ประธานสภาฯ     ขอผูรับรอง ๒ ทาน  
นายสังวร สุดโต 

นายเอ่ียม  วงษละคร  ขอรับรอง นายอินตา  ม่ันยืน สมาชิก อบต. หมูท่ี 3   เปนคณะกรรมการแปรญัตติ 
ส.อบต. ม. 7     
 
นายสมควร  พืชผักหวาน ขอรับรอง นายอินตา  ม่ันยืน สมาชิก อบต. หมูท่ี 3  เปนคณะกรรมการแปรญัตติ 
ส.อบต. ม. 9    
 
นายอินตา  ม่ันยืน เสนอ นายวสุรัตน  ภาวะโคตร สมาชิก อบต. หมูท่ี 6  เปนคณะกรรมการแปรญัตติ 
ส.อบต. ม. ๖            

ประธานสภาฯ     ขอผูรับรอง ๒ ทาน  
นายสังวร สุดโต 

นายอุทยั  บางปา ขอรับรอง นายวสุรัตน  ภาวะโคตร สมาชิก อบต. หมูท่ี 6  เปนคณะกรรมการแปรญัตติ  
ส.อบต. ม. 5     
 
นายทองคํา  กุลวงษ  ขอรับรอง นายวสุรัตน  ภาวะโคตร สมาชิก อบต. หมูท่ี 6  เปนคณะกรรมการแปรญัตติ  
ส.อบต. ม. ๖   
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นายวสรุตัน ภาวะโคตร เสนอ นายอุทัย  บางปา สมาชิก อบต. หมูท่ี 5  เปนคณะกรรมการแปรญัตติ 
ส.อบต. ม. 6           

ประธานสภาฯ     ขอผูรับรอง ๒ ทาน  
นายสังวร สุดโต 

นายสนั่น  เตโพธิ์  ขอรับรอง นายอุทัย  บางปา สมาชิก อบต. หมูท่ี 5  เปนคณะกรรมการแปรญัตติ  
ส.อบต. ม. 1    
 
นายสายทอง  ธาตดุี  ขอรับรอง นายอุทัย  บางปา สมาชิก อบต. หมูท่ี 5  เปนคณะกรรมการแปรญัตติ  
ส.อบต. ม. 4     

ประธานสภาฯ          มีสมาชิกทานใดจะเสนอชื่อเพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการแปรญัตติเพ่ิมหรือไม ซ่ึงมีผูถูก  
นายสังวร สุดโต     เสนอชื่อแลว จํานวน 5 ทาน ผลปรากฏวาไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดเสนอเพ่ิมเติม จึงได

ขอมติท่ีประชุมสภาฯ รับรองคณะกรรมการแปรญัตติปงบประมาณป 2560 ท้ัง 5 ทาน 
ดวยการยกมือ  

มติท่ีประชุม : มติเห็นชอบเปนเอกฉันท  จํานวน ๑๗ เสียง แตงตั้งท้ัง ๕ ทานท่ีไดรับการเสนอชื่อเปน
คณะกรรมการแปรญัตติ  

ประธานสภาฯ     คณะกรรมการแปรญัตติ ท้ังหมด 5 ทาน ประกอบดวย  
นายสังวร สุดโต              1.  นายรัฐพล  รอยดา สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๘ 

2. นายเอ่ียม  วงษละคร  สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 7 
3. นายอินตา  ม่ันยืน สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 3 
4. นายวสุรัตน  ภาวะโคตร สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 6 
5. นายอุทัย  บางปา สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๕ 
ซ่ึงคณะกรรมการแปรญัตติ ท้ัง 5 ทานจะปฏิบัติหนาท่ี ในการรับคําขอแปรญัตติ วันท่ี 

๑6 – ๑8 สงิหาคม ๒๕๕9  ซึงกําหนดเวลาในการรอรับหนังสือการแปรญัตติผานทาง
สภา เริ่มตั้งแตวันท่ี ๑6  สงิหาคม พ.ศ. 2559 ตั้งแตเวลา 0๘.00 – ๑๖.๓๐ น. วันท่ี  
๑7 สงิหาคม ๒๕๕9 ตั้งแตเวลา ๐๘.0๐ – ๑๖.๓๐ น. และ วันท่ี ๑8 สงิหาคม ๒๕๕9 
ตั้งแตเวลา ๐๘.0๐ – ๑๖.๓๐ น. ถือเปนการสิ้นสุดเวลาการขอรับคําแปรญัตติ สวนเรื่อง
การคัดเลือกประธาน และกรรมการแปรญัตติ  เปนข้ันตอนของคณะกรรมการท่ีไดรับการ
การแตงตั้ง ท้ัง 5 ทาน ท่ีตองดําเนินการตอไป ซ่ึงจะไดใหเลขานุการนัดหมาย 

นายประพัทธ  ทีทา  ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติท้ัง 5 ทานไดรับการเห็นชอบจากสภาฯ แลวนั้น จึงขอนัด 
เลขานุการสภาฯ   หมายการปฏิบัติหนาท่ีในท่ีประชุมครั้งนี้โดยมิไดออกเปนหนังสือ โดยขอนัดหมายคณะ  

กรรมการแปรญัตติท่ีไดรับการแตงตั้ง ใหปฏิบัติหนาท่ีในวันท่ี 16 -18 สงิหาคม 2559 
 เวลา 08.00 -16.30 น. ซ่ึงในวันท่ี 16 สงิหาคม 2559 คณะกรรมการแปร
ญัตติจะตองดําเนินการคัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และเลขานุการ
คณะกรรมการแปรญัตติ เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไป    
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ประธานสภาฯ  สําหรับการประชุมวาระ (2) แปรญัตติ และวาระ (3) ลงมติใหความเห็นชอบฯ ครั้ง
ตอไป นายสังวร  สุดโต จะไมออกหนังสือเชิญประชุม จึง ขอนัดประชุมสภาฯ ครั้งตอไป ในท่ีประชุมครั้งนี้ โดย 

กําหนดวันประชุมเปนวันจันทรท่ี  ๒๔  สงิหาคม พ.ศ. 2559  เวลา 09.30 น. ณ หอง
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ     ไดเชิญ ผูบริหารไดแจงตอท่ีประชุมสภาฯ ในระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
นายสังวร สุดโต ตามท่ีไดยื่นขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป 

2559 หมวดครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสรางเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ
ไดพิจารณา 

 
นายก อบต.  ไดชี้แจงรายละเอียดท่ีขอโอนตอสภาฯ เพ่ือพิจารณาตามอํานาจสภาฯ ดังนี้   
จ.ส.ต.ธนัช  ศรีภูมิ โอนลด 

 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป  
     งานบริหารงานท่ัวไป  
                                 งบลงทุน 
     คาท่ีดินและสิ่งกอสราง (หนา 77)  

1.1 คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งไว 100,000.- บาท 
- โครงการกอสรางหองน้ํา อบต.แคนเหนือ จํานวน 100,000.- บาท 

เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการกอสรางหองน้ํา อบต.แคนเหนือ ขนาด
กวาง 3 เมตร ยาว 6.40 เมตร จํานวน 1 หลัง กอสรางตาม
รายละเอียดแบบแปลนท่ีกําหนด 

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
งบลงทุน 
คาครุภัณฑ (หนา 81) 

2.1 คาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ  ตั้งไว  99,500.- บาท 
- คาจัดซ้ือกลองวงจรปด จํานวน 99,500.- บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือ

กลองวงจรปดพรอมติดตั้ง จํานวน 8 ตัว พรอมอุปกรณความละเอียด
จอภาพไมนอยกวา 1 ลาน  Pixel อุปกรณบันทึกภาพแบบดิจิตอล 
แบบ 16 ชอง มีชองเชื่อมตอจํานวนไมนอยกวา 16 ชอง สามารถ
ติดตั้งหนวยเจ็ดเก็บขอมูล จํานวนไมนอยกวา 4 หนวย มีหนวยจัดเก็บ
ขอมูล ( Hard Disk) ชนิด SAT ขนาดความจุรวมไมนอยกวา 8 TB 
จอมอนิเตอร ขนาด 32 นิ้ว เครื่องสํารองไฟท่ีสามารถรองรับการใชงาน
ระบบกลองวงจรปด (รายละเอียดคุณลักษณะข้ันพ้ืนฐานตาม
หลักเกณฑท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด 
พรอมอุปกรณทุกรายการพรอมใชงานได) 

รวมงบประมาณที่ขอโอนลด จํานวน  199,500.-  บาท 



 40 

โอนเพ่ิม 
แผนงานเคหะและชมุชน 
งานไฟฟาและถนน 
งบเงินอุดหนุน (หนา 94) 

1. อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอบานไผ ตั้งไว 100,000.- บาท เพ่ือ
ขยายไฟฟาแรงสูง/ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา/ติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะ ตาม
ประมาณการของการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอบานไผ ภายในเขตพ้ืนท่ีตําบล
แคนเหนือ 

ขอโอนเพ่ิม จํานวน   1 99,500.-  บาท 
รวมเปนเงิน จํานวน 299,500.-  บาท   

ประธานสภาฯ     ตามท่ี ผูบริหารไดชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ตามขอบัญญัติ 
นายสังวร สุดโต งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 หมวดครุภัณฑท่ีดินและ

สิ่งกอสราง ตอท่ีประชุมสภาฯ เพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือไดพิจารณา 
และไดเชิญสมาชิกสภาฯ สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 

 
นายเอ่ียม  วงษละคร  การขอโอนลดงบประมาณหมวดครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง  เพ่ือขยายเขตไฟฟาเห็นวา 
ส.อบต. ม. 7   เปนการบรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลแคนเหนือ จึงเห็นดวย 

และอยากเสนอตอฝายบริหารใหมองรอบดานท้ัง 9 หมูบาน ใหเล็งเห็นปญหาของ
ชาวบานซ่ึงทานผูบริหารเปนผูท่ีมีวิสัยทัศนกวางไกลและเห็นปญหาของชาวบาน 

 
ประธานสภาฯ    ไดเชิญสมาชิกสภาฯ สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
นายสังวร สุดโต ไมมีสมาชิกสภาฯ สอบถามเพ่ิมเติม จึงไดขอมติตอสภาฯ เพ่ือพิจารณาโอนงบประมาณ

หมวดครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ดวยการยกมือ 

มติท่ีประชุม : มติเห็นชอบเปนเอกฉันท  ดวยจํานวน  ๑๗  เสียง  

ประธานสภาฯ    ไดเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอตอสภาฯ เพ่ิมเติม ในระเบียบวาระอ่ืนๆ ตอไป 
นายสังวร สุดโต  

นายวสุรัตน  ภาวะโคตร  ไดขออนุญาตตอสภาฯ เรียนเชิญทุกทานรวมงานพระราชทานเพลิงศพของ ดต.ภูรินทร  
ส.อบต. ม. 6   ศรีวัฒนา ท่ีเสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาท่ี จึงขอนําเรียนตอทานประธานสภาฯ และทาน

สมาชิกทุกทาน  

นายอุทยั  บางปา  ไดเสนอสภาพปญหาของถนนเสน  บานหวยชัน – วังยาว  จากเหตุฝนตกหนักหลายวัน  
ส.อบต. ม. 5   ในชวงท่ีผานมาทําให ถนนรถไมสามารถวิ่งผานได จึงขอนําเรียนตอประธานสภาฯ ผานไป

ยังฝายบริหารเพ่ือรับทราบถึงสภาพปญหา  

นายวันเชา สมีนาง  ไดเสนอสภาพปญหาถนนหมูบานบานโคกโกทางลงเชื่อมบานสรางแปน เรียนประธานสภา 
ส.อบต. ม. 7   ผานไปยังฝายบริหาร ไดลงพ้ืนท่ีตรวจสอบดวยเนื่องจากการสัญจรลําบาก  
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นายสังวร  สุดโต    ไดแจงใหนายอุทัย บางปา ส.อบต. ม.5 และนายวันเชา สมีนาง ส.อบต. ม.7 ไดยื่นคํา  
ประธานสภาฯ รองเพ่ือดําเนินการตอไป และไดขอปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแคน

เหนือ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕9 พรอมแจงนัดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 
สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕9 ในวันท่ี  ๒๔ สงิหาคม ๒๕๕9 เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุม
สภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ ในท่ีประชุมอีกครั้ง  

 
  ปดการประชุม เวลา ๑ 6.0๐ 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 
                                       วันที่  ๑5  เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕9 
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