
 

 
 

ข้อบญัญัติองคก์ารบริหารสว่นต าบล 

 

เรื่อง 

งบประมาณรายจา่ย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2560 

 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 

อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแกน่ 

 



 

 

ข้อบญัญัติองคก์ารบริหารสว่นต าบล 

 

 

เรื่อง 

งบประมาณรายจา่ย   ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 
2560 

 

 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 

อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแกน่ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

ส่วนที ่ 1 

 

 

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

 

 

ของ 

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลแคนเหนือ 

อ าเภอบ้านไผ่   จังหวัดขอนแก่น 

 

 

 



 

ค ำแถลงงบประมำณ 

 ประกอบงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

   

 
          ทำ่นประธำนสภำฯ และสมำชกิสภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลแคนเหนือ 

      

               บดัน้ีถงึเวลำทีค่ณะผู้บริหำรขององค์กำรบริหำรสว่นต ำบลแคนเหนือ จะไดเ้สนอรำ่งข้อบญัญตั ิงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีต่อสภำ
องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลแคนเหนืออีกคร ัง้หน่ึง ฉะนัน้ ในโอกำสน้ี คณะผูบ้รหิำรองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลแคนเหนือจงึขอช้ีแจงใหท้ำ่น
ประธำนและสมำชิกทุกทำ่นไดท้รำบถงึสถำนะกำรคลงัตลอดจนหลกักำรและแนวนโยบำยกำรด ำเนินกำร ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
ดงัตอ่ไปน้ี 

  1. สถานะการคลัง 

   1.1 งบประมำณรำยจำ่ยท ั่วไป 

    ในปีงบประมำณ พ.ศ.2559 ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ.2559 องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่มสีถำนะกำรเงนิ ดงัน้ี 

    1.1.1 เงนิฝำกธนำคำร จ ำนวน 21,839,510.42 บำท 

    1.1.2 เงนิสะสม จ ำนวน 5,196,811.61 บำท 

    1.1.3 เงนิทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน 5,293,607.26 บำท 

    1.1.4 รำยกำรทีไ่ดก้นัเงนิไวแ้บบกอ่หน้ีผูกพนัและยงัไมไ่ดเ้บกิจำ่ย จ ำนวน 0 โครงกำร รวม 0.00 บำท 

    1.1.5 รำยกำรทีไ่ดก้นัเงนิไวโ้ดยยงัไมไ่ด้กอ่หน้ีผูกพนั จ ำนวน 0 โครงกำร รวม 0.00 บำท 

   1.2 เงนิกูค้งคำ้ง จ ำนวน 0.00 บำท 

  2. กำรบรหิำรงบประมำณ ในปีงบประมำณ 2559 ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ.2559 

   (1) รำยรบัจรงิ จ ำนวน 22,045,501.97 บำท ประกอบดว้ย 

    หมวดภำษีอำกร จ ำนวน 170,927.50 บำท 

   หมวดคำ่ธรรมเนียม คำ่ปรบั และใบอนุญำต จ ำนวน 156,726.00 บำท 

   หมวดรำยไดจ้ำกทรพัย์สนิ จ ำนวน 59,189.59 บำท 

   หมวดรำยไดจ้ำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์ จ ำนวน 0.00 บำท 

   หมวดรำยไดเ้บ็ดเตล็ด จ ำนวน 182,164.00 บำท 

   หมวดรำยไดจ้ำกทุน จ ำนวน 0.00 บำท 

   หมวดภำษีจดัสรร จ ำนวน 14,871,159.88 บำท 

   หมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป จ ำนวน 6,605,335.00 บำท 

  (2) เงนิอดุหนุนทีร่ฐับำลใหโ้ดยระบวุตัถุประสงค์ จ ำนวน 20,239,564.53 บำท 

  (3) รำยจำ่ยจรงิ จ ำนวน 20,806,163.57 บำท ประกอบดว้ย 

   งบกลำง จ ำนวน 748,448.00 บำท 

   งบบคุลำกร จ ำนวน 9,322,304.00 บำท 

   งบด ำเนินงำน จ ำนวน 7,153,021.17 บำท 

   งบลงทุน จ ำนวน 1,455,650.00 บำท 

   งบรำยจำ่ยอืน่ จ ำนวน 0.00 บำท 

   งบเงินอดุหนุน จ ำนวน 2,126,740.40 บำท 

  (4) รำยจำ่ยทีจ่ำ่ยจำกเงนิอดุหนุนทีร่ฐับำลใหโ้ดยระบุวตัถุประสงค์ จ ำนวน 11,318,139.53 บำท 

  (5) รำยจำ่ยทีจ่ำ่ยจำกเงนิสะสม จ ำนวน 2,496,850.00 บำท 

  (6) รำยจำ่ยทีจ่ำ่ยจำกเงนิทุนส ำรองเงนิสะสม 0.00 บำท 

 
 

 

 

 

 



 

  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560     

องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลแคนเหนือ 

อ ำเภอบำ้นไผ ่ จงัหวดัขอนแกน่ 

        

          รำยรบัจรงิ ปี  
2558 

ประมำณกำร ปี 2559 ประมำณกำร ปี 2560 

รำยไดจ้ดัเก็บ       

  หมวดภำษีอำกร 0.00 195,580.00 161,260.00 

  หมวดคำ่ธรรมเนียม คำ่ปรบั และใบอนุญำต 0.00 231,020.00 174,640.00 

  หมวดรำยไดจ้ำกทรพัย์สนิ 0.00 104,000.00 104,000.00 

  หมวดรำยไดจ้ำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์ 0.00 2,000.00 2,000.00 

  หมวดรำยไดเ้บ็ดเตล็ด 0.00 120,000.00 188,929.00 

  หมวดรำยไดจ้ำกทุน 0.00 2,000.00 2,000.00 

รวมรำยไดจ้ดัเก็บ 0.00 654,600.00 632,829.00 

รำยไดท้ีร่ฐับำลเก็บแลว้จดัสรรใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่       

  หมวดภำษีจดัสรร 0.00 16,345,400.00 16,367,171.00 

รวมรำยไดท้ีร่ฐับำลเก็บแลว้จดัสรรใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 0.00 16,345,400.00 16,367,171.00 

รำยไดท้ีร่ฐับำลอดุหนุนใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่       

  หมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป 0.00 8,000,000.00 19,000,000.00 

รวมรำยไดท้ีร่ฐับำลอดุหนุนใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 0.00 8,000,000.00 19,000,000.00 

รวม 0.00 25,000,000.00 36,000,000.00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ค ำแถลงงบประมำณ 
ประกอบงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

 

รำยจำ่ย รำยจำ่ยจรงิปี 2558 ประมำณกำร ปี 2559 ประมำณกำร ปี 2560 

จำ่ยจำกงบประมำณ       

  งบกลำง 394,143.00 871,000.00 9,364,900.00 

  งบบคุลำกร 6,946,318.00 10,325,612.00 11,629,700.00 

  งบด ำเนินงำน 8,368,467.25 8,956,738.00 9,673,500.00 

  งบลงทุน 494,100.00 2,575,050.00 2,792,900.00 

  งบเงินอดุหนุน 1,641,662.21 2,271,600.00 2,539,000.00 

รวมจำ่ยจำกงบประมำณ 17,844,690.46 25,000,000.00 36,000,000.00 

รวม 17,844,690.46 25,000,000.00 36,000,000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ส่วนที ่ 2 

 

ข้อบัญญตัิองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

 

เรื่อง 

งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.  2560 

 

ของ 

   องค์การบรหิารส่วนต าบลแคนเหนือ 

  อ าเภอบ้านไผ ่  จังหวดัขอนแกน่ 
 

 



 

        

  บนัทกึหลกักำรและเหตผุล     

ประกอบรำ่งขอ้บญัญตั ิ งบประมำณรำยจำ่ย 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

ของ องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลแคนเหนือ 

อ ำเภอบำ้นไผ ่ จงัหวดัขอนแกน่ 

        

ดำ้น ยอดรวม 

ดำ้นบรหิำรท ั่วไป   

  แผนงำนบริหำรงำนท ั่วไป 11,918,833 

  แผนงำนกำรรกัษำควำมสงบภำยใน 1,468,360 

ดำ้นบรกิำรชุมชนและสงัคม   

  แผนงำนกำรศกึษำ 6,049,216 

  แผนงำนสำธำรณสขุ 451,760 

  แผนงำนสงัคมสงเครำะห์ 384,000 

  แผนงำนเคหะและชุมชน 5,354,360 

  แผนงำนสรำ้งควำมเขม้แข็งของชุมชน 158,571 

  แผนงำนกำรศำสนำวฒันธรรมและนนัทนำกำร 600,000 

ดำ้นกำรเศรษฐกจิ   

  แผนงำนกำรเกษตร 250,000 

ดำ้นกำรด ำเนินงำนอืน่   

  แผนงำนงบกลำง 9,364,900 

งบประมำณรำยจำ่ยท ัง้สิน้ 36,000,000 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รำยจำ่ยตำมงำนและงบรำยจำ่ย 

องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลแคนเหนือ 

อ ำเภอบำ้นไผ ่ จงัหวดัขอนแกน่ 

แผนงำนบรหิำรงำนท ัว่ไป 

                
งบ 

  
งำน 

  
งำนบรหิำรท ัว่ไป งำนบรหิำรงำนคลงั รวม 

  งบบคุลำกร 6,057,120 1,811,040 7,868,160 

      เงนิเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง) 2,311,920 0 2,311,920 

      เงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 3,745,200 1,811,040 5,556,240 

  งบด ำเนินงำน 3,162,373 450,000 3,612,373 

      คำ่ตอบแทน 680,000 140,000 820,000 

      คำ่ใช้สอย 1,742,373 230,000 1,972,373 

      คำ่วสัดุ 450,000 80,000 530,000 

      คำ่สำธำรณูปโภค 290,000 0 290,000 

  งบลงทนุ 400,000 38,300 438,300 

      คำ่ครุภณัฑ์ 0 38,300 38,300 

      คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง 400,000 0 400,000 

                                               รวม 9,619,493 2,299,340 11,918,833 

  แผนงำนกำรรกัษำควำมสงบภำยใน 

                
งบ 

  
งำน 

   
งำนป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรือนและ

ระงบัอคัคภียั 
รวม 

   งบบคุลำกร 330,360 330,360 

       เงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 330,360 330,360 

   งบด ำเนินงำน 838,000 838,000 

       คำ่ใช้สอย 643,000 643,000 

       คำ่วสัดุ 185,000 185,000 

       คำ่สำธำรณูปโภค 10,000 10,000 

   งบลงทนุ 300,000 300,000 

       คำ่ครุภณัฑ์ 200,000 200,000 

       คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง 100,000 100,000 

                                                รวม 1,468,360 1,468,360 

    



 
แผนงำนกำรศกึษำ 

                
งำน 

  
งำนบรหิำรท ัว่ไปเกีย่วกบั

กำรศกึษำ 
งำนระดบักอ่นวยัเรยีนและ

ประถมศกึษำ 
งำนศกึษำไมก่ ำหนดระดบั รวม 

งบ 
    

      

งบบคุลำกร 781,000 971,460 0 1,752,460 

    เงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 781,000 971,460 0 1,752,460 

งบด ำเนินงำน 405,000 1,737,156 90,000 2,232,156 

    คำ่ตอบแทน 90,000 4,200 0 94,200 

    คำ่ใช้สอย 200,000 721,200 90,000 1,011,200 

    คำ่วสัดุ 75,000 1,011,756 0 1,086,756 

    คำ่สำธำรณูปโภค 40,000 0 0 40,000 

งบลงทนุ 130,600 50,000 0 180,600 

    คำ่ครุภณัฑ์ 30,600 50,000 0 80,600 

    คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง 100,000 0 0 100,000 

งบเงนิอดุหนุน 0 1,884,000 0 1,884,000 

    เงนิอดุหนุน 0 1,884,000 0 1,884,000 

                                             รวม 1,316,600 4,642,616 90,000 6,049,216 

แผนงำนสำธำรณสขุ 

                
งำน 

  
งำนบรกิำรสำธำรณสขุและงำน

สำธำรณสขุอืน่ 
รวม   

งบ 
    

        

  งบบคุลำกร 326,760 326,760 

      เงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 326,760 326,760 

  งบด ำเนินงำน 70,000 70,000 

      คำ่ใช้สอย 40,000 40,000 

      คำ่วสัดุ 30,000 30,000 

  งบเงนิอดุหนุน 55,000 55,000 

      เงนิอดุหนุน 55,000 55,000 

                                               รวม 451,760 451,760 

   
 



 
 
แผนงำนสงัคมสงเครำะห์ 

              
งบ 

  
งำน 

  งำนสวสัดกิำรสงัคมและสงัคม
สงเครำะห์ 

รวม 

  งบด ำเนินงำน 374,000 374,000 

      คำ่ใช้สอย 374,000 374,000 

  งบเงนิอดุหนุน 10,000 10,000 

      เงนิอดุหนุน 10,000 10,000 

                                               รวม 384,000 384,000 

  แผนงำนเคหะและชุมชน 

              
งบ 

  
งำน 

  งำนบรหิำรท ัว่ไปเกีย่วกบัเคหะ
และชุมชน 

งำนไฟฟ้ำถนน 
งำนก ำจดัขยะมลูฝอยและสิง่

ปฏกิลู 
รวม 

งบบคุลำกร 1,351,960 0 0 1,351,960 

    เงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 1,351,960 0 0 1,351,960 

งบด ำเนินงำน 1,078,400 0 540,000 1,618,400 

    คำ่ตอบแทน 100,000 0 0 100,000 

    คำ่ใช้สอย 738,400 0 540,000 1,278,400 

    คำ่วสัดุ 240,000 0 0 240,000 

งบลงทนุ 34,000 1,840,000 0 1,874,000 

    คำ่ครุภณัฑ์ 34,000 0 0 34,000 

    คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง 0 1,840,000 0 1,840,000 

งบเงนิอดุหนุน 0 510,000 0 510,000 

    เงนิอดุหนุน 0 510,000 0 510,000 

                                             รวม 2,464,360 2,350,000 540,000 5,354,360 

แผนงำนสรำ้งควำมเขม้แข็งของชุมชน 

              
งบ 

  
งำน 

  งำนสง่เสรมิและสนบัสนุน
ควำมเขม้แข็งชุมชน 

รวม 

  งบด ำเนินงำน 78,571 78,571 

      คำ่ใช้สอย 78,571 78,571 

  งบเงนิอดุหนุน 80,000 80,000 

      เงนิอดุหนุน 80,000 80,000 

                                               รวม 158,571 158,571 

   



 
 
 
แผนงำนกำรศำสนำวฒันธรรมและนนัทนำกำร 

              
งำน 

  

งำนกฬีำและนนัทนำกำร งำนศำสนำวฒันธรรมทอ้งถิน่ รวม 
งบ 

    

      

งบด ำเนินงำน 300,000 300,000 600,000 

    คำ่ใช้สอย 300,000 300,000 600,000 

                                             รวม 300,000 300,000 600,000 

แผนงำนกำรเกษตร 

              
งำน 

  

งำนอนุรกัษ์แหลง่น ้ำและป่ำไม ้ รวม  
งบ 

    

       

 งบด ำเนินงำน 250,000 250,000 

     คำ่ใช้สอย 250,000 250,000 

                                              รวม 250,000 250,000 

 แผนงำนงบกลำง 

              
งำน 

  

งบกลำง รวม  
งบ 

    

       

 งบกลำง 9,364,900 9,364,900 

     งบกลำง 9,364,900 9,364,900 

                                              รวม 9,364,900 9,364,900 

  
 
 
 
 
 

 



 
 

ขอ้บญัญตั ิ

งบประมำณรำยจำ่ย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลแคนเหนือ 

อ ำเภอบำ้นไผ ่ จงัหวดัขอนแกน่ 

         
 

โดยทีเ่ป็นกำรสมควรต ัง้งบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  อำศยัอ ำนำจตำมควำมใน
พระรำชบญัญตัิ 

สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่5 พ.ศ. 2546) มำตรำ 87 จงึตรำขอ้บญัญตัขิึ้น
ไวโ้ดยควำมเห็นชอบของสภำองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลแคนเหนือ และโดยอนุมตัขิองนำยอ ำเภอบำ้นไผ่ 

 
ขอ้ 1. ขอ้บญัญตั ิน้ีเรียกวำ่ ขอ้บญัญตังิบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

 
ขอ้ 2. ขอ้บญัญตั ิน้ีใหใ้ช้บงัคบัต ัง้แตว่นัที ่1 ตุลำคม พ.ศ. 2559 เป็นตน้ไป 

 
ขอ้ 3. งบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 เป็นจ ำนวนรวมท ัง้สิน้ 36,000,000 บำท 

 
ขอ้ 4. งบประมำณรำยจำ่ยท ั่วไป จำ่ยจำกรำยไดจ้ดัเก็บเอง หมวดภำษีจดัสรร และหมวดเงินอดุหนุนท ั่วไป เป็น
จ ำนวนรวมท ัง้สิน้ 36,000,000 บำท โดยแยกรำยละเอยีดตำมแผนงำนไดด้งัน้ี 

         แผนงำน ยอดรวม 

ดำ้นบรหิำรท ั่วไป   

  แผนงำนบริหำรงำนท ั่วไป 11,918,833 

  แผนงำนกำรรกัษำควำมสงบภำยใน 1,468,360 

ดำ้นบรกิำรชุมชนและสงัคม   

  แผนงำนกำรศกึษำ 6,049,216 

  แผนงำนสำธำรณสขุ 451,760 

  แผนงำนสงัคมสงเครำะห์ 384,000 

  แผนงำนเคหะและชุมชน 5,354,360 

  แผนงำนสรำ้งควำมเขม้แข็งของชุมชน 158,571 

  แผนงำนกำรศำสนำวฒันธรรมและนนัทนำกำร 600,000 

ดำ้นกำรเศรษฐกจิ   

  แผนงำนกำรเกษตร 250,000 

ดำ้นกำรด ำเนินงำนอืน่   

  แผนงำนงบกลำง 9,364,900 

งบประมำณรำยจำ่ยท ัง้สิน้ 36,000,000 

 
ขอ้ 5. งบประมำณรำยจำ่ยเฉพำะกำร จำ่ยจำกรำยได ้เป็นจ ำนวนรวมท ัง้สิน้ 0 บำท ดงัน้ี  

         งบ ยอดรวม 

รวมรำยจำ่ย 0 

         
 

ขอ้ 6. ใหน้ำยกองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลแคนเหนือปฏบิตัิกำรเบกิจ่ำยเงนิงบประมำณทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหเ้ป็นไป
ตำมระเบยีบกำรเบกิจำ่ยเงินขององค์กำรบริหำรสว่นต ำบล 

          ขอ้ 7. ใหน้ำยกองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลแคนเหนือมหีน้ำทีร่กัษำกำรใหเ้ป็นไปตำมบญัญตัิน้ี 

    

  ประกำศ ณ วนัที ่.............................................................. 

    
 
 

      จำ่สบิต ำรวจ.................................................. 

   
(ธนชั  ศรีภูม)ิ 

   
ต ำแหน่ง นำยกองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลแคนเหนือ 

อนุมตัิ 
 

 
 
   

(ลงนำม).................................................. 
 

(นำยจำรกึ  เหลำ่ประเสริฐ) 
 

ต ำแหน่ง นำยอ ำเภอบำ้นไผ่ 
 



 
รำยงำนประมำณกำรรำยรบั 

  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2560 

  องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลแคนเหนือ 

  อ ำเภอ บำ้นไผ ่ จงัหวดัขอนแกน่ 

                    รำยรบัจรงิ ประมำณกำร 

  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดตำ่ง (%) ปี 2560 

หมวดภำษีอำกร               

     ภำษีโรงเรือนและทีด่นิ 0.00 0.00 84,355.25 107,437 -22.60 % 83,155 

     ภำษีบ ำรุงท้องที ่ 0.00 0.00 79,763.69 78,143 -11.11 % 69,465 

     ภำษีป้ำย 0.00 0.00 8,440.00 10,000 -13.60 % 8,640 

รวมหมวดภำษีอำกร 0.00 0.00 172,558.94 195,580     161,260 

หมวดคำ่ธรรมเนียม คำ่ปรบั และใบอนุญำต               

     คำ่ธรรมเนียมประทบัตรำรบัรองใหจ้ ำหน่ำยเน้ือสตัว์ 0.00 0.00 0.00 2,000 
-

100.00 
% 0 

     คำ่ธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญำตกำรพนนั 0.00 0.00 20.00 0 0.00 % 0 

     คำ่ธรรมเนียมเกีย่วกบักำรควบคมุอำคำร 0.00 0.00 1,726.00 10,000 -50.00 % 5,000 

     คำ่ธรรมเนียมเก็บขนขยะมลูฝอย 0.00 0.00 124,710.00 183,020 -28.97 % 130,000 

     คำ่ธรรมเนียมเก็บขนอจุจำระหรือสิง่ปฏกิูล 0.00 0.00 4,000.00 4,000 0.00 % 4,000 

     คำ่ธรรมเนียมในกำรออกหนงัสอืรบัรองกำรแจ้งสถำนที่
จ ำหน่ำยอำหำรหรือสะสมอำหำร 

0.00 0.00 0.00 2,000 0.00 % 2,000 

     คำ่ธรรมเนียมตำมประมวลกฎหมำยทีด่นิมำตรำ 9 0.00 0.00 130.00 0 0.0 % 0 

     คำ่ธรรมเนียมใบอนุญำตเป็นผู้มสีทิธทิ ำรำยงำนผลกระทบ
สิง่แวดล้อม 

0.00 0.00 0.00 5,000 -57.20 % 2,140 

     คำ่ธรรมเนียมเป็นผูร้บัจำ้งใหบ้รกิำร 0.00 0.00 0.00 0 0.00 % 0 

     คำ่ธรรมเนียมจดทะเบยีนพำณิชย์ 0.00 0.00 990.00 1,000 0.00 % 1,000 

     คำ่ธรรมเนียมอืน่ ๆ 0.00 0.00 3,042.00 2,000 -25.00 % 1,500 

     คำ่ปรบัผู้กระท ำผดิกฎหมำยจรำจรทำงบก 0.00 0.00 800.00 0 0.00 % 0 

     คำ่ปรบัผู้กระท ำผดิกฎหมำยสำธำรณสขุ 0.00 0.00 0.00 500 0.00 % 500 

     คำ่ปรบัผู้กระท ำผดิกฎหมำยและขอ้บงัคบัทอ้งถิน่ 0.00 0.00 0.00 500 0.00 % 500 

 
 



 
 

  รำยรบัจรงิ ประมำณกำร 

  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดตำ่ง (%) ปี 2560 

     คำ่ปรบักำรผดิสญัญำ 0.00 0.00 85,591.00 10,000 0.000 % 10,000 

     คำ่ปรบัอืน่ ๆ 0.00 0.00 0.00 2,000 0.000 % 2,000 

     คำ่ใบอนุญำตรบัท ำกำรเก็บ ขน สิง่ปฏกิลู หรือมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 2,000 0.00 % 2,000 

     คำ่ใบอนุญำตประกอบกำรคำ้ส ำหรบักจิกำรทีเ่ป็นอนัตรำยต่อ
สขุภำพ 

0.00 0.00 4,440.00 1,000 400.00 % 5,000 

     คำ่ใบอนุญำตจดัต ัง้สถำนทีจ่ ำหน่ำยอำหำรหรือสถำนทีส่ะสม
อำหำรในครวั หรือพ้ืนทีใ่ด ซึง่มพ้ืีนทีเ่กนิ 200 ตำรำงเมตร 

0.00 0.00 300.00 500 0.00 % 500 

     คำ่ใบอนุญำตจ ำหน่ำยสนิคำ้ในทีห่รือทำงสำธำรณะ 0.00 0.00 0.00 2,000 150.00 % 5,000 

     คำ่ใบอนุญำตเกีย่วกบักำรควบคมุอำคำร 0.00 0.00 3,645.00 2,000 0.00 % 2,000 

     คำ่ใบอนุญำตอืน่ๆ 0.00 0.00 100.00 1,500 0.00 % 1,500 

รวมหมวดคำ่ธรรมเนียม คำ่ปรบั และใบอนุญำต 0.00 0.00 229,494.00 231,020     174,640 

หมวดรำยไดจ้ำกทรพัย์สนิ               

     คำ่เช่ำหรือบรกิำรสถำนที่ 0.00 0.00 0.00 1,000 0.00 % 1,000 

     ดอกเบีย้ 0.00 0.00 145,470.69 100,000 0.00 % 100,000 

     รำยไดจ้ำกทรพัย์สนิอืน่ ๆ 0.00 0.00 0.00 3,000 0.00 % 3,000 

รวมหมวดรำยไดจ้ำกทรพัย์สนิ 0.00 0.00 145,470.69 104,000     104,000 

หมวดรำยไดจ้ำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์               

     รำยไดจ้ำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์ 0.00 0.00 0.00 1,000 0.00 % 1,000 

     รำยไดจ้ำกสำธำรณูปโภคอืน่ ๆ 0.00 0.00 0.00 1,000 0.00 % 1,000 

รวมหมวดรำยไดจ้ำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์ 0.00 0.00 0.00 2,000     2,000 

หมวดรำยไดเ้บ็ดเตล็ด               

     คำ่ขำยแบบแปลน 0.00 0.00 66,178.00 50,000 137.86 % 118,929 

     รำยไดเ้บ็ดเตล็ดอืน่ๆ 0.00 0.00 67,090.00 70,000 0.00 % 70,000 

รวมหมวดรำยไดเ้บ็ดเตล็ด 0.00 0.00 133,268.00 120,000     188,929 

หมวดรำยไดจ้ำกทนุ               

     คำ่ขำยทอดตลำดทรพัย์สนิ 0.00 0.00 0.00 1,000 0.000 % 1,000 



 
 

  รำยรบัจรงิ ประมำณกำร 

  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดตำ่ง (%) ปี 2560 

     รำยไดจ้ำกทุนอืน่ๆ 0.00 0.00 0.00 1,000 0.00 % 1,000 

รวมหมวดรำยไดจ้ำกทนุ 0.00 0.00 0.00 2,000     2,000 

หมวดภำษีจดัสรร               

     ภำษีและคำ่ธรรมเนียมรถยนต์และลอ้เลือ่น 0.00 0.00 335,975.17 300,000 13.33 % 340,000 

     ภำษีมลูคำ่เพิ่มตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ 0.00 0.00 6,181,143.71 8,000,000 -2.50 % 7,800,000 

     ภำษีมลูคำ่เพิ่มตำม พ.ร.บ.จดัสรรรำยไดฯ้ 0.00 0.00 2,955,813.66 3,200,000 -6.25 % 3,000,000 

     ภำษีธุรกจิเฉพำะ 0.00 0.00 108,421.93 200,000 -35.00 % 130,000 

     ภำษีสรุำ 0.00 0.00 1,264,602.49 1,200,000 14.61 % 1,375,271 

     ภำษีสรรพสำมติ 0.00 0.00 2,178,570.39 2,100,000 9.52 % 2,300,000 

     คำ่ภำคหลวงแร่ 0.00 0.00 7,568.83 35,000 -46.00 % 18,900 

     คำ่ภำคหลวงปิโตรเลียม 0.00 0.00 250,125.93 400,000 0.00 % 400,000 

     คำ่ธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมตำมประมวล
กฎหมำยทีด่ิน 

0.00 0.00 422,064.00 907,400 10.20 % 1,000,000 

     คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใช้น ้ำบำดำล 0.00 0.00 0.00 1,000 0.00 % 1,000 

     ภำษีจดัสรรอืน่ๆ 0.00 0.00 598,382.00 2,000 0.00 % 2,000 

รวมหมวดภำษีจดัสรร 0.00 0.00 14,302,668.11 16,345,400     16,367,171 

หมวดเงนิอดุหนุนท ัว่ไป               

     เงนิอดุหนุนท ั่วไป ส ำหรบัด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำทีแ่ละ
ภำรกจิถำ่ยโอนเลือกท ำ 

0.00 0.00 7,385,654.00 8,000,000 137.50 % 19,000,000 

รวมหมวดเงนิอดุหนุนท ัว่ไป 0.00 0.00 7,385,654.00 8,000,000     19,000,000 

รวมทกุหมวด 0.00 0.00 22,369,113.74 25,000,000     36,000,000 

 
 
 

 
 



 
 

รำยงำนรำยละเอยีดประมำณกำรรำยรบังบประมำณรำยจำ่ยท ัว่ไป 

  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2560     

องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลแคนเหนือ 

อ ำเภอบำ้นไผ ่ จงัหวดัขอนแกน่ 

        

ประมำณกำรรำยรบัรวมท ัง้สิน้  36,000,000   บำท  แยกเป็น 

   

 รำยไดจ้ดัเก็บ 

 
 

หมวดภำษีอำกร รวม 161,260 บำท 

 
  

ภำษีโรงเรือนและทีด่นิ จ ำนวน 83,155 บำท 

 
    

ประมำณกำรใกลเ้คยีงกบัเงนิรำยรบัจรงิทีไ่ดร้บัใน
ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2559 

  

 
  

ภำษีบ ำรุงทอ้งที ่ จ ำนวน 69,465 บำท 

 
    

ประมำณกำรใกลเ้คยีงกบัเงนิรำยรบัจรงิทีไ่ดร้บัใน
ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2559 

  

 
  

ภำษีป้ำย จ ำนวน 8,640 บำท 

 
    

ประมำณกำรใกลเ้คยีงกบัเงนิรำยรบัจรงิทีไ่ดร้บัใน
ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2559 

  

 
 

หมวดคำ่ธรรมเนียม คำ่ปรบั และใบอนุญำต รวม 174,640 บำท 

 
  

คำ่ธรรมเนียมเกีย่วกบักำรควบคมุอำคำร จ ำนวน 5,000 บำท 

 
    

ประมำณกำรใกลเ้คยีงกบัเงนิรำยรบัจรงิทีไ่ดร้บัใน
ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2559 

  

 
  

คำ่ธรรมเนียมเก็บขนขยะมลูฝอย จ ำนวน 130,000 บำท 

 
    

ประมำณกำรใกลเ้คยีงกบัเงนิรำยรบัจรงิทีไ่ดร้บัใน
ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2559 

  

 
  

คำ่ธรรมเนียมเก็บขนอจุจำระหรือสิง่ปฏกิูล จ ำนวน 4,000 บำท 

 
    

ประมำณกำรใกลเ้คยีงกบัเงนิรำยรบัจรงิทีไ่ดร้บัใน
ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2559 

  

 

  
คำ่ธรรมเนียมในกำรออกหนงัสอืรบัรองกำรแจง้สถำนทีจ่ ำหน่ำย
อำหำรหรือสะสมอำหำร 

จ ำนวน 2,000 บำท 

 
    

ประมำณกำรใกลเ้คยีงกบัเงนิรำยรบัจรงิทีไ่ดร้บัใน
ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2559 

  

 
  

คำ่ธรรมเนียมใบอนุญำตเป็นผูม้สีทิธทิ ำรำยงำนผลกระทบสิง่แวดลอ้ม จ ำนวน 2,140 บำท 

 
  

คำ่ธรรมเนียมจดทะเบยีนพำณิชย์ จ ำนวน 1,000 บำท 

 
  

คำ่ธรรมเนียมอืน่ ๆ จ ำนวน 1,500 บำท 

 
  

คำ่ปรบัผูก้ระท ำผดิกฎหมำยสำธำรณสขุ จ ำนวน 500 บำท 

 
  

คำ่ปรบัผูก้ระท ำผดิกฎหมำยและขอ้บงัคบัทอ้งถิน่ จ ำนวน 500 บำท 

 
  

คำ่ปรบักำรผดิสญัญำ จ ำนวน 10,000 บำท 

 
  

คำ่ปรบัอืน่ ๆ จ ำนวน 2,000 บำท 

 
  

คำ่ใบอนุญำตรบัท ำกำรเก็บ ขน สิง่ปฏกิูล หรือมลูฝอย จ ำนวน 2,000 บำท 

 
  

คำ่ใบอนุญำตประกอบกำรคำ้ส ำหรบักจิกำรทีเ่ป็นอนัตรำยตอ่สขุภำพ จ ำนวน 5,000 บำท 

 

  

คำ่ใบอนุญำตจดัต ัง้สถำนทีจ่ ำหน่ำยอำหำรหรือสถำนทีส่ะสมอำหำรใน
ครวั หรือพ้ืนทีใ่ด ซึง่มพ้ืีนทีเ่กนิ 200 ตำรำงเมตร 
 
 
 
 
 
 
 

จ ำนวน 500 บำท 

 



 
 

  
คำ่ใบอนุญำตจ ำหน่ำยสนิคำ้ในทีห่รือทำงสำธำรณะ จ ำนวน 5,000 บำท 

 
  

คำ่ใบอนุญำตเกีย่วกบักำรควบคมุอำคำร จ ำนวน 2,000 บำท 

 
  

คำ่ใบอนุญำตอืน่ๆ จ ำนวน 1,500 บำท 

 
 

หมวดรำยไดจ้ำกทรพัย์สนิ รวม 104,000 บำท 

 
  

คำ่เชำ่หรือบรกิำรสถำนที ่ จ ำนวน 1,000 บำท 

 
  

ดอกเบีย้ จ ำนวน 100,000 บำท 

 
  

รำยไดจ้ำกทรพัย์สนิอืน่ ๆ จ ำนวน 3,000 บำท 

 
 

หมวดรำยไดจ้ำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์ รวม 2,000 บำท 

 
  

รำยไดจ้ำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์ จ ำนวน 1,000 บำท 

 
  

รำยไดจ้ำกสำธำรณูปโภคอืน่ ๆ จ ำนวน 1,000 บำท 

 
 

หมวดรำยไดเ้บ็ดเตล็ด รวม 188,929 บำท 

 
  

คำ่ขำยแบบแปลน จ ำนวน 118,929 บำท 

 
  

รำยไดเ้บ็ดเตล็ดอืน่ๆ จ ำนวน 70,000 บำท 

 
 

หมวดรำยไดจ้ำกทนุ รวม 2,000 บำท 

 
  

คำ่ขำยทอดตลำดทรพัย์สนิ จ ำนวน 1,000 บำท 

 
  

รำยไดจ้ำกทุนอืน่ๆ จ ำนวน 1,000 บำท 

 รำยไดท้ีร่ฐับำลเก็บแลว้จดัสรรใหอ้งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

 
 

หมวดภำษีจดัสรร รวม 16,367,171 บำท 

 
  

ภำษีและคำ่ธรรมเนียมรถยนต์และลอ้เลือ่น จ ำนวน 340,000 บำท 

 
  

ภำษีมูลคำ่เพิม่ตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ จ ำนวน 7,800,000 บำท 

 
  

ภำษีมูลคำ่เพิม่ตำม พ.ร.บ.จดัสรรรำยไดฯ้ จ ำนวน 3,000,000 บำท 

 
  

ภำษีธุรกจิเฉพำะ จ ำนวน 130,000 บำท 

 
  

ภำษีสุรำ จ ำนวน 1,375,271 บำท 

 
  

ภำษีสรรพสำมติ จ ำนวน 2,300,000 บำท 

 
  

คำ่ภำคหลวงแร่ จ ำนวน 18,900 บำท 

 
  

คำ่ภำคหลวงปิโตรเลียม จ ำนวน 400,000 บำท 

 

  
คำ่ธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมตำมประมวลกฎหมำย
ทีด่นิ 

จ ำนวน 1,000,000 บำท 

 
  

คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใชน้ ้ำบำดำล จ ำนวน 1,000 บำท 

 
  

ภำษีจดัสรรอืน่ๆ จ ำนวน 2,000 บำท 

 รำยไดท้ีร่ฐับำลอดุหนุนใหอ้งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

 
 

หมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป รวม 19,000,000 บำท 

 

  
เงนิอดุหนุนท ั่วไป ส ำหรบัด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำทีแ่ละภำรกจิถำ่ย
โอนเลือกท ำ 

จ ำนวน 19,000,000 บำท 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
รำยงำนประมำณกำรรำยจำ่ย 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลแคนเหนือ 

อ ำเภอบำ้นไผ ่   จงัหวดัขอนแกน่ 
        

                   รำยจำ่ยจรงิ ประมำณกำร 

   ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดตำ่ง (%) ปี 2560 

 แผนงำนบรหิำรงำนท ัว่ไป               

 งำนบรหิำรท ัว่ไป               

   งบบคุลำกร               

   เงนิเดอืน (ฝ่ำยกำรเมอืง)               

     เงนิเดือนนำยก/รองนำยก 0.00 0.00 499,680.00 514,080 0 % 514,080 

     เงนิคำ่ตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 0.00 0.00 31,590.00 42,120 0 % 42,120 

     เงนิคำ่ตอบแทนพเิศษนำยก/รองนำยก 0.00 0.00 31,590.00 42,120 0 % 42,120 

 
    

เงนิคำ่ตอบแทนเลขำนุกำร/ทีป่รึกษำ
นำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำรบริหำรสว่น
ต ำบล 

0.00 0.00 64,800.00 86,400 0 % 86,400 

     
เงนิคำ่ตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

0.00 0.00 1,491,600.00 1,627,200 0 % 1,627,200 

 รวมเงนิเดอืน (ฝ่ำยกำรเมอืง) 0.00 0.00 2,119,260.00 2,311,920     2,311,920 

   เงนิเดอืน (ฝ่ำยประจ ำ)               

     เงนิเดือนพนกังำน 0.00 0.00 1,864,005.00 2,525,780 4.54 % 2,640,480 

     เงนิเพิ่มตำ่ง ๆ ของพนกังำน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000 

     เงนิประจ ำต ำแหน่ง 0.00 0.00 133,452.00 163,800 2.56 % 168,000 

     คำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง 0.00 0.00 407,770.00 699,380 0.48 % 702,720 

     เงนิเพิ่มตำ่ง ๆของพนกังำนจำ้ง 0.00 0.00 16,500.00 60,000 100 % 120,000 

     เงนิอืน่ๆ 0.00 0.00 56,000.00 79,800 5.26 % 84,000 

 รวมเงนิเดอืน (ฝ่ำยประจ ำ) 0.00 0.00 2,477,727.00 3,528,760     3,745,200 

 รวมงบบคุลำกร 0.00 0.00 4,596,987.00 5,840,680     6,057,120 

  
 
 



 
 

  รำยจำ่ยจรงิ ประมำณกำร 

   ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดตำ่ง (%) ปี 2560 

   งบด ำเนินงำน               

  คำ่ตอบแทน               

    
คำ่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริำชกำรอนัเป็นประโยชน์
แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

0.00 0.00 1,311,803.00 235,000 48.94 % 350,000 

    คำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร 0.00 0.00 12,180.00 30,000 0 % 30,000 

    คำ่เช่ำบำ้น 0.00 0.00 136,500.00 215,750 15.87 % 250,000 

    เงนิช่วยเหลือกำรศกึษำบตุร 0.00 0.00 1,369.00 30,000 66.67 % 50,000 

รวมคำ่ตอบแทน 0.00 0.00 1,461,852.00 510,750     680,000 

  คำ่ใชส้อย               

    รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บริกำร 0.00 0.00 793,333.60 972,280 -11.3 % 862,373 

    รำยจำ่ยเกีย่วกบักำรรบัรองและพิธีกำร 0.00 0.00 48,375.00 52,400 14.5 % 60,000 

    
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่
เขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ 

              

      (1) คำ่ลงทะเบยีนอบรม 0.00 0.00 0.00 122,000 -100 % 0 

      (1) คำ่ลงทะเบยีนอบรม 0.00 0.00 0.00 0 100 % 200,000 

      
(10) โครงกำร 5 ส. เสริมสรำ้งกำร
บรกิำรประชำชน 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 10,000 

      
(10) โครงกำรประชุมประจ ำเดือน
ระดบัต ำบล 

0.00 0.00 11,000.00 20,000 -100 % 0 

      
(11) โครงกำร 5 ส. เสริมสรำ้งกำร
บรกิำรประชำชน 

0.00 0.00 0.00 10,000 -100 % 0 

      

(13) โครงกำรจดัซ้ือซุม้เฉลิมพระ
เกยีรตพิระบำทสมเด็จพระเจำ้อยู่หวัฯ 
เนือ่งในโอกำสมหำมงคลเฉลมิพระ
ชนมพรรษำ 88 พรรษำ 5 ธนัวำคม 
2558 

0.00 0.00 0.00 99,000 -100 % 0 

      
(14) โครงกำรพฒันำบคุลำกรดำ้น
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่สำร 

0.00 0.00 0.00 13,460 -100 % 0 

      

(15) โครงกำรเฉลิมพระเกยีรติ
พระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่วัและ
สมเด็จพระนำงเจำ้ฯ 
พระบรมรำชินีนำถ 

0.00 0.00 0.00 45,000 -100 % 0 

 
 



 
 
 

  รำยจำ่ยจรงิ ประมำณกำร 

   ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดตำ่ง (%) ปี 2560 

       (2)  คำ่ใช้จำ่ยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 0.00 0.00 0.00 0 100 % 100,000 

      (2) คำ่ใช้จำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 0.00 0.00 0.00 90,000 -100 % 0 

      
(3) คำ่ใช้จำ่ยโครงกำรฝึกอบรมสมัมนำ
บคุลำกร 

0.00 0.00 0.00 60,000 66.67 % 100,000 

      
(4) คำ่ใช้จำ่ยตำมโครงกำรพฒันำ
คณุธรรมจรยิธรรมฯ 

0.00 0.00 0.00 6,540 205.81 % 20,000 

      (5) คำ่ใช้จำ่ยเดนิทำงไปศึกษำดูงำน 0.00 0.00 371,070.00 0 100 % 200,000 

      (6)  คำ่จดัท ำวำรสำร 0.00 0.00 3,000.00 0 0 % 0 

      (6) คำ่จดัท ำวำรสำร 0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000 

      (7)  โครงกำร อบต. พบประชำชน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 25,000 

      (7) โครงกำร อบต.พบประชำชน 0.00 0.00 24,390.00 25,000 -100 % 0 

      (8) โครงกำรวนัท้องถิน่ไทย 0.00 0.00 17,790.00 0 100 % 20,000 

      
(9) โครงกำรประชุมประจ ำเดือนระดบั
ต ำบล 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 25,000 

      คำ่ใช้จำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 0.00 0.00 50,882.00 0 0 % 0 

      คำ่ลงทะเบยีนอบรม 0.00 0.00 41,000.00 0 0 % 0 

      โครงกำรคนไทยหวัใจเดียวกนั 0.00 0.00 7,000.00 0 0 % 0 

      

โครงกำรเฉลมิพระเกรีติสมเด็จพระเทพ
รตันรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกมุำรี เนื่อง
ในโอกำสทรงเจริญพระชนมำยุ 5 รอบ 2 
เมษำยน 2558 

0.00 0.00 63,000.00 0 0 % 0 

      

โครงกำรประดบัธงเพือ่เฉลมิพระเกยีรติ
พระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่วัเนื่องใน
โอกำสพระรำชพธิีมหำมงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษำ 87 พรรษำ 5 ธนัวำคม 
2557 

0.00 0.00 49,920.00 0 0 % 0 

      

โครงกำรปลูกตน้ไมเ้ฉลมิพระเกยีรติ
สมเด็จพระเทพรตันรำชสดุำฯ สยำมบรม
รำชกมุำรี เนื่องในโอกำสทรงเจริญ
พระชนมำยุ 5 รอบ 2 เมษำยน 2558 

0.00 0.00 89,850.00 0 0 % 0 

 
 



 
 

  รำยจำ่ยจรงิ ประมำณกำร 

   ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดตำ่ง (%) ปี 2560 

 

      

โครงกำรเปิดถนนลำดยำงแบบผิวเรียบ
(เคฟซีล) สำยทำงบำ้นแคนเหนือ หมู ่1 
ต ำบลแคนเหนือ อ ำเภอบำ้นไผ ่ถงึ บำ้น
หนองขี้เห็น ต ำบลบำ้นหนั อ ำเภอโนน
ศลิำ จงัหวดัขอนแกน่ 

0.00 0.00 20,930.00 0 0 % 0 

      โครงกำรศำลำรว่มใจ 0.00 0.00 89,400.00 0 0 % 0 

    คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม 0.00 0.00 21,546.56 100,000 0 % 100,000 

รวมคำ่ใชส้อย 0.00 0.00 1,702,487.16 1,615,680     1,742,373 

  คำ่วสัด ุ               

    วสัดุส ำนกังำน 0.00 0.00 89,720.00 190,000 5.26 % 200,000 

    วสัดุงำนบำ้นงำนครวั 0.00 0.00 0.00 20,000 0 % 20,000 

    วสัดุเช้ือเพลงิและหล่อลืน่ 0.00 0.00 106,200.00 64,142 55.9 % 100,000 

    วสัดุโฆษณำและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 20,000 50 % 30,000 

    วสัดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 70,650.00 120,000 -16.67 % 100,000 

    วสัดุอืน่ 0.00 0.00 31,580.00 36,600 -100 % 0 

รวมคำ่วสัด ุ 0.00 0.00 298,150.00 450,742     450,000 

  คำ่สำธำรณูปโภค               

    คำ่ไฟฟ้ำ 0.00 0.00 112,069.94 110,000 -9.09 % 100,000 

    คำ่น ้ำประปำ คำ่น ้ำบำดำล 0.00 0.00 2,167.00 10,000 0 % 10,000 

    คำ่บรกิำรโทรศพัท์ 0.00 0.00 5,123.34 4,000 400 % 20,000 

    คำ่บรกิำรไปรษณีย์ 0.00 0.00 8,987.00 10,000 0 % 10,000 

    คำ่บรกิำรสือ่สำรและโทรคมนำคม 0.00 0.00 77,682.00 131,000 14.5 % 150,000 

รวมคำ่สำธำรณูปโภค 0.00 0.00 206,029.28 265,000     290,000 

รวมงบด ำเนินงำน 0.00 0.00 3,668,518.44 2,842,172     3,162,373 

 
 
 
 
 



 
 
 

  รำยจำ่ยจรงิ ประมำณกำร 

   ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดตำ่ง (%) ปี 2560 

   งบลงทนุ               

  คำ่ครุภณัฑ์               

    ครุภณัฑ์ส ำนกังำน               

      (2) เครือ่งปรบัอำกำศ 0.00 0.00 50,900.00 0 0 % 0 

รวมคำ่ครุภณัฑ์ 0.00 0.00 50,900.00 0     0 

  คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง               

    คำ่กอ่สรำ้งสิง่สำธำรณูปโภค               

      
(1) โครงกำรปรบัปรุงหอ้งประชุมทีท่ ำ
กำร  อบต. แคนเหนือ 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 300,000 

      
(2) โครงกำรกอ่สรำ้งร ัว้คอนกรีตทีท่ ำ
กำร  อบต. แคนเหนือ 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 100,000 

    
คำ่บ ำรุงรกัษำและปรบัปรุงทีด่ินและ
สิง่กอ่สรำ้ง 

              

      
(1) โครงกำรปรบัปรุงหอ้งประชุม 
อบต.แคนเหนือ 

0.00 0.00 0.00 100,000 -100 % 0 

รวมคำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง 0.00 0.00 0.00 100,000     400,000 

รวมงบลงทนุ 0.00 0.00 50,900.00 100,000     400,000 

  งบเงนิอดุหนุน               

  เงนิอดุหนุน               

    เงนิอดุหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ 0.00 0.00 25,000.00 0 0 % 0 

    เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร 0.00 0.00 5,000.00 25,000 -100 % 0 

รวมเงนิอดุหนุน 0.00 0.00 30,000.00 25,000     0 

รวมงบเงนิอดุหนุน 0.00 0.00 30,000.00 25,000     0 

รวมงำนบรหิำรท ัว่ไป 0.00 0.00 8,346,405.44 8,807,852     9,619,493 

 
 
 
 
 



 
 

  รำยจำ่ยจรงิ ประมำณกำร 

   ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดตำ่ง (%) ปี 2560 

 งำนบรหิำรงำนคลงั               

  งบบคุลำกร               

  เงนิเดอืน (ฝ่ำยประจ ำ)               

    เงนิเดือนพนกังำน 0.00 0.00 282,198.00 785,840 
46.4

7 
% 1,151,040 

    เงนิเพิ่มตำ่ง ๆ ของพนกังำน 0.00 0.00 0.00 12,260 
144.

7 
% 30,000 

    เงนิประจ ำต ำแหน่ง 0.00 0.00 14,000.00 42,000 0 % 42,000 

    คำ่จำ้งลูกจำ้งประจ ำ 0.00 0.00 142,340.00 179,500 3.22 % 185,280 

    เงนิเพิ่มตำ่ง ๆของลูกจำ้งประจ ำ 0.00 0.00 3,540.00 0 0 % 0 

    คำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง 0.00 0.00 0.00 333,600 2.73 % 342,720 

    เงนิเพิ่มตำ่ง ๆของพนกังำนจำ้ง 0.00 0.00 0.00 60,000 0 % 60,000 

รวมเงนิเดอืน (ฝ่ำยประจ ำ) 0.00 0.00 442,078.00 1,413,200     1,811,040 

รวมงบบคุลำกร 0.00 0.00 442,078.00 1,413,200     1,811,040 

  งบด ำเนินงำน               

  คำ่ตอบแทน               

    คำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร 0.00 0.00 3,360.00 10,000 100 % 20,000 

    คำ่เช่ำบำ้น 0.00 0.00 20,000.00 0 100 % 100,000 

    เงนิช่วยเหลือกำรศกึษำบตุร 0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000 

รวมคำ่ตอบแทน 0.00 0.00 23,360.00 10,000     140,000 

  คำ่ใชส้อย               

    รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บริกำร 0.00 0.00 224,700.00 134,340 
-

25.5
6 

% 100,000 

    
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่
เขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ 

              

      (1) คำ่ลงทะเบยีนอบรม 0.00 0.00 8,900.00 50,000 0 % 50,000 

      
(2) คำ่ใช้จำ่ยในกำรเดนิทำงไป
รำชกำร 

0.00 0.00 7,420.00 20,000 0 % 20,000 

      
(3) คำ่ใช้จำ่ยโครงกำรเพิ่ม
ประสทิธิภำพในกำรจดัเก็บรำยได้ 

0.00 0.00 0.00 10,000 100 % 20,000 

 



 
 
 

  รำยจำ่ยจรงิ ประมำณกำร 

  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดตำ่ง (%) ปี 2560 

      
(4) โครงกำรอบรมเพิม่ประสทิธภิำพ
กำรท ำงำนของคณะกรรมกำรจดัหำ
พสัดุ 

0.00 0.00 0.00 20,000 0 % 20,000 

    คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม 0.00 0.00 10,150.00 20,000 0 % 20,000 

รวมคำ่ใชส้อย 0.00 0.00 251,170.00 254,340     230,000 

  คำ่วสัด ุ               

    วสัดุส ำนกังำน 0.00 0.00 38,321.00 40,000 0 % 40,000 

    วสัดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 38,040.00 43,080 
-

7.15 
% 40,000 

รวมคำ่วสัด ุ 0.00 0.00 76,361.00 83,080     80,000 

รวมงบด ำเนินงำน 0.00 0.00 350,891.00 347,420     450,000 

  งบลงทนุ               

  คำ่ครุภณัฑ์               

    ครุภณัฑ์ส ำนกังำน               

      (1) คำ่จดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสำร 0.00 0.00 0.00 0 100 % 12,000 

    ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์               

      
(1) คำ่จดัซ้ือคอมพวิเตอร์ พรอ้ม
เครือ่งพิมพ์ 

0.00 0.00 0.00 27,300 
-

3.66 
% 26,300 

รวมคำ่ครุภณัฑ์ 0.00 0.00 0.00 27,300     38,300 

รวมงบลงทนุ 0.00 0.00 0.00 27,300     38,300 

รวมงำนบรหิำรงำนคลงั 0.00 0.00 792,969.00 1,787,920     2,299,340 

รวมแผนงำนบรหิำรงำนท ัว่ไป 0.00 0.00 9,139,374.44 10,595,772     11,918,833 

แผนงำนกำรรกัษำควำมสงบภำยใน               

งำนป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรือนและระงบัอคัคภียั               

  งบบคุลำกร               

  เงนิเดอืน (ฝ่ำยประจ ำ)               

    เงนิเดือนพนกังำน 0.00 0.00 150,270.00 184,720 4.14 % 192,360 

    คำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง 0.00 0.00 99,000.00 108,000 0 % 108,000 

 



 
 
 

  รำยจำ่ยจรงิ ประมำณกำร 

  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดตำ่ง (%) ปี 2560 

    เงนิเพิ่มตำ่ง ๆของพนกังำนจำ้ง 0.00 0.00 0.00 23,000 30.43 % 30,000 

รวมเงนิเดอืน (ฝ่ำยประจ ำ) 0.00 0.00 249,270.00 315,720     330,360 

รวมงบบคุลำกร 0.00 0.00 249,270.00 315,720     330,360 

  งบด ำเนินงำน               

  คำ่ใชส้อย               

    
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่
เขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ 

              

      
(1)  คำ่ใช้จำ่ยในกำรต ัง้จุดตรวจ
บรกิำรประชำชน 

0.00 0.00 29,645.00 0 0 % 0 

      
(1) คำ่ใช้จำ่ยในกำรต ัง้จุดตรวจบรกิำร
ประชำชน 

0.00 0.00 0.00 30,000 66.67 % 50,000 

      
(2) คำ่ใช้จำ่ยตำมโครงกำรกำร
ใหบ้รกิำรและสรำ้งเครือขำ่ยปฏบิตักิำร
ฉุกเฉินเบื้องต้นในชุมชน 

0.00 0.00 238,700.00 293,000 0 % 293,000 

      
(3) โครงกำร อบต.รว่มใจ ช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัต ำบลแคนเหนือ 

0.00 0.00 10,000.00 0 0 % 0 

      
(3) โครงกำรฝึกทบทวนอำสำสมคัร
ป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรือน 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 200,000 

      
(4) โครงกำรปลูกจติส ำนึกขบัขี่
ปลอดภยัในเด็กและเยำวชน 

0.00 0.00 14,845.00 0 0 % 0 

      
(5) โครงกำรชุมชนรว่มใจขบัขี่
ปลอดภยั 

0.00 0.00 14,845.00 0 0 % 0 

      
โครงกำรช่วยเหลือผู้ประสบภยัในพื้นที่
ต ำบลแคนเหนือ 

0.00 0.00 10,000.00 0 0 % 0 

      
โครงกำรฝึกอบรมอำสำสมคัรป้องกนั
ภยัฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) ประจ ำปี
งบประมำณ 2559 

0.00 0.00 0.00 171,510 -100 % 0 

    คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม 0.00 0.00 37,380.28 60,088 66.42 % 100,000 

รวมคำ่ใชส้อย 0.00 0.00 355,415.28 554,598     643,000 

 
 
 



 
 
 

  รำยจำ่ยจรงิ ประมำณกำร 

  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดตำ่ง (%) ปี 2560 

  คำ่วสัด ุ               

    วสัดุไฟฟ้ำและวทิยุ 0.00 0.00 21,000.00 0 0 % 0 

    วสัดุเช้ือเพลงิและหล่อลืน่ 0.00 0.00 134,000.00 94,500 58.73 % 150,000 

    วสัดุวทิยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 0.00 0.00 19,997.00 20,000 0 % 20,000 

    วสัดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 10,000 50 % 15,000 

รวมคำ่วสัด ุ 0.00 0.00 174,997.00 124,500     185,000 

  คำ่สำธำรณูปโภค               

    คำ่บรกิำรโทรศพัท์ 0.00 0.00 6,087.87 10,000 0 % 10,000 

รวมคำ่สำธำรณูปโภค 0.00 0.00 6,087.87 10,000     10,000 

รวมงบด ำเนินงำน 0.00 0.00 536,500.15 689,098     838,000 

  งบลงทนุ               

  คำ่ครุภณัฑ์               

    ครุภณัฑ์ไฟฟ้ำและวทิยุ               

      
(1) คำ่จดัซ้ือชุดกลอ้งวงจรปิด 
(CCTV) พรอ้มตดิต ัง้ 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 200,000 

    ครุภณัฑ์เครือ่งดบัเพลงิ               

      (1) คำ่จดัซ้ือสำยสง่น ้ำดบัเพลิง 0.00 0.00 0.00 30,000 -100 % 0 

    ครุภณัฑ์อืน่               

      
(1) คำ่จดัซ้ือสญัญำณไฟกระพริบโซ
ลำ่เซลล์ 

0.00 0.00 99,200.00 0 0 % 0 

รวมคำ่ครุภณัฑ์ 0.00 0.00 99,200.00 30,000     200,000 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

  รำยจำ่ยจรงิ ประมำณกำร 

  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดตำ่ง (%) ปี 2560 

  คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง               

    คำ่กอ่สรำ้งสิง่สำธำรณูปโภค               

      
(1) โครงกำรปรบัปรุงพื้นทีบ่รเิวณ
อำคำรงำนป้องกนัและบรรเทำสำ
ธำรณภยั 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 100,000 

รวมคำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง 0.00 0.00 0.00 0     100,000 

รวมงบลงทนุ 0.00 0.00 99,200.00 30,000     300,000 

รวมงำนป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรือนและระงบัอคัคภียั 0.00 0.00 884,970.15 1,034,818     1,468,360 

รวมแผนงำนกำรรกัษำควำมสงบภำยใน 0.00 0.00 884,970.15 1,034,818     1,468,360 

แผนงำนกำรศกึษำ               

งำนบรหิำรท ัว่ไปเกีย่วกบักำรศกึษำ               

  งบบคุลำกร               

  เงนิเดอืน (ฝ่ำยประจ ำ)               

    เงนิเดือนพนกังำน 0.00 0.00 247,466.00 367,020 -15.09 % 311,640 

    เงนิประจ ำต ำแหน่ง 0.00 0.00 21,817.00 42,000 0 % 42,000 

    คำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง 0.00 0.00 329,630.00 402,260 -18.62 % 327,360 

    เงนิเพิ่มตำ่ง ๆของพนกังำนจำ้ง 0.00 0.00 0.00 19,280 418.67 % 100,000 

รวมเงนิเดอืน (ฝ่ำยประจ ำ) 0.00 0.00 598,913.00 830,560     781,000 

รวมงบบคุลำกร 0.00 0.00 598,913.00 830,560     781,000 

  งบด ำเนินงำน               

  คำ่ตอบแทน               

    คำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร 0.00 0.00 6,720.00 10,000 100 % 20,000 

    คำ่เช่ำบำ้น 0.00 0.00 11,516.00 36,000 38.89 % 50,000 

 
 
 
 
 



 
 
 

  รำยจำ่ยจรงิ ประมำณกำร 

  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดตำ่ง (%) ปี 2560 

    เงนิช่วยเหลือกำรศกึษำบตุร 0.00 0.00 7,000.00 20,000 0 % 20,000 

รวมคำ่ตอบแทน 0.00 0.00 25,236.00 66,000     90,000 

  คำ่ใชส้อย               

    รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บริกำร 0.00 0.00 115,579.00 119,000 
-

15.97 
% 100,000 

    
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่
เขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ 

              

      (1) คำ่ลงทะเบยีนอบรม 0.00 0.00 0.00 0 100 % 50,000 

      (1) คำ่ลงทะเบยีนอบรม 0.00 0.00 53,302.00 20,000 -100 % 0 

      (2) คำ่เดนิทำงไปรำชกำร 0.00 0.00 16,760.00 30,000 -100 % 0 

      (2) คำ่เดนิทำงไปรำชกำร 0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000 

      
(3) คำ่ใช้จำ่ยในกำรพฒันำครูผูดู้แล
เด็ก/ผูดู้แลเด็ก ศพด. 

0.00 0.00 0.00 10,000 -100 % 0 

    คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม 0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000 

รวมคำ่ใชส้อย 0.00 0.00 185,641.00 179,000     200,000 

  คำ่วสัด ุ               

    วสัดุส ำนกังำน 0.00 0.00 12,216.00 20,000 125 % 45,000 

    วสัดุงำนบำ้นงำนครวั 0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000 

    วสัดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 9,900.00 10,000 0 % 10,000 

    วสัดุอืน่ 0.00 0.00 15,640.00 20,000 -100 % 0 

รวมคำ่วสัด ุ 0.00 0.00 37,756.00 50,000     75,000 

  คำ่สำธำรณูปโภค               

    คำ่ไฟฟ้ำ 0.00 0.00 440.90 30,000 0 % 30,000 

    คำ่น ้ำประปำ คำ่น ้ำบำดำล 0.00 0.00 0.00 10,000 0 % 10,000 

รวมคำ่สำธำรณูปโภค 0.00 0.00 440.90 40,000     40,000 

รวมงบด ำเนินงำน 0.00 0.00 249,073.90 335,000     405,000 

 
 
 



 
 

  รำยจำ่ยจรงิ ประมำณกำร 

  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดตำ่ง (%) ปี 2560 

  งบลงทนุ               

  คำ่ครุภณัฑ์               

    ครุภณัฑ์ส ำนกังำน               

      (1) คำ่จดัซ้ือโต๊ะท ำงำนและเกำ้อี้ 0.00 0.00 0.00 8,000 -100 % 0 

      
(2) คำ่จดัซ้ือพดัลมตดิผนงั  พรอ้ม
ตดิต ัง้ 

0.00 0.00 0.00 14,850 -100 % 0 

    ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์               

      (1) คำ่จดัซ้ือคอมพวิเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 22,000 

      (2) คำ่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 8,600 

รวมคำ่ครุภณัฑ์ 0.00 0.00 0.00 22,850     30,600 

  คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง               

    คำ่กอ่สรำ้งสิง่สำธำรณูปโภค               

      
(1) โครงกำรปรบัปรุงศูนย์พฒันำเด็ก
เล็ก  อบต. แคนเหนือ 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 100,000 

รวมคำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง 0.00 0.00 0.00 0     100,000 

รวมงบลงทนุ 0.00 0.00 0.00 22,850     130,600 

รวมงำนบรหิำรท ัว่ไปเกีย่วกบักำรศกึษำ 0.00 0.00 847,986.90 1,188,410     1,316,600 

งำนระดบักอ่นวยัเรยีนและประถมศกึษำ               

  งบบคุลำกร               

  เงนิเดอืน (ฝ่ำยประจ ำ)               

    เงนิเดือนพนกังำน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 493,200 

    คำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง 0.00 0.00 0.00 0 100 % 444,720 

    เงนิเพิ่มตำ่ง ๆของพนกังำนจำ้ง 0.00 0.00 0.00 0 100 % 33,540 

รวมเงนิเดอืน (ฝ่ำยประจ ำ) 0.00 0.00 0.00 0     971,460 

รวมงบบคุลำกร 0.00 0.00 0.00 0     971,460 

 
 
 
 



 
 
 

  รำยจำ่ยจรงิ ประมำณกำร 

  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดตำ่ง (%) ปี 2560 

  งบด ำเนินงำน               

  คำ่ตอบแทน               

    เงนิช่วยเหลือกำรศกึษำบตุร 0.00 0.00 0.00 0 100 % 4,200 

รวมคำ่ตอบแทน 0.00 0.00 0.00 0     4,200 

  คำ่ใชส้อย               

    
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่
เขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ 

              

      
(1) คำ่ใช้จำ่ยตำมโครงกำรจดักจิกรรม
วนัเด็กแหง่ชำติ 

0.00 0.00 0.00 170,000 -11.76 % 150,000 

      
(1) คำ่ใช้จำ่ยตำมโครงกำรจดักจิกรรม
วนัเด็กแหง่ชำติ 

0.00 0.00 178,853.00 0 0 % 0 

      
(2) คำ่ใช้จำ่ยในกำรจดักจิกรรมของ
ศูนย์พฒันำเด็กเล็ก 

0.00 0.00 0.00 25,000 -100 % 0 

      
(2) คำ่ใช้จำ่ยในกำรจดักจิกรรมของ
ศูนย์พฒันำเด็กเล็ก 

0.00 0.00 3,850.00 0 0 % 0 

      
(2) คำ่ใช้จำ่ยในกำรจดักจิกรรมของ
ศูนย์พฒันำเด็กเล็ก อบต.แคนเหนือ 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000 

      
(3) โครงกำรเปิดศูนย์พฒันำเด็กเล็ก  
อบต.แคนเหนือ 

0.00 0.00 0.00 30,000 -100 % 0 

      
(3) โครงกำรสนบัสนุนคำ่ใช้จำ่ยกำร
บริหำรสถำนศกึษำ 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 541,200 

      
(4) โครงกำรสนบัสนุนคำ่ใช้จำ่ยกำร
บริหำรสถำนศกึษำ 

0.00 0.00 0.00 431,200 -100 % 0 

รวมคำ่ใชส้อย 0.00 0.00 182,703.00 656,200     721,200 

  คำ่วสัด ุ               

    คำ่อำหำรเสริม (นม) 0.00 0.00 526,876.76 991,116 2.08 % 1,011,756 

    คำ่อำหำรกลำงวนัเด็กนกัเรียน 0.00 0.00 397,600.00 0 0 % 0 

    วสัดุกอ่สรำ้ง 0.00 0.00 0.00 55,000 -100 % 0 

รวมคำ่วสัด ุ 0.00 0.00 924,476.76 1,046,116     1,011,756 

รวมงบด ำเนินงำน 0.00 0.00 1,107,179.76 1,702,316     1,737,156 

 
 



 
 
 

  รำยจำ่ยจรงิ ประมำณกำร 

  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดตำ่ง (%) ปี 2560 

  งบลงทนุ               

  คำ่ครุภณัฑ์               

    ครุภณัฑ์ส ำนกังำน               

      (1) คำ่จดัซ้ือโต๊ะมำ้หนิออ่น 0.00 0.00 0.00 0 100 % 5,500 

    ครุภณัฑ์กำรศกึษำ               

      (1) คำ่จดัซ้ือโต๊ะอนุบำล 0.00 0.00 0.00 0 100 % 12,000 

    ครุภณัฑ์ไฟฟ้ำและวทิยุ               

      (1) คำ่จดัซ้ือโทรทศัน์ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 8,000 

      (2) คำ่จดัซ้ือเครือ่งเล่นซีดี, ดีวีดี 0.00 0.00 0.00 0 100 % 2,000 

      (3) คำ่จดัซ้ือเครือ่งเสยีง 0.00 0.00 0.00 0 100 % 10,000 

    ครุภณัฑ์งำนบำ้นงำนครวั               

      (1) คำ่จดัซ้ือเครือ่งซกัผำ้ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 12,500 

รวมคำ่ครุภณัฑ์ 0.00 0.00 0.00 0     50,000 

รวมงบลงทนุ 0.00 0.00 0.00 0     50,000 

  งบเงนิอดุหนุน               

  เงนิอดุหนุน               

    เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร 0.00 0.00 942,000.00 1,862,720 1.14 % 1,884,000 

รวมเงนิอดุหนุน 0.00 0.00 942,000.00 1,862,720     1,884,000 

รวมงบเงนิอดุหนุน 0.00 0.00 942,000.00 1,862,720     1,884,000 

รวมงำนระดบักอ่นวยัเรยีนและประถมศกึษำ 0.00 0.00 2,049,179.76 3,565,036     4,642,616 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  รำยจำ่ยจรงิ ประมำณกำร 

  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดตำ่ง (%) ปี 2560 

งำนศกึษำไมก่ ำหนดระดบั               

  งบด ำเนินงำน               

  คำ่ใชส้อย               

    
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่
เขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ 

              

      
(1) โครงกำรอบรมเยำวชนตำ้นยำเสพ
ตดิ 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 60,000 

      
(2) โครงกำรอบรมดำ้นจรยิธรรม 
คณุธรรมแกเ่ด็กและเยำวชน 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000 

รวมคำ่ใชส้อย 0.00 0.00 0.00 0     90,000 

รวมงบด ำเนินงำน 0.00 0.00 0.00 0     90,000 

  งบเงนิอดุหนุน               

  เงนิอดุหนุน               

    เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร 0.00 0.00 10,000.00 0 0 % 0 

รวมเงนิอดุหนุน 0.00 0.00 10,000.00 0     0 

รวมงบเงนิอดุหนุน 0.00 0.00 10,000.00 0     0 

รวมงำนศกึษำไมก่ ำหนดระดบั 0.00 0.00 10,000.00 0     90,000 

รวมแผนงำนกำรศกึษำ 0.00 0.00 2,907,166.66 4,753,446     6,049,216 

แผนงำนสำธำรณสขุ               

งำนบรกิำรสำธำรณสขุและงำนสำธำรณสขุอืน่               

  งบบคุลำกร               

  เงนิเดอืน (ฝ่ำยประจ ำ)               

    เงนิเดือนพนกังำน 0.00 0.00 152,300.00 70,110 
323
.28 

% 296,760 

    เงนิเพิ่มตำ่ง ๆ ของพนกังำน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000 

รวมเงนิเดอืน (ฝ่ำยประจ ำ) 0.00 0.00 152,300.00 70,110     326,760 

รวมงบบคุลำกร 0.00 0.00 152,300.00 70,110     326,760 

 
 



 
 

  รำยจำ่ยจรงิ ประมำณกำร 

  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดตำ่ง (%) ปี 2560 

  งบด ำเนินงำน               

  คำ่ใชส้อย               

    
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่
เขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ 

              

      
(1) คำ่ใช้จำ่ยในกำรป้องกนัโรคติดตอ่
และโรคระบำด 

0.00 0.00 0.00 20,000 0 % 20,000 

      
(2) โครงกำรคดัแยกขยะในครวัเรือน
เพือ่เพิ่มรำยไดใ้นครวัเรือน 

0.00 0.00 0.00 20,000 0 % 20,000 

รวมคำ่ใชส้อย 0.00 0.00 0.00 40,000     40,000 

  คำ่วสัด ุ               

    วสัดุงำนบำ้นงำนครวั 0.00 0.00 0.00 14,310 -100 % 0 

    วสัดุวทิยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 0.00 0.00 0.00 30,000 0 % 30,000 

รวมคำ่วสัด ุ 0.00 0.00 0.00 44,310     30,000 

รวมงบด ำเนินงำน 0.00 0.00 0.00 84,310     70,000 

  งบเงนิอดุหนุน               

  เงนิอดุหนุน               

    เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร 0.00 0.00 10,000.00 0 0 % 0 

    เงนิอดุหนุนกจิกำรทีเ่ป็นสำธำรณประโยชน์ 0.00 0.00 67,500.00 135,000 
-

59.2
6 

% 55,000 

รวมเงนิอดุหนุน 0.00 0.00 77,500.00 135,000     55,000 

รวมงบเงนิอดุหนุน 0.00 0.00 77,500.00 135,000     55,000 

รวมงำนบรกิำรสำธำรณสขุและงำนสำธำรณสขุอืน่ 0.00 0.00 229,800.00 289,420     451,760 

รวมแผนงำนสำธำรณสขุ 0.00 0.00 229,800.00 289,420     451,760 

แผนงำนสงัคมสงเครำะห์               

งำนสวสัดกิำรสงัคมและสงัคมสงเครำะห์               

  งบด ำเนินงำน               

  คำ่ใชส้อย               

    รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บริกำร 0.00 0.00 0.00 0 100 % 144,000 

 
 



 
 
 

  รำยจำ่ยจรงิ ประมำณกำร 

  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดตำ่ง (%) ปี 2560 

    
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่
เขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ 

              

      
(1)  โครงกำรรดน ้ำขอพรเนื่องใน
เทศกำลสงกรำนต์  ประจ ำปี  2560 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 200,000 

      
(1)  โครงกำรรดน ้ำขอพรเนื่องในวนั
ผูส้งูอำยุแหง่ชำต ิ

0.00 0.00 155,800.00 0 0 % 0 

      
(2)  โครงกำรช่วยเหลือผูย้ำกไร ้
ผูด้อ้ยโอกำส 

0.00 0.00 0.00 30,000 -100 % 0 

      
(2)  โครงกำรช่วยเหลือผูย้ำกไร ้
ผูด้อ้ยโอกำส 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000 

      
(3) โครงกำรอบรมสง่เสริมสขุภำพ
ผูส้งูอำยุ ประจ ำปี 2559 

0.00 0.00 0.00 218,450 -100 % 0 

รวมคำ่ใชส้อย 0.00 0.00 155,800.00 248,450     374,000 

  คำ่วสัด ุ               

    วสัดุงำนบำ้นงำนครวั 0.00 0.00 79,920.00 0 0 % 0 

รวมคำ่วสัด ุ 0.00 0.00 79,920.00 0     0 

รวมงบด ำเนินงำน 0.00 0.00 235,720.00 248,450     374,000 

  งบเงนิอดุหนุน               

  เงนิอดุหนุน               

    เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร 0.00 0.00 20,000.00 20,000 -100 % 0 

    เงนิอดุหนุนกจิกำรทีเ่ป็นสำธำรณประโยชน์ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 10,000 

รวมเงนิอดุหนุน 0.00 0.00 20,000.00 20,000     10,000 

รวมงบเงนิอดุหนุน 0.00 0.00 20,000.00 20,000     10,000 

รวมงำนสวสัดกิำรสงัคมและสงัคมสงเครำะห์ 0.00 0.00 255,720.00 268,450     384,000 

รวมแผนงำนสงัคมสงเครำะห์ 0.00 0.00 255,720.00 268,450     384,000 

 
 
 
 
 



 
 
 

  รำยจำ่ยจรงิ ประมำณกำร 

  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดตำ่ง (%) ปี 2560 

แผนงำนเคหะและชุมชน               

งำนบรหิำรท ัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน               

  งบบคุลำกร               

  เงนิเดอืน (ฝ่ำยประจ ำ)               

    เงนิเดือนพนกังำน 0.00 0.00 612,850.00 776,970 4.34 % 810,720 

    เงนิเพิ่มตำ่ง ๆ ของพนกังำน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000 

    เงนิประจ ำต ำแหน่ง 0.00 0.00 38,500.00 42,000 0 % 42,000 

    คำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง 0.00 0.00 242,970.00 350,284 5.41 % 369,240 

    เงนิเพิ่มตำ่ง ๆของพนกังำนจำ้ง 0.00 0.00 12,450.00 70,000 42.86 % 100,000 

รวมเงนิเดอืน (ฝ่ำยประจ ำ) 0.00 0.00 906,770.00 1,239,254     1,351,960 

รวมงบบคุลำกร 0.00 0.00 906,770.00 1,239,254     1,351,960 

  งบด ำเนินงำน               

  คำ่ตอบแทน               

    คำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร 0.00 0.00 5,880.00 10,000 100 % 20,000 

    คำ่เช่ำบำ้น 0.00 0.00 16,500.00 24,820 141.74 % 60,000 

    เงนิช่วยเหลือกำรศกึษำบตุร 0.00 0.00 3,572.00 20,000 0 % 20,000 

รวมคำ่ตอบแทน 0.00 0.00 25,952.00 54,820     100,000 

  คำ่ใชส้อย               

    รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บริกำร 0.00 0.00 200,700.00 92,525 103.62 % 188,400 

    
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่
เขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ 

              

      (1) คำ่ลงทะเบยีนอบรม 0.00 0.00 0.00 20,000 50 % 30,000 

      
(1) คำ่ลงทะเบยีนอบรม     จ ำนวน             
50,000.- บำท 

0.00 0.00 5,100.00 0 0 % 0 

      
(2) คำ่ใช้จำ่ยในกำรเดนิทำงไป
รำชกำร 

0.00 0.00 0.00 20,000 -100 % 0 

      
(2) คำ่ใช้จำ่ยในกำรเดนิทำงไป
รำชกำร 

0.00 0.00 6,970.00 0 100 % 20,000 

 



 
 
 

  รำยจำ่ยจรงิ ประมำณกำร 

  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดตำ่ง (%) ปี 2560 

      
โครงกำรรว่มใจซอ่มแซมถนนลำดยำง
สรำ้งควำมปลอดภยัทำงถนนสูชุ่มชน 

0.00 0.00 0.00 11,150 -100 % 0 

    คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม 0.00 0.00 352,300.00 788,100 -36.56 % 500,000 

รวมคำ่ใชส้อย 0.00 0.00 565,070.00 931,775     738,400 

  คำ่วสัด ุ               

    วสัดุส ำนกังำน 0.00 0.00 2,000.00 111,000 -72.97 % 30,000 

    วสัดุไฟฟ้ำและวทิยุ 0.00 0.00 60,080.00 80,000 0 % 80,000 

    วสัดุกอ่สรำ้ง 0.00 0.00 148,204.00 201,845 -50.46 % 100,000 

    วสัดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 12,400.00 20,000 50 % 30,000 

รวมคำ่วสัด ุ 0.00 0.00 222,684.00 412,845     240,000 

รวมงบด ำเนินงำน 0.00 0.00 813,706.00 1,399,440     1,078,400 

  งบลงทนุ               

  คำ่ครุภณัฑ์               

    ครุภณัฑ์ส ำนกังำน               

      (1) คำ่จดัซ้ือเต็นท์ 0.00 0.00 0.00 100,000 -100 % 0 

    ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์               

      
(1) คำ่จดัซ้ือคอมพวิเตอร์พรอ้ม
เครือ่งพิมพ์ 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 34,000 

รวมคำ่ครุภณัฑ์ 0.00 0.00 0.00 100,000     34,000 

รวมงบลงทนุ 0.00 0.00 0.00 100,000     34,000 

รวมงำนบรหิำรท ัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 0.00 0.00 1,720,476.00 2,738,694     2,464,360 

 
 
 
 
 
 



 
 

  รำยจำ่ยจรงิ ประมำณกำร 

  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดตำ่ง (%) ปี 2560 

งำนไฟฟ้ำถนน               

  งบลงทนุ               

  คำ่ครุภณัฑ์               

    ครุภณัฑ์ไฟฟ้ำและวทิยุ               

      
คำ่จดัซ้ือโคมไฟฟ้ำแสงสวำ่งสำธำรณะ
ระบบโซลำ่เซลล์พรอ้มคำ่ตดิต ัง้  
ภำยในต ำบลแคนเหนือ 

0.00 0.00 0.00 100,000 -100 % 0 

รวมคำ่ครุภณัฑ์ 0.00 0.00 0.00 100,000     0 

  คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง               

    คำ่กอ่สรำ้งสิง่สำธำรณูปโภค               

      

(1) โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  บำ้นแคนเหนือ  หมูท่ี ่ 1  
ต ำบลแคนเหนือ  อ ำเภอบำ้นไผ่   
จงัหวดัขอนแกน่ 

0.00 0.00 0.00 113,600 -100 % 0 

      

(1) โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  บำ้นแคนเหนือ  หมูท่ี ่1 
ต ำบลแคนเหนือ  อ ำเภอบำ้นไผ่     
จงัหวดัขอนแกน่ 

0.00 0.00 92,500.00 0 0 % 0 

      

(1) โครงกำรปรบัปรุงถนนจำกบำ้น
พอ่ธง  หลำ้โยม – บำ้นพ่อหำ  จำ่บำล   
บำ้นแคนเหนือ  หมูท่ี ่1 ต ำบลแคน
เหนือ  อ ำเภอบำ้นไผ่  จงัหวดั
ขอนแกน่ 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 151,000 

      

(10) โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  บำ้นเหลำ่หลวง  หมูท่ี ่4 
ต ำบลแคนเหนือ  อ ำเภอบำ้นไผ่ 
จงัหวดัขอนแกน่ 

0.00 0.00 0.00 130,400 -100 % 0 

      

(10) โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กจำกบำ้นนำยสวุทิย์  สดุศรี – 
บำ้นนำยทองสขุ  ไสวงำม บำ้นเหลำ่
หลวง หมูท่ี ่4 ต ำบลแคนเหนือ อ ำเภอ
บำ้นไผ ่จงัหวดัขอนแกน่ 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 87,000 

 
 



 
 
 

  รำยจำ่ยจรงิ ประมำณกำร 

  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดตำ่ง (%) ปี 2560 

      

(11) โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  บำ้นหว้ยชนั  หมูท่ี ่5  ต ำบล 
แคนเหนือ  อ ำเภอบำ้นไผ่  จงัหวดั
ขอนแกน่ 

0.00 0.00 0.00 88,800 -100 % 0 

      

(11) โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กจำกบำ้นนำยทองอยู ่– บำ้นนำย
สขุี  สหีะรำช  บำ้นเหลำ่หลวง หมูท่ี ่4 
ต ำบลแคนเหนือ  อ ำเภอบำ้นไผ่  จงัหวดั
ขอนแกน่ 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 133,000 

      

(12)  โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กจำกบำ้นพ่อสุวรรณที  ไขม่กุข์ 
–บำ้นนำงชนิสรณ์ แกน่วงศ์  บำ้นหว้ยชนั 
หมูท่ี ่5 ต ำบลแคนเหนือ อ ำเภอบำ้นไผ ่
จงัหวดัขอนแกน่ 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 40,000 

      

(12) โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  บำ้นหว้ยชนั  หมูท่ี ่5  ต ำบล 
แคนเหนือ  อ ำเภอบำ้นไผ ่จงัหวดั
ขอนแกน่ 

0.00 0.00 0.00 111,200 -100 % 0 

      

(13) โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กจำกบำ้นแมเ่ตือนใจ  สุดสะอำด 
– บำ้นนำยบญุมี  สมดีี บำ้นหว้ยชนั หมูท่ี ่
5 ต ำบลแคนเหนือ อ ำเภอบำ้นไผ ่ 
จงัหวดัขอนแกน่ 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 27,000 

      

(13) โครงกำรกอ่สรำ้งทำงระบำยน ้ำ   
บำ้นหนองเจำ้เมือง  หมูท่ี ่ 6   ต ำบล 
แคนเหนือ  อ ำเภอบำ้นไผ่  จงัหวดั
ขอนแกน่ 

0.00 0.00 0.00 180,000 -100 % 0 

      

(14) โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กจำกบำ้นพ่อพรมมำไปทำงสี่
แยกหนองตะกลำ้ บำ้นหว้ยชนั หมูท่ี ่  5  
ต ำบลแคนเหนือ อ ำเภอบำ้นไผ ่จงัหวดั
ขอนแกน่ 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 70,000 

 
 
 



 
 

  รำยจำ่ยจรงิ ประมำณกำร 

  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดตำ่ง (%) ปี 2560 

      

(14) โครงกำรกอ่สรำ้งถนนดนิสำย
ทำงรอบนอกหมูบ่ำ้นไปส ำนกัสงฆ์
รตันวรำรำม  บำ้นโคกกลำง  หมูท่ี ่9   
ต ำบลแคนเหนือ อ ำเภอบำ้นไผ่  
จงัหวดัขอนแกน่ 

0.00 0.00 89,500.00 0 0 % 0 

      
(14) โครงกำรกอ่สรำ้งทำงระบำยน ้ำ   
บำ้นโคกโก  หมูท่ี ่ 7 ต ำบลแคนเหนือ  
อ ำเภอบำ้นไผ่  จงัหวดัขอนแกน่ 

0.00 0.00 0.00 170,000 -100 % 0 

      

(15) โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กจำกบำ้นพ่อสมร บญุสงิห์ – 
บำ้นพอ่ยู้  สไบ บำ้นหว้ยชนั หมูท่ี ่5 
ต ำบลแคนเหนือ อ ำเภอบำ้นไผ ่จงัหวดั
ขอนแกน่ 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 26,000 

      

(15) โครงกำรปรบัปรุงถนนดิน   บำ้น
ลิน้ฟ้ำ  หมูท่ี ่ 8   ต ำบลแคนเหนือ    
ไปบำ้นโนนสวรรค์  ต ำบลหนองน ้ำใส 
อ ำเภอบำ้นไผ่  จงัหวดัขอนแกน่ 

0.00 0.00 0.00 200,000 -100 % 0 

      

(16) โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  บำ้นโคกกลำงหมูท่ี ่9  
ต ำบล 
แคนเหนือ  อ ำเภอบำ้นไผ่  จงัหวดั
ขอนแกน่ 

0.00 0.00 0.00 200,000 -100 % 0 

      

(16) โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กจำกบำ้นนำยเชำวนำญ – 
บำ้นพอ่บวัเรียน สดุเหลือ บำ้นหว้ยชนั 
หมูท่ี ่5 ต ำบลแคนเหนือ อ ำเภอบำ้นไผ ่
จงัหวดัขอนแกน่ 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000 

      
(17) โครงกำรกอ่สรำ้งร ัว้ ทีท่ ำกำร 
อบต.แคนเหนือ 

0.00 0.00 0.00 100,000 -100 % 0 

      

(17) โครงกำรปรบัปรุงถนนดินสำย
ทำงบำ้นแมก่วด  สดุรกั – นำนำยบญุม ี
บำ้นหว้ยชนั  หมูท่ี ่ 5 ต ำบลแคนเหนือ 
อ ำเภอบำ้นไผ ่จงัหวดัขอนแกน่ 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 29,000 

      
(18) โครงกำรปรบัปรุงถนนภำยใน
ต ำบลแคนเหนือ 

0.00 0.00 0.00 200,000 -100 % 0 

 
 



 
 

  รำยจำ่ยจรงิ ประมำณกำร 

  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดตำ่ง (%) ปี 2560 

      

(18) โครงกำรปรบัปรุงทำงระบำยน ้ำ
จำกบำ้นนำยบญุเลศิ  สมแีจม่  – บำ้น
นำยอ ำนำจ บญุค ำ้ บำ้นหนองเจำ้เมอืง 
หมูท่ี ่6 ต ำบลแคนเหนือ อ ำเภอบำ้นไผ ่
จงัหวดัขอนแกน่ 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 111,000 

      

(19) โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กจำกบำ้นนำงจินตนำ จิตแสง 
- บำ้นนำยทองเพชร แกว้ธนกจิ  บำ้น
หนองเจำ้เมอืง หมูท่ี ่6 ต ำบลแคน
เหนือ อ ำเภอบำ้นไผ ่จงัหวดัขอนแกน่ 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 17,000 

      
(19) โครงกำรปรบัปรุงฝำยเก็บกกัน ้ำ
ภำยในต ำบลแคนเหนือ 

0.00 0.00 0.00 50,000 -100 % 0 

      

(2) โครงกำรกอ่สรำ้งทำงระบำยน ้ำ  
บำ้นแคนเหนือ  หมูท่ี ่ 1 ต ำบลแคน
เหนือ    อ ำเภอบำ้นไผ่  จงัหวดั
ขอนแกน่ 

0.00 0.00 0.00 37,100 -100 % 0 

      

(2) โครงกำรซ่อมแซมท่อระบำยน ้ำ  
บำ้นแคนเหนือ  หมูท่ี ่1  ต ำบลแคน
เหนือ  อ ำเภอบำ้นไผ่     จงัหวดั
ขอนแกน่ 

0.00 0.00 23,000.00 0 0 % 0 

      

(2) โครงกำรปรบัปรุงถนนจำกสีแ่ยก
บำ้นนำยสนั่น  เตโพธิ ์– บำ้นนำงสม
จติร  ศริสิกลรุจ  บำ้นแคนเหนือ หมูท่ี ่ 
1 ต ำบลแคนเหนือ อ ำเภอบำ้นไผ ่
จงัหวดัขอนแกน่ 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 41,000 

      

(20) โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กจำกขำ้งบำ้นพ่อวสรุตัน์ 
ภำวะโคตร – ยุง้ขำ้วนำยสุวทิย์ สดุงำม 
บำ้นหนองเจำ้เมือง หมูท่ี ่6 ต ำบลแคน
เหนือ อ ำเภอบำ้นไผ ่จงัหวดัขอนแกน่ 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 82,000 

      

(21)  โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กจำกบำ้นพ่ออุน่  นิลสมบรูณ์ 
– บำ้นนำงกอ้น นิลสมบรูณ์ บำ้นโคก
โก หมูท่ี ่7 ต ำบลแคนเหนือ อ ำเภอ
บำ้นไผ ่จงัหวดัขอนแกน่ 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 31,000 

 
 



 
  รำยจำ่ยจรงิ ประมำณกำร 

  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดตำ่ง (%) ปี 2560 

      

(22)  โครงกำรวำงท่อระบำยน ้ำจำก
บำ้นนำยรกัษ์ศกัดิ ์ มำวงษ์พทิกัษ์ไป
หน้ำวดั บำ้นโคกโก หมูท่ี ่7 ต ำบล
แคนเหนือ  อ ำเภอบำ้นไผ่  จงัหวดั
ขอนแกน่ 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 167,000 

      

(23) โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กจำกหน้ำโรงงำนบำ้นไผล่ิม้
ซนิเฮยีง - ถงัประปำ  บำ้นลิน้ฟ้ำ  หมูท่ี ่
8 ต ำบลแคนเหนือ อ ำเภอบำ้นไผ่  
จงัหวดัขอนแกน่ 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 220,000 

      

(24) โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กจำกบำ้นพ่อกุลี  – บำ้นนำย
เกรียม วงษ์ละคร  บำ้นโคกกลำง หมูท่ี ่
9 ต ำบลแคนเหนือ อ ำเภอบำ้นไผ ่ 
จงัหวดัขอนแกน่ 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 44,000 

      

(25)  โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กจำกบำ้นนำยเพิง  ดวงโพธิ์

พมิพ์ – บำ้นนำยไชยยำ  ไสวดี บำ้น
โคกกลำง หมูท่ี ่9 ต ำบลแคนเหนือ 
อ ำเภอบำ้นไผ ่จงัหวดัขอนแกน่ 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 23,000 

      

(26)  โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กจำกบำ้นนำงน้อย ศรีนวล – 
บำ้นนำงวำสนำ บญุรอด บำ้นโคกกลำง 
หมูท่ี ่9 ต ำบลแคนเหนือ อ ำเภอบำ้นไผ่ 
จงัหวดัขอนแกน่ 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 41,000 

      

(27) โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กจำกบำ้นนำยค ำตำ สมีนำง – 
บำ้นนำงเมรี  สมเีพชร บำ้นโคกกลำง 
หมูท่ี ่9 ต ำบลแคนเหนือ อ ำเภอบำ้นไผ ่
จงัหวดัขอนแกน่ 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 42,000 

      

(3) โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บำ้นดอนหมำกพรกิ หมูท่ี ่
2 ต ำบลแคนเหนือ อ ำเภอบำ้นไผ ่  
จงัหวดัขอนแกน่ 

0.00 0.00 49,500.00 0 0 % 0 

      

(3) โครงกำรกอ่สรำ้งทำงระบำยน ้ำ 
บำ้นแคนเหนือ  หมูท่ี ่ 1  ต ำบลแคน
เหนือ    อ ำเภอบำ้นไผ่  จงัหวดั
ขอนแกน่ 

0.00 0.00 0.00 44,700 -100 % 0 

 



 
 

  รำยจำ่ยจรงิ ประมำณกำร 

  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดตำ่ง (%) ปี 2560 

      

(3) โครงกำรปรบัปรุงถนนจำกบำ้น
นำงบญุธรรม  เพียลุย้ – บำ้นนำยพชิิต
ชยั  สมบรูณ์  บำ้นแคนเหนือ หมูท่ี ่1 
ต ำบลแคนเหนือ อ ำเภอบำ้นไผ ่จงัหวดั
ขอนแกน่ 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 58,000 

      

(4) โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กจำกบำ้นนำงมณีรตัน์ สุด
จรงิ – บำ้นนำงค ำใบ  สนัหนงั บำ้น
ดอนหมำกพรกิ หมูท่ี ่2 ต ำบลแคน
เหนือ  อ ำเภอบำ้นไผ่  จงัหวดั
ขอนแกน่ 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 132,000 

      

(5) โครงกำรปรบัปรุงทำงระบำยน ้ำ
จำกบำ้นนำงเสงีย่ม  ขำนดอ่น – บำ้น
นำยโอ ชยัภำ บำ้นดอนหมำกพริก หมู่
ที ่2 ต ำบลแคนเหนือ อ ำเภอบำ้นไผ ่
จงัหวดัขอนแกน่ 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 98,000 

      

(6) โครงกำรปรบัปรุงซ่อมแซมทำง
ระบำยน ้ำ   บำ้นดอนหมำกพริก  หมูท่ี ่ 
2   ต ำบลแคนเหนือ  อ ำเภอบำ้นไผ ่ 
จงัหวดัขอนแกน่ 

0.00 0.00 0.00 99,000 -100 % 0 

      

(6) โครงกำรปรบัปรุงถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กจำกบำ้นนำยหนู สดุสะอำด 
– บำ้นนำยลี พรมวงษ์  บำ้นหนองคณู 
หมูท่ี ่3 ต ำบลแคนเหนือ อ ำเภอบำ้นไผ ่
จงัหวดัขอนแกน่ 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 46,000 

      

(7) โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  บำ้นหนองคูณ  หมูท่ี ่3  
ต ำบล 
แคนเหนือ  อ ำเภอบำ้นไผ่  จงัหวดั
ขอนแกน่ 

0.00 0.00 0.00 60,000 -100 % 0 

      

(7) โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กจำกบำ้นพ่อนิคม สดุใหญ ่– 
บำ้นนำยค ำ  จำ่บำล  และจำกบำ้นนำง
แป้  ขุม่ดว้ง – บำ้นนำยบุญถม สดุโลก 
บำ้นหนองคณู หมูท่ี ่3 ต ำบลแคน
เหนือ อ ำเภอบำ้นไผ่ จงัหวดัขอนแกน่ 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 40,000 

 



 
 

  รำยจำ่ยจรงิ ประมำณกำร 

  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดตำ่ง (%) ปี 2560 

      

(8) โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก    บำ้นหนองคณู  หมูท่ี ่3  
ต ำบลแคนเหนือ อ ำเภอบำ้นไผ่  
จงัหวดัขอนแกน่ 

0.00 0.00 0.00 40,000 -100 % 0 

      

(8) โครงกำรปรบัปรุงถนนดินจำกสำม
แยกรำ้นเอกชยั – บำ้นนำยทองลี ททิำ   
บำ้นหนองคณู หมูท่ี ่3 ต ำบลแคน
เหนือ อ ำเภอบำ้นไผ ่จงัหวดัขอนแกน่ 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 34,000 

      

(9) โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก   บำ้นเหลำ่หลวง  หมูท่ี ่4  
ต ำบลแคนเหนือ  อ ำเภอบำ้นไผ่  
จงัหวดัขอนแกน่ 

0.00 0.00 0.00 69,600 -100 % 0 

      

(9) โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บำ้นหว้ยชนั หมูท่ี ่5 ต ำบล
แคนเหนือ อ ำเภอบำ้นไผ่  จงัหวดั
ขอนแกน่ 

0.00 0.00 89,500.00 0 0 % 0 

      

(9) โครงกำรปรบัปรุงถนนลูกรงัทำง
กำรเกษตรสำยทำงบำ้นหนองคูณไป
โคกขำมป้อม  บำ้นหนองคณู  หมูท่ี ่3 
ต ำบลแคนเหนือ อ ำเภอบำ้นไผ ่จงัหวดั
ขอนแกน่ 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000 

      

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก  บำ้นดอนหมำกพริก  หมูท่ี ่ 2  
ต ำบลแคนเหนือ  อ ำเภอบำ้นไผ่  
จงัหวดัขอนแกน่ 

0.00 0.00 0.00 101,000 -100 % 0 

รวมคำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง 0.00 0.00 344,000.00 1,995,400     1,840,000 

รวมงบลงทนุ 0.00 0.00 344,000.00 2,095,400     1,840,000 

  งบเงนิอดุหนุน               

  เงนิอดุหนุน               

    เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร 0.00 0.00 349,162.21 703,000 -27.45 % 510,000 

รวมเงนิอดุหนุน 0.00 0.00 349,162.21 703,000     510,000 

รวมงบเงนิอดุหนุน 0.00 0.00 349,162.21 703,000     510,000 

รวมงำนไฟฟ้ำถนน 0.00 0.00 693,162.21 2,798,400     2,350,000 

 
 



 
 

  รำยจำ่ยจรงิ ประมำณกำร 

  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดตำ่ง (%) ปี 2560 

งำนสวนสำธำรณะ               

  งบด ำเนินงำน               

  คำ่ใชส้อย               

    
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่
เขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ 

              

      
คำ่ใช้จำ่ยตำมโครงกำรปรบัปรุงภูมิ
ทศัน์ 

0.00 0.00 50,000.00 0 0 % 0 

รวมคำ่ใชส้อย 0.00 0.00 50,000.00 0     0 

รวมงบด ำเนินงำน 0.00 0.00 50,000.00 0     0 

รวมงำนสวนสำธำรณะ 0.00 0.00 50,000.00 0     0 

งำนก ำจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู               

  งบด ำเนินงำน               

  คำ่ใชส้อย               

    รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บริกำร 0.00 0.00 299,456.00 508,000 6.3 % 540,000 

รวมคำ่ใชส้อย 0.00 0.00 299,456.00 508,000     540,000 

รวมงบด ำเนินงำน 0.00 0.00 299,456.00 508,000     540,000 

รวมงำนก ำจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู 0.00 0.00 299,456.00 508,000     540,000 

รวมแผนงำนเคหะและชุมชน 0.00 0.00 2,763,094.21 6,045,094     5,354,360 

แผนงำนสรำ้งควำมเขม้แข็งของชุมชน               

งำนสง่เสรมิและสนบัสนุนควำมเขม้แข็งชุมชน               

  งบด ำเนินงำน               

  คำ่ใชส้อย               

    
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่
เขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ 

              

      
(1) โครงกำรป้องกนัและแกไ้ขปญัหำ
ยำเสพตดิ 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 78,571 

รวมคำ่ใชส้อย 0.00 0.00 0.00 0     78,571 

รวมงบด ำเนินงำน 0.00 0.00 0.00 0     78,571 

 
 



 
 

  รำยจำ่ยจรงิ ประมำณกำร 

  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดตำ่ง (%) ปี 2560 

  งบเงนิอดุหนุน               

  เงนิอดุหนุน               

    เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร 0.00 0.00 50,000.00 40,000 100 % 80,000 

    เงนิอดุหนุนเอกชน 0.00 0.00 0.00 50,000 -100 % 0 

รวมเงนิอดุหนุน 0.00 0.00 50,000.00 90,000     80,000 

รวมงบเงนิอดุหนุน 0.00 0.00 50,000.00 90,000     80,000 

รวมงำนสง่เสรมิและสนบัสนุนควำมเขม้แข็งชุมชน 0.00 0.00 50,000.00 90,000     158,571 

รวมแผนงำนสรำ้งควำมเขม้แข็งของชุมชน 0.00 0.00 50,000.00 90,000     158,571 

แผนงำนกำรศำสนำวฒันธรรมและนนัทนำกำร               

งำนกฬีำและนนัทนำกำร               

  งบด ำเนินงำน               

  คำ่ใชส้อย               

    
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่
เขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ 

              

      
(1) คำ่ใช้จำ่ยในกำรแขง่ขนักฬีำ  
อบต. แคนเหนือ 

0.00 0.00 227,260.00 230,000 -100 % 0 

      
(1) คำ่ใช้จำ่ยในกำรแขง่ขนักฬีำ  
อบต. แคนเหนือ 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 250,000 

      
(2) คำ่ใช้จำ่ยโครงกำร  อบต.สมัพนัธ์  
ประจ ำปี  2558 

0.00 0.00 84,600.00 0 0 % 0 

      
(2) คำ่ใช้จำ่ยในกำรสง่ทีมนกักีฬำเขำ้
รว่มกำรแขง่ขนั 

0.00 0.00 0.00 85,000 -100 % 0 

      
(2) คำ่ใช้จำ่ยในกำรสง่ทีมนกักีฬำเขำ้
รว่มกำรแขง่ขนั 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 50,000 

      
(3) คำ่ใช้จำ่ยในกำรสง่ทีมนกักีฬำเขำ้
รว่มกำรแขง่ขนั 

0.00 0.00 22,560.00 0 0 % 0 

รวมคำ่ใชส้อย 0.00 0.00 334,420.00 315,000     300,000 

 
 
 
 



 
 

  รำยจำ่ยจรงิ ประมำณกำร 

  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดตำ่ง (%) ปี 2560 

  คำ่วสัด ุ               

    วสัดุกีฬำ 0.00 0.00 67,410.00 67,500 -100 % 0 

รวมคำ่วสัด ุ 0.00 0.00 67,410.00 67,500     0 

รวมงบด ำเนินงำน 0.00 0.00 401,830.00 382,500     300,000 

  งบเงนิอดุหนุน               

  เงนิอดุหนุน               

    เงนิอดุหนุนกจิกำรทีเ่ป็นสำธำรณประโยชน์ 0.00 0.00 66,000.00 0 0 % 0 

รวมเงนิอดุหนุน 0.00 0.00 66,000.00 0     0 

รวมงบเงนิอดุหนุน 0.00 0.00 66,000.00 0     0 

รวมงำนกฬีำและนนัทนำกำร 0.00 0.00 467,830.00 382,500     300,000 

งำนศำสนำวฒันธรรมทอ้งถิน่               

  งบด ำเนินงำน               

  คำ่ใชส้อย               

    
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่
เขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ 

              

      
(1) คำ่ใช้จำ่ยในกำรจดังำนประเพณี
บญุกุม้ขำ้วใหญ่ 

0.00 0.00 430,000.00 0 0 % 0 

      
(1) โครงกำรสืบสำนงำนประเพณีของ
ดีอ ำเภอบำ้นไผ่   ประจ ำปี  2559 

0.00 0.00 0.00 166,100 -100 % 0 

      
(1) โครงกำรสืบสำนงำนประเพณีของ
ดีอ ำเภอบำ้นไผ ่ประจ ำปี  2560 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 100,000 

      
(2) โครงกำรจดังำนบญุบ ัง้ไฟ  
ประจ ำปี 2558 

0.00 0.00 184,092.00 0 0 % 0 

      
(2) โครงกำรสืบสำนงำนประเพณีบญุ
บ ัง้ไฟ  ประจ ำปี  2559 

0.00 0.00 0.00 300,000 -100 % 0 

      
(2) โครงกำรสืบสำนงำนประเพณีบญุ
บ ัง้ไฟ  ประจ ำปี  2560 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 200,000 

 
 
 
 



 
 
 

  รำยจำ่ยจรงิ ประมำณกำร 

  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดตำ่ง (%) ปี 2560 

      
(3) คำ่ใช้จำ่ยในกำรจดังำนเทศกำล
เขำ้พรรษำ 

0.00 0.00 5,500.00 0 0 % 0 

รวมคำ่ใชส้อย 0.00 0.00 619,592.00 466,100     300,000 

รวมงบด ำเนินงำน 0.00 0.00 619,592.00 466,100     300,000 

  งบเงนิอดุหนุน               

  เงนิอดุหนุน               

    เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร 0.00 0.00 43,000.00 40,000 -100 % 0 

    เงนิอดุหนุนเอกชน 0.00 0.00 54,000.00 0 0 % 0 

รวมเงนิอดุหนุน 0.00 0.00 97,000.00 40,000     0 

รวมงบเงนิอดุหนุน 0.00 0.00 97,000.00 40,000     0 

รวมงำนศำสนำวฒันธรรมทอ้งถิน่ 0.00 0.00 716,592.00 506,100     300,000 

รวมแผนงำนกำรศำสนำวฒันธรรมและนนัทนำกำร 0.00 0.00 1,184,422.00 888,600     600,000 

แผนงำนกำรเกษตร               

งำนอนุรกัษ์แหลง่น ้ำและป่ำไม ้               

  งบด ำเนินงำน               

  คำ่ใชส้อย               

    
รำยจำ่ยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่
เขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ 

              

      
(1) โครงกำรปลูกตน้ไมเ้ฉลมิพระ
เกยีรต ิ

0.00 0.00 36,000.00 0 0 % 0 

      
(1) โครงกำรปลูกตน้ไมล้ ำ้คำ่คนืป่ำให้
ชุมชนเฉลิมพระเกยีรต ิ

0.00 0.00 0.00 130,400 53.37 % 200,000 

      
(2) โครงกำรดูแลรกัษำพื้นทีส่ำธำรณะ
ต ำบลแคนเหนือ 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 50,000 

      
(2) โครงกำรปลูกพืชผกัสวนครวัตำม
แนวพระรำชด ำรเิศรษฐกจิพอเพียง 

0.00 0.00 0.00 8,000 -100 % 0 

 
 
 
 



 
 

  รำยจำ่ยจรงิ ประมำณกำร 

  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดตำ่ง (%) ปี 2560 

      
โครงกำรดูแลรกัษำพื้นทีส่ำธำรณะ
ต ำบลแคนเหนือ 

0.00 0.00 0.00 50,000 -100 % 0 

รวมคำ่ใชส้อย 0.00 0.00 36,000.00 188,400     250,000 

รวมงบด ำเนินงำน 0.00 0.00 36,000.00 188,400     250,000 

รวมงำนอนุรกัษ์แหลง่น ้ำและป่ำไม ้ 0.00 0.00 36,000.00 188,400     250,000 

รวมแผนงำนกำรเกษตร 0.00 0.00 36,000.00 188,400     250,000 

แผนงำนงบกลำง               

งบกลำง               

  งบกลำง               

  งบกลำง               

    เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 0.00 0.00 47,518.00 100,000 50 % 150,000 

    เบีย้ยงัชีพผูส้งูอำยุ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 6,708,500 

    เบีย้ยงัชีพคนพิกำร 0.00 0.00 0.00 0 100 % 1,834,400 

    เบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 0.00 0.00 3,000.00 36,000 16.67 % 42,000 

    ส ำรองจำ่ย 0.00 0.00 25,900.00 380,000 -21.05 % 300,000 

    รำยจำ่ยตำมขอ้ผูกพนั 0.00 0.00 160,000.00 160,000 0 % 160,000 

    
เงนิสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร
สว่นทอ้งถิน่ (กบท.) 

0.00 0.00 157,725.00 170,000 0 % 170,000 

รวมงบกลำง 0.00 0.00 394,143.00 846,000     9,364,900 

รวมงบกลำง 0.00 0.00 394,143.00 846,000     9,364,900 

รวมงบกลำง 0.00 0.00 394,143.00 846,000     9,364,900 

รวมแผนงำนงบกลำง 0.00 0.00 394,143.00 846,000     9,364,900 

รวมทกุแผนงำน 0.00 0.00 17,844,690.46 25,000,000     36,000,000 

 
 
 
 
 
  



      

 
 

                                  รำยงำนรำยละเอยีดประมำณกำรรำยจำ่ยงบประมำณรำยจำ่ยท ัว่ไป 

              ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560     

                    องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลแคนเหนือ 

                    อ ำเภอ บำ้นไผ ่  จงัหวดัขอนแกน่ 

         

                    ประมำณกำรรำยจำ่ยรวมท ัง้สิน้ 36,000,000 บำท จำ่ยจำกรำยไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภำษีจดัสรรและหมวดเงนิอดุ 
หนุนท ัว่ไป แยกเป็น  
 

  แผนงำนบรหิำรงำนท ัว่ไป 

  
 

งำนบรหิำรท ั่วไป รวม 9,619,493 บำท 

  
  

งบบคุลำกร รวม 6,057,120 บำท 

  
   

เงนิเดอืน (ฝ่ำยกำรเมอืง) รวม 2,311,920 บำท 

  
   

เงนิเดอืนนำยก/รองนำยก จ ำนวน 514,080 บำท 

  

      

  - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เงนิเดอืนใหแ้ก่นำยก อบต. 20,400 
บำท / เดอืน  รวม 12 เดอืน  เป็นเงนิ  244,800 บำท 
- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนใหแ้กร่องนำยก อบต. 2 คนๆ ละ 11,220 บำท/
เดอืน รวม  12 เดอืน  เป็นเงนิ  269,280  บำท 
 

      

  
   

เงนิคำ่ตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก จ ำนวน 42,120 บำท 

  

      

  - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งใหแ้กน่ำยก อบต. 1,750  
บำท/เดอืน รวม 12 เดอืน  เป็นเงนิ  21,000  บำท 
- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งรองนำยก อบต. 2 คน ๆละ 880  
บำท/เดอืน รวม 12 เดอืน  เป็นเงนิ  21,120 บำท 
 

      

  
   

เงนิคำ่ตอบแทนพเิศษนำยก/รองนำยก จ ำนวน 42,120 บำท 

  

      

   - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบพเิศษใหแ้กน่ำยก อบต. 1,750 บำท/เดอืน
รวม 12 เดอืน  เป็นเงนิ 21,000 บำท  
 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบพเิศษใหแ้กร่องนำยก อบต.  2  คน ๆละ  880   
บำท/เดอืน รวม  12 เดอืน เป็นเงนิ  21,120 บำท 
 

      

  

   
เงนิคำ่ตอบแทนเลขำนุกำร/ทีป่รกึษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำรบรหิำรสว่น
ต ำบล 

จ ำนวน 86,400 บำท 

  
      

   - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนใหแ้กเ่ลขำนุกำรนำยก อบต.  
7,200 บำท/เดอืน รวม  12  เดอืน 

      

  
   

เงนิคำ่ตอบแทนสมำชกิสภำองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ จ ำนวน 1,627,200 บำท 

  

      

   -  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนใหแ้ก ่
    (1) ประธำนสภำ  อบต.  11,220  บำท/เดอืน รวม 12 เดอืน เป็น
เงนิ 134,640 บำท 
    (2) รองประธำนสภำ อบต.  9,180 บำท/ เดอืน รวม 12 เดอืน เป็น
เงนิ 110,160 บำท 
    (3) เลขำสภำ อบต.      7,200 บำท/ เดอืน  รวม  12  เดอืน เป็น
เงนิ 86,400  บำท 
    (4) สมำชกิสภำ อบต. จ ำนวน 15  คน 7,200 บำท/คน/
เดอืน รวม 12 เดอืน เป็นเงนิ  1,296,000  บำท 
 

      

  
   

เงนิเดอืน (ฝ่ำยประจ ำ) รวม 3,745,200 บำท 

  
   

เงนิเดอืนพนกังำน จ ำนวน 2,640,480 บำท 

  
      

  - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังำนสว่นต ำบล  รวม 12  เดอืน 
 
 

      

  



 
 
 
 

   
เงนิเพิม่ตำ่ง ๆ ของพนกังำน จ ำนวน 30,000 บำท 

  
      

  -  เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่กำรครองชีพช ั่วครำว  เงนิทีป่รบัเพิม่ตำม
คณุวุฒ ิ และเงนิเพิม่อืน่ๆ ใหแ้กพ่นกังำนสว่นต ำบล 
 

      

  
   

เงนิประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 168,000 บำท 

  

      

  -  เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่ง นกับรหิำรงำน อบต. ใหแ้ก่
ปลดั อบต.  จ ำนวน  7,000 บำท/เดอืน รวม 12 เดอืน  เป็น
เงนิ  84,000  บำท 
-  เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่ง นกับรหิำรงำน อบต.  ใหแ้กร่อง
ปลดั อบต. จ ำนวน 3,500 บำท/เดอืน  รวม 12 เดอืน  เป็น
เงนิ  42,000  บำท 
-  เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่ง นกับรหิำรงำนท ั่วไป ใหแ้กห่วัหน้ำ
ส ำนกังำนปลดั อบต. จ ำนวน 3,500 บำท/เดอืน  รวม 12 เดอืน  เป็น
เงนิ  42,000 บำท 
 

      

  
   

คำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง จ ำนวน 702,720 บำท 

  
      

  -  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนรำยเดอืนใหแ้กพ่นกังำนจำ้งตำมภำรกจิและ
พนกังำนจำ้งท ั่วไป  รวม 12 เดอืน 
  

      

  
   

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนกังำนจำ้ง จ ำนวน 120,000 บำท 

  
      

  -  เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่คำ่ครองชีพช ั่วครำวใหแ้กพ่นกังำนจำ้ง  เงนิทีป่รบั
เพิม่ตำมคณุวุฒ ิ และเงนิเพิม่อืน่ๆ ใหพ้นกังำนจำ้ง  
 

      

  
   

เงนิอืน่ๆ จ ำนวน 84,000 บำท 

  
      

  -  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนต ำแหน่ง นกับรหิำรงำน อบต. ใหแ้ก่
ปลดั อบต.  จ ำนวน 7,000 บำท/เดอืน รวม 12 เดอืน   
 

      

  
  

งบด ำเนนิงำน รวม 3,162,373 บำท 

  
   

คำ่ตอบแทน รวม 680,000 บำท 

  
   

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ จ ำนวน 350,000 บำท 

  

      

  -  เพือ่จำ่ยเป็นเงนิผลประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ  ส ำหรบั
พนกังำนสว่นต ำบล  ลูกจำ้งประจ ำและพนกังำน
จำ้ง ฯลฯ     จ ำนวน  300,000.-  บำท   
-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้ง  เงนิตอบแทน
เจำ้หน้ำทีใ่นกำรเลือกต ัง้  เงนิรำงวลั  เงนิท ำขวญัฝ่ำอนัตรำยเป็นคร ัง้
ครำว  ฯลฯ                           จ ำนวน     50,000.-  บำท   
 

      

  
   

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 30,000 บำท 

  

      

  -  เพือ่จำ่ยเป็นเงนิตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำรใหแ้กพ่นกังำน
สว่นต ำบล และพนกังำนจำ้ง ทีไ่ดร้บัค ำส ั่งให้มำปฏบิตังิำนนอกเวลำ
รำชกำรปกตแิละวนัหยุดรำชกำร      
 

      

  
   

คำ่เชำ่บำ้น จ ำนวน 250,000 บำท 

  
      

  -  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เชำ่บำ้นให้แกพ่นกังำนสว่นต ำบลและลูกจำ้งประจ ำและผู้
มสีทิธติำมระเบยีบฯก ำหนด 

      

  
   

เงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุร จ ำนวน 50,000 บำท 

  

      

  -  เพือ่จำ่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุรใหแ้กผู่บ้รหิำร  พนกังำนสว่น
ต ำบล  และผูม้ีสทิธเิบกิไดต้ำมระเบยีบฯก ำหนด  
 
 
 

      

  



 
 
 

   
คำ่ใชส้อย รวม 1,742,373 บำท 

  
   

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร จ ำนวน 862,373 บำท 

  

      

  (1) คำ่จำ้งเหมำบรกิำร                          จ ำนวน   700,000.-  บำท 
- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งเหมำบุคคลหรือคำ่จำ้งเหมำบรกิำรอืน่ ๆ ทีจ่ ำเป็น  ฯลฯ 
(2) คำ่รงัวดัทีด่นิทีส่ำธำรณประโยชน์     จ ำนวน     27,373.-  บำท 
- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่รงัวดัทีด่นิทีส่ำธำรณประโยชน์  ฯลฯ  
(3) คำ่จำ้งเหมำจดัท ำป้ำยประชำสมัพนัธ์    จ ำนวน    20,000.-  บำท 
- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งเหมำจดัท ำป้ำยประชำสมัพนัธ์ ในกจิกำรงำน
ของ อบต.  ฯลฯ           
(4) คำ่บอกรบัวำรสำรสิง่พมิพ์               จ ำนวน      70,000.-  บำท 
- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บอกรบัวำรสำรสิง่พมิพ์  หนงัสอืพมิพ์  เอกสำรทำง
วชิำกำรตำ่งๆ  หรือหนงัสอืระเบยีบกฎหมำยตำ่งๆ  รวมท ัง้เป็นคำ่จำ้งเขำ้
เลม่ เย็บปก ถำ่ยส ำเนำเอกสำร แผนตำ่งๆ และขอ้บญัญตัติำ่งๆฯลฯ 
(5) คำ่ธรรมเนียมตำ่งๆ                        จ ำนวน      10,000.-  บำท 
- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ธรรมเนียมตำ่ง ๆ ของ อบต. ฯลฯ    
(6) คำ่เชำ่บรกิำรเครือ่งถำ่ยเอกสำร       จ ำนวน       35,000.-  บำท 
- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เชำ่บรกิำรเครือ่งถำ่ยเอกสำร ของ อบต.  
 

      

  
   

รำยจำ่ยเกีย่วกบักำรรบัรองและพธิีกำร จ ำนวน 60,000 บำท 

  

      

  (1) คำ่รบัรอง      จ ำนวน             20,000.-  บำท 
- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่รบัรองเกีย่วกบักำรตอ้นรบับคุคลหรือคณะทีไ่ปนิเทศงำน
ตรวจงำนหรือเยีย่มชมหรือทศันศกึษำดงูำนเกีย่วกบักจิกำรของอบต.   และ
รบัรองอืน่ๆเชน่ คำ่อำหำรคำ่เครือ่งดืม่คำ่ของขวญั รวมท ัง้คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ซึง่
จ ำเป็นตอ้งจำ่ยทีเ่กีย่วกบักำรรบัรอง ฯลฯ 
(2) คำ่เล้ียงรบัรอง      จ ำนวน             20,000.-  บำท 
- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เล้ียงรบัรองในกำรประชุมตำ่งๆ เชน่ กำรประชุมสภำ
ทอ้งถิน่ ประชุมคณะกรรมกำร หรือคณะอนุกรรมกำร ทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้ตำม
กฎหมำย หรือระเบยีบ หรือหนงัสอืส ั่งกำรกระทรวงมหำดไทยฯลฯ     
(3) คำ่ใชจ้ำ่ยในพธิีทำงศำสนำ/รฐัพธิี จ ำนวน 20,000.- บำท 
- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในงำนกจิกรรมทำงศำสนำ  และงำนรฐัพธิี
ตำ่งๆ  เชน่ กจิกรรมวนัพอ่ วนัแมฯ่ลฯ  
 

      

  
   

รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ       

  
    

(1) คำ่ลงทะเบยีนอบรม จ ำนวน 200,000 บำท 

  

      

  - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ลงทะเบยีนอบรมของผูบ้รหิำร สมำชกิ อบต. พนกังำน
สว่นต ำบล พนกังำนจำ้ง ทีไ่ดร้บักำรอนุญำตใหเ้ขำ้รบักำรอบรม ตำม
โครงกำรตำ่งๆ    
 

      

  
    

(10) โครงกำร 5 ส. เสรมิสรำ้งกำรบรกิำรประชำชน จ ำนวน 10,000 บำท 

  
      

  - เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำมโครงกำร  5 ส. เสรมิสรำ้งกำรบรกิำร
ประชำชน และอืน่ๆ 
 

      

  
    

(2)  คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร จ ำนวน 100,000 บำท 

  

      

  - เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยส ำหรบัคำ่เบีย้เล้ียงคำ่พำหนะคำ่เชำ่ทีพ่กัและคำ่ใชจ้ำ่ย
อืน่ๆในกำรเดนิทำงไปรำชกำรหรืออบรมสมัมนำของคณะผูบ้รหิำร/
สมำชกิอบต./ พนกังำนสว่นต ำบลและพนกังำนจำ้งทีไ่ดร้บักำรอนุญำตให้
เขำ้รบักำรอบรม ตำมโครงกำรตำ่งๆ ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 

      

  



 
 
 

    
(3) คำ่ใชจ้ำ่ยโครงกำรฝึกอบรมสมัมนำบคุลำกร จ ำนวน 100,000 บำท 

  

      

  -  เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในจดักำรฝึกอบรมเพือ่พฒันำองค์ควำมรูใ้หก้บั
บคุลำกรท ัง้ผูบ้รหิำร สมำชกิ อบต. พนกังำนสว่นต ำบล,พนกังำนจำ้ง
โดย  อบต.เป็นผูด้ ำเนินกำรอบรมเองใหม้ทีกัษะควำมรูใ้นกำรปฏบิตังิำน
ใหด้ยีิง่ขึน้   
 

      

  
    

(4) คำ่ใชจ้ำ่ยตำมโครงกำรพฒันำคณุธรรมจรยิธรรมฯ จ ำนวน 20,000 บำท 

  
      

  -  เพือ่เป็นคำ่ใชจ่ำ่ยตำมโครงกำรพฒันำคณุธรรมจรยิธรรม ในกำร
ปฏบิตังิำนของพนกังำนสว่นต ำบล 

      

  
    

(5) คำ่ใชจ้ำ่ยเดนิทำงไปศกึษำดงูำน จ ำนวน 200,000 บำท 

  
      

  - เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำมโครงกำรศกึษำดงูำนทีเ่ป็นประโยชน์ตอ่กำร
พฒันำ อบต.       

      

  
    

(6) คำ่จดัท ำวำรสำร จ ำนวน 20,000 บำท 

  
      

  - เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดัท ำวำรสำร อบต.เผยแพรป่ระชำสมัพนัธ์
ผลงำน ขอ้มลูขำ่วสำรตำ่ง  ฯลฯ  

      

  
    

(7)  โครงกำร อบต. พบประชำชน จ ำนวน 25,000 บำท 

  

      

  - เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำมโครงกำร อบต. พบประชำชน  เพือ่ใหป้ระชำชน
เขำ้ถงึบรกิำร รบัทรำบ ปญัหำ ควำมตอ้งกำรของประชำชน เชน่ กำร
ประชุมประชำคมหมูบ่ำ้น  ประชำคมต ำบล ในกำรจดัท ำแผนชุมชน  แผน
ยุทธศำสตร์กำรพฒันำ    แผนพฒันำสำมปี  และอืน่ๆ    

      

  
    

(8) โครงกำรวนัทอ้งถิน่ไทย จ ำนวน 20,000 บำท 

  
      

  - เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำมโครงกำร/กจิกรรมตำ่งๆอนัเน่ืองมำจำกกำรจดั
งำน วนัทอ้งถิน่ไทย และอืน่ๆ ฯลฯ 

      

  
    

(9) โครงกำรประชุมประจ ำเดอืนระดบัต ำบล จ ำนวน 25,000 บำท 

  

      

  - เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำมโครงกำรประชุมประจ ำเดอืนระดบั
ต ำบล  เชน่  คำ่อำหำรวำ่ง  เครือ่งดืม่ทีไ่มม่แีอลกอฮอล์ ป้ำย
ประชำสมัพนัธ์  ฯลฯ   
 

      

  
   

คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม จ ำนวน 100,000 บำท 

  

      

  - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บ ำรุงรกัษำหรือซอ่มแซมทรพัย์สนิ  เพือ่ใหส้ำมำรถใชง้ำน
ไดต้ำมปกต ิเชน่ คำ่ซอ่มแซม  ทรพัย์สนิครุภณัฑ์ตำ่ง ๆ คำ่บ ำรุงรกัษำ
ทรพัย์สนิ เชน่ รถยนต์ 4 ประตเูครือ่งคอมพวิเตอร์ เครือ่งถำ่ยเอกสำรและ
ครุภณัฑ์อืน่ ๆ ฯลฯ 
 
 

      

  
   

คำ่วสัด ุ รวม 450,000 บำท 

  
   

วสัดสุ ำนกังำน จ ำนวน 200,000 บำท 

  
      

  - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดุส ำนกังำนตำ่ง ๆ ทีจ่ ำเป็นตอ้งใชใ้นส ำนกังำน
ตำ่งๆ เชน่ กระดำษ  แฟ้ม ปำกกำ ดนิสอ  ธงชำต ิ ธงตรำสญัลกัษณ์  น ้ำ
ดืม่ ฯลฯ  

      

  
   

วสัดงุำนบำ้นงำนครวั จ ำนวน 20,000 บำท 

          - เพือ่จำ่ยเป็นวสัดุงำนบำ้นงำนครวัทีจ่ ำเป็น  เชน่ จำม ชำม  หมอ้ ฯลฯ        

  
   

วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ จ ำนวน 100,000 บำท 

  

      

  - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือวสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ เชน่ น ้ำมนั
เบนซนิ  ดเีซล น ้ำมนัเครือ่ง ส ำหรบัรถจกัรยำนยนต์  และรถยนต์
สว่นกลำง (4 ประตู) ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 

      

  



 
 

   
วสัดโุฆษณำและเผยแพร่ จ ำนวน 30,000 บำท 

  

      

  - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดโุฆษณำและเผยแพร่  เชน่ ฟิล์ม ลำ้งอดัขยำย
รูป   กระดำษเขยีน โปสเตอร์บอร์ด  ป้ำยประชำสมัพนัธ์ตำ่ง ๆ ฯลฯ  
 
 

      

  
   

วสัดคุอมพวิเตอร์ จ ำนวน 100,000 บำท 

  

      

  - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร์ เชน่ ผำ้หมกึ อปุกรณ์เพิม่เตมิ
อืน่ๆ ทีจ่ ำเป็น ฯลฯ  
 
 

      

  
   

คำ่สำธำรณูปโภค รวม 290,000 บำท 

  
   

คำ่ไฟฟ้ำ จ ำนวน 100,000 บำท 

  
      

  - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ไฟฟ้ำของส ำนกังำน อบต.แคนเหนือ และไฟฟ้ำสำธำรณะ
ทีจ่ ำเป็น  ฯลฯ 

      

  
   

คำ่น ้ำประปำ คำ่น ้ำบำดำล จ ำนวน 10,000 บำท 

          - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่น ้ำประปำทีใ่ชใ้นส ำนกังำน อบต. ฯลฯ       

  
   

คำ่บรกิำรโทรศพัท์ จ ำนวน 20,000 บำท 

          - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่โทรศพัท์ทีใ่ชใ้นกำรตดิตอ่รำชกำรตำ่งๆ        

  
   

คำ่บรกิำรไปรษณีย์ จ ำนวน 10,000 บำท 

          - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ไปรษณีย์ คำ่ธนำณตั ิ ฯลฯ             

  
   

คำ่บรกิำรสือ่สำรและโทรคมนำคม จ ำนวน 150,000 บำท 

  

      

  - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรใชร้ะบบอนิเตอร์เน็ตควำมเร็วสงู  คำ่
เชำ่พื้นทีเ่ว็บไซต์ ของ  อบต.  คำ่ตอ่อำยุโดเมนเนม ของอบต.  และ
คำ่ธรรมเนียมในกำรใชบ้รกิำร  ฯลฯ 
 
 

      

  
  

งบลงทนุ รวม 400,000 บำท 

  
   

คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง รวม 400,000 บำท 

  
   

คำ่กอ่สรำ้งสิง่สำธำรณูปโภค       

  
    

(1) โครงกำรปรบัปรุงหอ้งประชุมทีท่ ำกำร  อบต. แคนเหนือ จ ำนวน 300,000 บำท 

  

      

  - เพือ่ปรบัปรุงหอ้งประชุมทีท่ ำกำร  อบต. แคนเหนือ  โดยตอ่เตมิขยำย
พื้นทีใ่ชส้อยของอำคำร  จุดที ่ 1  ขนำด
กวำ้ง  7.95  เมตร  ยำว  9.40  เมตร  และจุดที ่ 2  ขนำด
กวำ้ง  3.95  เมตร  ยำว  6.00  เมตร  หรือมพีื้นทีใ่ชส้อยอำคำรในสว่นที่
ตอ่เตมิไมน้่อยกวำ่  98.00  ตำรำงเมตร  รำยละเอยีดตำมแบบแปลนที่
ก ำหนด  พรอ้มตดิต ัง้ป้ำยประชำสมัพนัธ์โครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย และป้ำย
โครงกำรตำมแบบมำตรฐำนทีก่ ำหนด จ ำนวน 1 ป้ำย 

      

  
    

(2) โครงกำรกอ่สรำ้งร ัว้คอนกรีตทีท่ ำกำร  อบต. แคนเหนือ จ ำนวน 100,000 บำท 

  

      

  - เพือ่กอ่สรำ้งร ัว้ทีท่ ำกำร  อบต. แคนเหนือ  โดยกอ่สรำ้งร ัว้คอนกรีต
ดำ้นหน้ำอำคำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั   ขนำด
สงู  1.80  เมตร  ยำว  20.00  เมตร  และกอ่สรำ้งร ัว้คอนกรีตดำ้นขำ้ง
ทำงทศิเหนือของอำคำรทีท่ ำกำร อบต. แคนเหนือ  ขนำด
สงู  1.80  เมตร  ยำว  15.00  เมตร  ตำมรำยละเอยีดแบบแปลนที่
ก ำหนด  

      

  
 

งำนบรหิำรงำนคลงั รวม 2,299,340 บำท 

  
  

งบบคุลำกร รวม 1,811,040 บำท 

  
   

เงนิเดอืน (ฝ่ำยประจ ำ) รวม 1,811,040 บำท 

  
   

เงนิเดอืนพนกังำน จ ำนวน 1,151,040 บำท 

  
      

  - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังำนสว่นต ำบล  รวม  12  เดอืน 
 
 

      

  



 
 

   
เงนิเพิม่ตำ่ง ๆ ของพนกังำน จ ำนวน 30,000 บำท 

  
      

  -  เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่กำรครองชีพช ั่วครำว  เงนิทีป่รบัเพิม่ตำม
คณุวุฒ ิ และเงนิเพิม่อืน่ๆ ใหแ้กพ่นกังำนสว่นต ำบล 
 

      

  
   

เงนิประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 42,000 บำท 

  

      

  -  เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่ง นกับรหิำรงำนท ั่วไป ใหแ้กผู่อ้ ำนวยกำร
กองคลงั  จ ำนวน  3,500 บำท/เดอืน รวม 12 เดอืน  เป็น
เงนิ 42,000 บำท 
 

      

  
   

คำ่จำ้งลูกจำ้งประจ ำ จ ำนวน 185,280 บำท 

  

      

  -  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งรำยเดือนใหแ้กลู่กจำ้งประจ ำ  ต ำแหน่งเจำ้หน้ำที่
กำรเงนิและบญัชี  จ ำนวน 15,440 บำท/เดอืน  รวม 12 เดอืน  เป็น
เงนิ  185,280 บำท   
 

      

  
   

คำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง จ ำนวน 342,720 บำท 

  
      

  -  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนรำยเดอืนใหแ้กพ่นกังำนจำ้งตำมภำรกจิและ
พนกังำนจำ้งท ั่วไป  รวม 12 เดอืน 
 

      

  
   

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนกังำนจำ้ง จ ำนวน 60,000 บำท 

  
      

  -  เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่คำ่ครองชีพช ั่วครำวใหแ้กพ่นกังำนจำ้ง  เงนิทีป่รบั
เพิม่ตำมคณุวุฒ ิ และเงนิเพิม่อืน่ๆ ใหแ้กพ่นกังำนจำ้ง  
 

      

  
  

งบด ำเนนิงำน รวม 450,000 บำท 

  
   

คำ่ตอบแทน รวม 140,000 บำท 

  
   

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 20,000 บำท 

  

      

  - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำรใหแ้กพ่นกังำน
สว่นต ำบล และพนกังำนจำ้งทีไ่ดร้บัค ำส ั่งใหม้ำปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร
ปกตแิละวนัหยุดรำชกำร      
 

      

  
   

คำ่เชำ่บำ้น จ ำนวน 100,000 บำท 

  
      

  -  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เชำ่บำ้นให้แกพ่นกังำนสว่นต ำบลและลูกจำ้งประจ ำและผู้
มสีทิธติำมระเบยีบฯก ำหนด 
 

      

  
   

เงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุร จ ำนวน 20,000 บำท 

  

      

  -  เพือ่จำ่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุรใหแ้กผู่บ้รหิำร พนกังำนสว่น
ต ำบล  และผูม้ีสทิธเิบกิไดต้ำมระเบยีบฯก ำหนด 
 
  

      

  
   

คำ่ใชส้อย รวม 230,000 บำท 

  
   

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร จ ำนวน 100,000 บำท 

          - เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในคำ่จำ้งเหมำบคุคลคำ่จำ้งเหมำบรกิำรอืน่ ๆ         

  
   

รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ       

  
    

(1) คำ่ลงทะเบยีนอบรม จ ำนวน 50,000 บำท 

  
      

  - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ลงทะเบยีนอบรมของพนกังำนสว่นต ำบล และพนกังำนจำ้ง
ทีไ่ดร้บัอนุญำตใหเ้ขำ้รบักำรอบรมตำมโครงกำรตำ่ง ๆ 

      

  
    

(2) คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร จ ำนวน 20,000 บำท 

  

      

  -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เบีย้เล้ียง คำ่พำหนะในกำรเดนิทำงไปรำชกำรของพนกังำน
สว่นต ำบล  พนกังำนจำ้งทีไ่ดร้บัอนุญำตใหเ้ดนิทำงไปรำชกำรตำ่ง ๆ 
 
 
 
 

      

  



 

    
(3) คำ่ใชจ้ำ่ยโครงกำรเพิม่ประสทิธภิำพในกำรจดัเก็บรำยได้ จ ำนวน 20,000 บำท 

  
      

  - เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำมโครงกำรเพิม่ประสทิธภิำพในกำรจดัเก็บ
รำยได ้โดยกำรออกหน่วยบรกิำรเคลือ่นที ่

      

  
    

(4) โครงกำรอบรมเพิม่ประสทิธภิำพกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรจดัหำพสัดุ จ ำนวน 20,000 บำท 

  
      

  -เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำมโครงกำรอบรมเพิม่ประสทิธภิำพกำรท ำงำนของ
คณะกรรมกำรจดัหำพสัดุ เพือ่สรำ้งควำมเขำ้ใจในกำรปฏบิตังิำน 

      

  
   

คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม จ ำนวน 20,000 บำท 

  

      

  - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บ ำรุงรกัษำหรือซอ่มแซมทรพัย์สนิ  เพือ่ใหส้ำมำรถใชง้ำน
ไดต้ำมปกต ิเชน่ คำ่ซอ่มแซมทรพัย์สนิครุภณัฑ์ตำ่ง ๆ คำ่บ ำรุงรกัษำ
ทรพัย์สนิ  และครุภณัฑ์อืน่ ๆ ฯลฯ 
 

      

  
   

คำ่วสัด ุ รวม 80,000 บำท 

  
   

วสัดสุ ำนกังำน จ ำนวน 40,000 บำท 

  
      

  - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดุตำ่งๆ ทีจ่ ำเป็นตอ้งใชใ้น
ส ำนกังำน เชน่ กระดำษ  แฟ้ม ปำกกำ ดนิสอ  ฯลฯ 

      

  
   

วสัดคุอมพวิเตอร์ จ ำนวน 40,000 บำท 

  
      

  - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดุคอมพวิเตอร์ในกองคลงั เชน่ ผำ้หมกึ อปุกรณ์
เพิม่เตมิอืน่ๆ ทีจ่ ำเป็น ฯลฯ 
 

      

  
  

งบลงทนุ รวม 38,300 บำท 

  
   

คำ่ครุภณัฑ ์ รวม 38,300 บำท 

  
   

ครุภณัฑ์ส ำนกังำน       

  
    

(1) คำ่จดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสำร จ ำนวน 12,000 บำท 

  
      

  - เพือ่จดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสำร  จ ำนวน  3  หลงัๆละ  4,000.- บำท  (รำคำตำม
ทอ้งตลำด) 

      

  
   

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์       

  
    

(1) คำ่จดัซ้ือคอมพวิเตอร์ พรอ้มเครือ่งพมิพ์ จ ำนวน 26,300 บำท 

  

      

  - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือคอมพวิเตอร์ (จอขนำดไมน้่อย
กวำ่ 18.5 นิ้ว) จ ำนวน  1  เครือ่ง ๆ ละ 22,000 บำท  พรอ้มเครือ่งพมิพ์
แบบฉีดหมกึ (Inkjet Printer) จ ำนวน 1 เครือ่ง ๆ ละ 4,300 บำท รวม
เป็นเงนิ  26,300  บำท  (ตำมกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สือ่สำร) 
 
 

      

  แผนงำนกำรรกัษำควำมสงบภำยใน 

  
 

งำนป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรือนและระงบัอคัคภียั รวม 1,468,360 บำท 

  
  

งบบคุลำกร รวม 330,360 บำท 

  
   

เงนิเดอืน (ฝ่ำยประจ ำ) รวม 330,360 บำท 

  
   

เงนิเดอืนพนกังำน จ ำนวน 192,360 บำท 

          - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังำนสว่นต ำบล  รวม  12  เดอืน       

  
   

คำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง จ ำนวน 108,000 บำท 

  
      

  -  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนรำยเดอืนใหแ้กพ่นกังำนจำ้ง
ท ั่วไป  รวม 12 เดอืน 

      

  
   

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนกังำนจำ้ง จ ำนวน 30,000 บำท 

  

     

  -  เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่คำ่ครองชีพช ั่วครำวใหแ้กพ่นกังำนจำ้ง  เงนิทีป่รบั
เพิม่ตำมคณุวุฒ ิ และเงนิเพิม่อืน่ๆ ใหแ้กพ่นกังำนจำ้ง  
 
 
 
 
 
 

      

  



 

  
งบด ำเนนิงำน รวม 838,000 บำท 

  
   

คำ่ใชส้อย รวม 643,000 บำท 

  
   

รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ       

  
    

(1) คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรต ัง้จุดตรวจบรกิำรประชำชน จ ำนวน 50,000 บำท 

  
      

  - เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรต ัง้จุดตรวจเทศกำลปีใหมแ่ละเทศกำลสงกรำนต์
เพือ่ป้องกนัและลดปญัหำอุบตัเิหตใุนชว่งเทศกำลปีใหมแ่ละสงกรำนต์  
 

      

  

    
(2) คำ่ใชจ้ำ่ยตำมโครงกำรกำรใหบ้รกิำรและสรำ้งเครือขำ่ยปฏบิตักิำรฉุกเฉิน
เบือ้งตน้ในชุมชน 

จ ำนวน 293,000 บำท 

  
      

  -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใช้จำ่ยตำมโครงกำรกำรใหบ้รกิำรและสรำ้งเครือขำ่ย
ปฏบิตักิำรฉุกเฉินเบือ้งตน้ในชุมชน 

      

  
    

(3) โครงกำรฝึกทบทวนอำสำสมคัรป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรือน จ ำนวน 200,000 บำท 

  
      

  -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใช้จำ่ยตำมโครงกำรฝึกทบทวนอำสำสมคัรป้องกนัภยัฝ่ำย
พลเรือน  ประจ ำปี 2560 
 

      

  
   

คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม จ ำนวน 100,000 บำท 

  

      

  - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซมครุภณัฑ์ทีใ่ชใ้นกจิกำรงำน อป
พร.  เพือ่ใหส้ำมำรถใช้งำนไดต้ำมปกต ิ เชน่ ซอ่มรถยนต์บรรทุก
น ้ำ รถยนต์ศนูย์ ฯลฯ  
 
 

      

  
   

คำ่วสัด ุ รวม 185,000 บำท 

  
   

วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ จ ำนวน 150,000 บำท 

  
      

  - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชน้ ้ำมนัเชื้อเพลงิ  รถน ้ำและรถกูภ้ยั และคำ่น ้ำมนัหล่อลืน่
รถยนต ์ฯลฯ  

      

  
   

วสัดวุทิยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ จ ำนวน 20,000 บำท 

  
      

  - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ยำและเวชภณัฑ์ วสัดกุำรแพทย์ ตำ่งๆ ทีใ่ชใ้นศนูย์กูช้ีพ
กูภ้ยัต ำบลแคนเหนือ ฯลฯ   

      

  
   

วสัดคุอมพวิเตอร์ จ ำนวน 15,000 บำท 

  

      

  - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดุคอมพวิเตอร์ เชน่ ผำ้หมกึ อปุกรณ์เพิม่เตมิอืน่ๆ ที่
จ ำเป็น ฯลฯ 

 

      

  
   

คำ่สำธำรณูปโภค รวม 10,000 บำท 

  
   

คำ่บรกิำรโทรศพัท์ จ ำนวน 10,000 บำท 

  

      

  - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่โทรศพัท์หมำยเลข  0-4330-6150  ประจ ำศนูย์ อปพร.ที่
ใชใ้นกำรตดิตอ่รำชกำรตำ่ง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

  



  
งบลงทนุ รวม 300,000 บำท 

  
   

คำ่ครุภณัฑ ์ รวม 200,000 บำท 

  
   

ครุภณัฑ์ไฟฟ้ำและวทิยุ       

  
    

(1) คำ่จดัซ้ือชุดกลอ้งวงจรปิด (CCTV) พรอ้มตดิต ัง้ จ ำนวน 200,000 บำท 

  

      

  - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือชุดกลอ้งวงจรปิด (CCTV)  พรอ้ม
ตดิต ัง้  ชนิด  IP/NETWORK  CAMERA  ควำมละเอยีดของภำพสงูสุด
ไมน้่อยกวำ่  2  ลำ้นพกิเซล  อปุกรณ์บนัทกึภำพผำ่นเครือขำ่ย (NVR-
Network Video Recorder)  แบบ  16  ชอ่ง  อปุกรณ์กระจำย
สญัญำณ PoE  (PoE  L2 Switch)  ขนำด  8  ชอ่ง  จอภำพ  LCD  หรื
อ LED  ขนำดไมน้่อยกวำ่  32  นิ้ว  เครือ่งส ำรองไฟทีส่ำมำรถรองรบักำร
ใชง้ำนระบบกลอ้งวงจรปิด   
(รำยละเอยีดคณุลกัษณะข ัน้พื้นฐำนตำมหลกัเกณฑ์ทีก่ระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสือ่สำรก ำหนด  พรอ้มอปุกรณ์ทุกรำยกำรพรอ้มใชง้ำน
ได ้) 
 
 

      

  
  

 คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง รวม 100,000 บำท 

  
   

คำ่กอ่สรำ้งสิง่สำธำรณูปโภค       

  
    

(1) โครงกำรปรบัปรุงพื้นทีบ่รเิวณอำคำรงำนป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั จ ำนวน 100,000 บำท 

  

      

  - เพือ่ปรบัปรุงพื้นทีบ่รเิวณอำคำรงำนป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั  โดย
ปรบัปรุงบรเิวณจุดที่  1 ลำนคอนกรีตเสรมิเหล็ก
กวำ้ง  7.00  เมตร  ยำว  15.00  เมตร  หนำ  0.15  เมตร  หรือมพีื้นที่
ลำนคอนกรีตไมน้่อยกวำ่105.00  ตำรำงเมตร  และบรเิวณจุดที ่ 2  ลำน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก
กวำ้ง  7.00  เมตร  ยำว  15.00  เมตร  หนำ  0.10  เมตร  หรือมพีื้นที่
ลำนคอนกรีตไมน้่อยกวำ่  105.00  ตำรำงเมตร  หรือรวมมพีื้นทีล่ำน
คอนกรีตเสรมิเหล็กไมน้่อยกวำ่  210.00  ตำรำงเมตร  ตำมรำยละเอยีด
แบบแปลนทีก่ ำหนด   
 

      

  แผนงำนกำรศกึษำ 

  
 

งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบักำรศกึษำ รวม 1,316,600 บำท 

  
  

งบบคุลำกร รวม 781,000 บำท 

  
   

เงนิเดอืน (ฝ่ำยประจ ำ) รวม 781,000 บำท 

  
   

เงนิเดอืนพนกังำน จ ำนวน 311,640 บำท 

          - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังำนสว่นต ำบล  รวม 12 เดอืน        

  
   

เงนิประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 42,000 บำท 

  

      

  -  เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่ง นกับรหิำรงำนท ั่วไป ใหแ้กห่วัหน้ำสว่น
กำรศกึษำศำสนำและวฒันธรรม จ ำนวน  3,500  บำท/
เดอืน  รวม 12 เดอืน 
เป็นเงนิ  42,000   บำท 

      

  
   

คำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง จ ำนวน 327,360 บำท 

  
      

  -  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนรำยเดอืนใหแ้กพ่นกังำนจำ้งตำมภำรกจิและ
พนกังำนจำ้งท ั่วไป  รวม 12 เดอืน 

      

  
   

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนกังำนจำ้ง จ ำนวน 100,000 บำท 

  

      

  -  เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่คำ่ครองชีพช ั่วครำวใหแ้กพ่นกังำนจำ้ง  เงนิทีป่รบั
เพิม่ตำมคณุวุฒ ิ และเงนิเพิม่อืน่ๆ ใหแ้กพ่นกังำนจำ้ง  
 
 
 
 
 
 

      

  
  

งบด ำเนนิงำน รวม 405,000 บำท 

  
   

คำ่ตอบแทน รวม 90,000 บำท 

  



   
คำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 20,000 บำท 

  

      

  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำรใหแ้กพ่นกังำน
สว่นต ำบล และพนกังำนจำ้งทีไ่ดร้บัค ำส ั่งใหม้ำปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร
ปกตแิละวนัหยุดรำชกำร 
 

      

  
   

คำ่เชำ่บำ้น จ ำนวน 50,000 บำท 

  
      

  -  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เชำ่บำ้นให้แกพ่นกังำนสว่นต ำบลและลูกจำ้งประจ ำและผู้
มสีทิธติำมระเบยีบฯก ำหนด 
 

      

  
   

เงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุร จ ำนวน 20,000 บำท 

  
      

  -  เพือ่จำ่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุรใหแ้กพ่นกังำนสว่นต ำบล  และ
ผูม้สีทิธเิบกิตำมระเบยีบฯก ำหนด 
 

      

  
   

คำ่ใชส้อย รวม 200,000 บำท 

  
   

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร จ ำนวน 100,000 บำท 

  
      

  (1)  คำ่จำ้งเหมำบรกิำร                   จ ำนวน      100,000.-  บำท 
- เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในคำ่จำ้งเหมำบคุคลคำ่จำ้งเหมำบรกิำรอืน่ ๆ   
 

      

  
   

รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ       

  
    

(1) คำ่ลงทะเบยีนอบรม จ ำนวน 50,000 บำท 

  
      

  -  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ลงทะเบยีนอบรมของพนกังำนสว่นต ำบลและพนกังำนจำ้ง
สว่นกำรศกึษำ ฯ     

      

  
    

(2) คำ่เดนิทำงไปรำชกำร จ ำนวน 30,000 บำท 

  

      

  -  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เบีย้เล้ียง คำ่พำหนะในกำรเดนิทำงไปรำชกำรของ
พนกังำนสว่นต ำบล พนกังำนจำ้งทีไ่ดร้บัมอบหมำยใหเ้ดนิทำงไปรำชกำร
ตำ่งๆ  
 

      

  
   

คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม จ ำนวน 20,000 บำท 

  

      

  -  เพือ่เป็นคำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซมทรพัย์สนิ  ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง
เพือ่ใหส้ำมำรถใชง้ำนได้
ตำมปกต ิ  เชน่  หอ้งเรียน  หอ้งน ้ำ  หลงัคำ  อำคำรเรียนระบบ
ไฟฟ้ำ  ฯลฯ   
 

      

  
   

คำ่วสัด ุ รวม 75,000 บำท 

  
   

วสัดสุ ำนกังำน จ ำนวน 45,000 บำท 

  
      

  - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดุส ำนกังำนทีจ่ ำเป็นส ำหรบัในสว่นกำรศกึษำและศนูย์
พฒันำเด็กเล็ก  เชน่  กระดำษ  ปำกกำ  ดนิสอ  แฟ้ม  น ้ำดิม่  ฯลฯ  

      

  
   

วสัดงุำนบำ้นงำนครวั จ ำนวน 20,000 บำท 

          - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดุงำนบำ้นงำนครวัทีจ่ ำเป็น เชน่ จำน ชำม หมอ้ ฯลฯ       

  
   

วสัดคุอมพวิเตอร์ จ ำนวน 10,000 บำท 

  
      

  - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร์ เชน่ ผำ้หมกึ อปุกรณ์เพิม่เตมิ
อืน่ๆ ทีจ่ ำเป็น ฯลฯ 

      

  
   

คำ่สำธำรณูปโภค รวม 40,000 บำท 

  
   

คำ่ไฟฟ้ำ จ ำนวน 30,000 บำท 

          - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ไฟฟ้ำของศูนย์พฒันำเด็กเล็กอบต.แคนเหนือ           

  
   

คำ่น ้ำประปำ คำ่น ้ำบำดำล จ ำนวน 10,000 บำท 

  

      

  - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่น ้ำประปำทีใ่ชใ้นศนูย์พฒันำเด็กเล็กอบต.แคนเหนือ 
 
 
 
 
 

      

  
  

งบลงทนุ รวม 130,600 บำท 

  
   

คำ่ครุภณัฑ ์ รวม 30,600 บำท 

  



   
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์       

  
    

(1) คำ่จดัซ้ือคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 22,000 บำท 

  

      

  - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือคอมพวิเตอร์ (จอขนำดไมน้่อย
กวำ่ 18.5 นิ้ว) จ ำนวน  1  เครือ่ง ๆ ละ 22,000 บำท (ตำมกระทรวง
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่สำร) 
 

      

  
    

(2) คำ่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ จ ำนวน 8,600 บำท 

  

      

  - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์แบบฉีด
หมกึ (Inkjet Printer) จ ำนวน  2  เครือ่ง ๆ ละ 4,300  บำท  เป็น
เงนิ  8,600  บำท   (ตำมกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่สำร) 
 

      

  
   

คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง รวม 100,000 บำท 

  
   

คำ่กอ่สรำ้งสิง่สำธำรณูปโภค       

  
    

(1) โครงกำรปรบัปรุงศนูย์พฒันำเด็กเล็ก  อบต. แคนเหนือ จ ำนวน 100,000 บำท 

  

      

  - เพือ่ปรบัปรุงศนูย์พฒันำเด็กเล็ก  อบต. แคนเหนือ  โดยก ัน้หอ้งภำยใน
ชนิดผนงัแบบโครงเครำ่อลูมเินียมกระจก  และประตบูำน
เลือ่น  จ ำนวน  1  บำน  ขนำดพื้นทีผ่นงั
ยำว  8.00  เมตร  สงู  3.20  เมตร  จ ำนวน  1  แหง่  หรือมพีื้นที่
ด ำเนินกำรไมน้่อยกวำ่  25.60  ตำรำงเมตร  และตดิต ัง้เหล็กดดั
หน้ำตำ่ง  จ ำนวน  13  ชุด  และเหล็กดดัประตู  จ ำนวน  1  ชุด  ตำม
รำยละเอยีดแบบแปลนทีก่ ำหนด   
 

      

  
 

งำนระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษำ รวม 4,642,616 บำท 

  
  

งบบคุลำกร รวม 971,460 บำท 

  
   

เงนิเดอืน (ฝ่ำยประจ ำ) รวม 971,460 บำท 

  
   

เงนิเดอืนพนกังำน จ ำนวน 493,200 บำท 

          - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนขำ้รำชกำรครูผูด้แูลเด็ก  รวม 12 เดอืน        

  
   

คำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง จ ำนวน 444,720 บำท 

  
      

  -  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนรำยเดอืนใหแ้กพ่นกังำนจำ้ง ผูด้แูล
เด็ก รวม 12 เดอืน 

      

  
   

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนกังำนจำ้ง จ ำนวน 33,540 บำท 

  
      

  -  เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่คำ่ครองชีพช ั่วครำวใหแ้กพ่นกังำนจำ้ง  เงนิทีป่รบั
เพิม่ตำมคณุวุฒ ิ และเงนิเพิม่อืน่ๆใหแ้กพ่นกังำนจำ้ง  
 

      

  
  

งบด ำเนนิงำน รวม 1,737,156 บำท 

  
   

คำ่ตอบแทน รวม 4,200 บำท 

  
   

เงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุร จ ำนวน 4,200 บำท 

  
      

  -  เพือ่จำ่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุรใหแ้กข่ำ้รำชกำรครูผูด้แูล
เด็ก  และผูม้ีสทิธเิบกิตำมระเบยีบฯก ำหนด 
 

      

  
   

คำ่ใชส้อย รวม 721,200 บำท 

  
   

รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ       

  
    

(1) คำ่ใชจ้ำ่ยตำมโครงกำรจดักจิกรรมวนัเด็กแหง่ชำต ิ จ ำนวน 150,000 บำท 

  

      

  -  เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดักจิกรรมวนัเด็กแหง่ชำติ   ประจ ำปี  2560    
 
 
 
 
 
 
 
 

      

  
    

(2) คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดักจิกรรมของศนูย์พฒันำเด็กเล็ก อบต.แคนเหนือ จ ำนวน 30,000 บำท 

          -  เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดักจิกรรมของศนูย์พฒันำเด็กเล็ก อบต.แคน       

  



เหนือ  เชน่  กจิกรรมวนัแม ่ วนัพอ่  วนัไหวค้รูและอืน่ ๆ    ฯลฯ 

    
(3) โครงกำรสนบัสนุนคำ่ใชจ้ำ่ยกำรบรหิำรสถำนศกึษำ จ ำนวน 541,200 บำท 

  

      

       (3.1) คำ่อำหำรกลำงวนัศนูย์พฒันำเด็กเล็ก อบต. แคนเหนือ    
                                                    จ ำนวน    401,800.-     บำท 
 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่อำหำรกลำงวนัเด็กเล็ก   จ ำนวน  82  คน อตัรำคน
ละ 20 บำท / วนั  จ ำนวน  245 วนั           
     (3.2) คำ่จดักำรเรียนกำรสอน      จ ำนวน   139,400.- บำท 
 - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดักำรเรียนกำรสอนเด็กเล็ก  จ ำนวน  82 คน  อตัรำคน
ละ 1,700 บำท/ปี   

 

      

  
   

คำ่วสัด ุ รวม 1,011,756 บำท 

  
   

คำ่อำหำรเสรมิ (นม) จ ำนวน 1,011,756 บำท 

  

      

  (1) คำ่อำหำรเสรมิ(นม) โรงเรียนสงักดั สพฐ.        จ ำนวน   854,627.-
 บำท 
- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่อำหำรเสรมินมเด็กนกัเรียน เด็กเล็ก -ป.
6 จ ำนวน  260 วนั อตัรำคนละ 7.37 บำท/วนัจ ำนวน 5 แหง่   
- โรงเรียนบำ้นดอนหมำกพรกิ-ลิน้ฟ้ำ จ ำนวน 33 คน เป็นเงนิ 63,235.-
 บำท 
- โรงเรียนบำ้นแคนเหนือ จ ำนวน   94  คน   เป็นเงนิ  180,123.-  บำท 
- โรงเรียนบำ้นหนองเจำ้เมือง จ ำนวน   34  คน เป็นเงนิ    65,151.-
  บำท 
- โรงเรียนไตรคำมประชำสรรค์  จ ำนวน 174  คน เป็นเงนิ  333,419.-
  บำท 
- โรงเรียนโคกโกโคกกลำง จ ำนวน  111  คน เป็นเงนิ  212,699.-
  บำท      
(2) คำ่อำหำรเสรมิ (นม) ศูนย์พฒันำเด็กเล็ก อบต. แคนเหนือ    
                                                                        จ ำนวน 157,129.-
 บำท 
- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่อำหำรเสรมิ (นม) เด็กเล็ก  จ ำนวน 82 คน อตัรำคน
ละ  7.37 บำท/วนั  จ ำนวน  260  วนั   
 
  

      

  
  

งบลงทนุ รวม 50,000 บำท 

  
   

คำ่ครุภณัฑ ์ รวม 50,000 บำท 

  
   

ครุภณัฑ์ส ำนกังำน       

  
    

(1) คำ่จดัซ้ือโตะ๊มำ้หนิออ่น จ ำนวน 5,500 บำท 

  
      

  - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือโตะ๊มำ้หนิออ่นพรอ้มเกำ้อี้ จ ำนวน 1 ชุด ส ำหรบั
ศนูย์พฒันำเด็กเล็ก อบต. แคนเหนือ 
 

      

  
   

ครุภณัฑ์กำรศกึษำ       

  
    

(1) คำ่จดัซ้ือโตะ๊อนุบำล จ ำนวน 12,000 บำท 

  

      

  - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือโตะ๊
อนุบำล  ขนำด  60x120x55  เซนตเิมตร  พรอ้ม
เกำ้อี ้ จ ำนวน  6  ตวั  จ ำนวน  4  ชุด ๆ ละ  3,000  บำท  เป็น
เงนิ  12,000  บำท  ส ำหรบัศนูย์พฒันำเด็กเล็ก อบต. แคนเหนือ 
 
 
 
 
 

      

  
   

ครุภณัฑ์ไฟฟ้ำและวทิยุ       

  
    

(1) คำ่จดัซ้ือโทรทศัน์ จ ำนวน 8,000 บำท 

          - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือ       

  



โทรทศัน์  แอล อี ด ี(LED TV)  ขนำด  32  นิ้ว  จ ำนวน  1  เครือ่ง  ระด ั
บควำมละเอยีดจอภำพ  1366x768  พกิเซล 
 

    
(2) คำ่จดัซ้ือเครือ่งเลน่ซีดี, ดวีีดี จ ำนวน 2,000 บำท 

  
      

  - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือเครือ่งเลน่ซีดี, ดวีีดี  จ ำนวน  1  เครือ่ง  ส ำหรบั
ศนูย์พฒันำเด็กเล็ก อบต. แคนเหนือ 

      

  
    

(3) คำ่จดัซ้ือเครือ่งเสยีง จ ำนวน 10,000 บำท 

  
      

  - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือเครือ่งเสยีง  จ ำนวน  1  เครือ่ง  ส ำหรบัศนูย์พฒันำ
เด็กเล็ก อบต. แคนเหนือ 
 

      

  
   

ครุภณัฑ์งำนบำ้นงำนครวั       

  
    

(1) คำ่จดัซ้ือเครือ่งซกัผำ้ จ ำนวน 12,500 บำท 

  
      

  - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือเครือ่งซกัผำ้แบบธรรมดำ  ขนำดไมน้่อย
กวำ่  10  กโิลกรมั 
 

      

  
  

งบเงนิอดุหนุน รวม 1,884,000 บำท 

  
   

เงนิอดุหนุน รวม 1,884,000 บำท 

  
   

เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร จ ำนวน 1,884,000 บำท 

  

      

  (1) อดุหนุนโรงเรียนสงักดั สพฐ.              จ ำนวน      1,784,000.-
      บำท 
- เพือ่อดุหนุนโรงเรียนสงักดั สพฐ. 5 แหง่ ในเขตพื้นทีต่ ำบลแคน
เหนือ  เพือ่เป็นคำ่อำหำรกลำงวนัส ำหรบันกัเรียน เด็กนกัเรียนอนุบำล – ป.
6  จ ำนวน  200 วนั อตัรำคนละ 20 บำทตอ่วนั  ตำมหลกัเกณฑ์ทีไ่ดร้บั
กำรจดัสรร  ดงัน้ี 
- โรงเรียนบำ้นดอนหมำกพรกิลิน้ฟ้ำ จ ำนวน 33 คน  
เป็นเงนิ 132,000.-บำท 
- โรงเรียนบำ้นแคนเหนือ    จ ำนวน   94   คน  เป็นเงนิ  376,000.-
  บำท  
- โรงเรียนบำ้นหนองเจำ้เมือง   จ ำนวน  34  คน  เป็นเงนิ  136,000.-
  บำท 
- โรงเรียนไตรคำมประชำสรรค์  จ ำนวน 174 คน  เป็นเงนิ  696,000.-
  บำท 
- โรงเรียนโคกโกโคกกลำง  จ ำนวน  111  คน  เป็นเงนิ  444,000.-
  บำท 
(2) อดุหนุนสถำนศกึษำ                            จ ำนวน        100,000.-
    บำท 
- เพือ่อดุหนุนสถำนศกึษำ (โรงเรียน)  ในเขตพื้นทีต่ ำบลแคนเหนือตำม
โครงกำรทีข่อรบักำรสนบัสนุน  จ ำนวน  5  แหง่  ดงัน้ี 
- โรงเรียนบำ้นดอนหมำกพรกิลิน้ฟ้ำ            จ ำนวน     20,000.- บำท 
- โรงเรียนบำ้นแคนเหนือ                           จ ำนวน    20,000.-  บำท  
- โรงเรียนบำ้นหนองเจำ้เมือง                      จ ำนวน    20,000.-  บำท 
- โรงเรียนไตรคำมประชำสรรค์                   จ ำนวน    20,000.-  บำท 
- โรงเรียนโคกโกโคกกลำง                          จ ำนวน    20,000.-  บำท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

  
 

งำนศกึษำไมก่ ำหนดระดบั รวม 90,000 บำท 

  
  

งบด ำเนนิงำน รวม 90,000 บำท 

  
   

คำ่ใชส้อย รวม 90,000 บำท 

  



   
รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ       

  
    

(1) โครงกำรอบรมเยำวชนตำ้นยำเสพตดิ จ ำนวน 60,000 บำท 

          -เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำมโครงกำรอบรมเยำวชนตำ้นยำเสพตดิ          

  
    

(2) โครงกำรอบรมดำ้นจรยิธรรม คณุธรรมแกเ่ด็กและเยำวชน จ ำนวน 30,000 บำท 

  

      

  -เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำมโครงกำรอบรมดำ้นจรยิธรรม คณุธรรมแกเ่ด็กและ
เยำวชน  

 

      

  แผนงำนสำธำรณสขุ 

  
 

งำนบรกิำรสำธำรณสขุและงำนสำธำรณสขุอืน่ รวม 451,760 บำท 

  
  

งบบคุลำกร รวม 326,760 บำท 

  
   

เงนิเดอืน (ฝ่ำยประจ ำ) รวม 326,760 บำท 

  
   

เงนิเดอืนพนกังำน จ ำนวน 296,760 บำท 

          - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังำนสว่นต ำบล  รวม 12 เดอืน        

  
   

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆ ของพนกังำน จ ำนวน 30,000 บำท 

  
      

  -  เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่กำรครองชีพช ั่วครำว  เงนิทีป่รบัเพิม่ตำม
คณุวุฒ ิ และเงนิเพิม่อืน่ๆ ใหแ้กพ่นกังำนสว่นต ำบล 
 

      

  
  

งบด ำเนนิงำน รวม 70,000 บำท 

  
   

คำ่ใชส้อย รวม 40,000 บำท 

  
   

รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ       

  
    

(1) คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรป้องกนัโรคตดิตอ่และโรคระบำด จ ำนวน 20,000 บำท 

  
      

  - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรป้องกนัโรคตดิตอ่และโรค
ระบำด  เชน่  ไขเ้ลือดออก  ไขห้วดัใหญส่ำยพนัธ์ใหมโ่รคมอื
เทำ้  ปำก  ฯลฯ 

      

  
    

(2) โครงกำรคดัแยกขยะในครวัเรือนเพือ่เพิม่รำยไดใ้นครวัเรือน จ ำนวน 20,000 บำท 

  
      

  - เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำมโครงกำคดัแยกขยะในครวัเรือนเพือ่เพิม่รำยไดใ้น
ครวัเรือน    
 

      

  
   

คำ่วสัด ุ รวม 30,000 บำท 

  
   

วสัดวุทิยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ จ ำนวน 30,000 บำท 

  

      

  - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือคำ่ยำและเวชภณัฑ์ วสัดกุำรแพทย์ เชน่ ยำสำมญั
ประจ ำบำ้นไวใ้ชใ้นส ำนกังำน, ทรำยอเบท  น ้ำยำพน่ยุง่ลำยและวสัดุ
กำรแพทย์อืน่ๆ ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

  



 
 
 

  
งบเงนิอดุหนุน รวม 55,000 บำท 

  
   

เงนิอดุหนุน รวม 55,000 บำท 

  
   

เงนิอดุหนุนกจิกำรทีเ่ป็นสำธำรณประโยชน์ จ ำนวน 55,000 บำท 

  

      

  (1) อดุหนุนศนูย์ชว่ยเหลือผูต้ดิเชื้อ H.I.V. ผูป่้วยเอดส์และครอบครวั 
                                                                     จ ำนวน   10,000.-
    บำท 
-เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนศนูย์ชว่ยเหลือผูต้ดิเชื้อ H.I.V.  ผูป่้วยเอดส์และ
ครอบครวั 
(2) เงนิอดุหนุนสำธำรณสขุมลูฐำนระดบัหมูบ่ำ้น   จ ำนวน    45,000.-
   บำท 
 - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนสำธำรณสขุมูลฐำนระดบั
หมูบ่ำ้น  จ ำนวน  9 หมูบ่ำ้น หมูบ่ำ้นละ 5,000  บำท 
 
 

      

  แผนงำนสงัคมสงเครำะห์ 

  
 

งำนสวสัดกิำรสงัคมและสงัคมสงเครำะห์ รวม 384,000 บำท 

  
  

งบด ำเนนิงำน รวม 374,000 บำท 

  
   

คำ่ใชส้อย รวม 374,000 บำท 

  
   

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร จ ำนวน 144,000 บำท 

  

      

  (1) คำ่จำ้งเหมำรถรบัสง่เด็กเล็ก        จ ำนวน           144,000.-      บำท 
    - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งเหมำรถรบัสง่เด็กเล็ก  ของศนูย์พฒันำเด็กเล็ก   
    อบต. แคนเหนือ  จ ำนวน  2 คนั เดอืนละ 6,000 บำท จ ำนวน 12 
เดอืน 
 
       

      

  
   

รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ       

  
    

(1)  โครงกำรรดน ้ำขอพรเน่ืองในเทศกำลสงกรำนต์  ประจ ำปี  2560 จ ำนวน 200,000 บำท 

  
      

  - เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำมโครงกำรรดน ้ำขอพรเน่ืองในเน่ืองในเทศกำล
สงกรำนต์  ประจ ำปี  2560  เพือ่เป็นกำรอนุรกัษ์และสืบสำนงำนประเพณี 

      

  
    

(2)  โครงกำรชว่ยเหลือผูย้ำกไร ้ผูด้อ้ยโอกำส จ ำนวน 30,000 บำท 

  
      

  -  เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำมโครงกำรชว่ยเหลือผูย้ำกไร้  ผูด้อ้ยโอกำส 
 
 

      

  
  

งบเงนิอดุหนุน รวม 10,000 บำท 

  
   

เงนิอดุหนุน รวม 10,000 บำท 

  
   

เงนิอดุหนุนกจิกำรทีเ่ป็นสำธำรณประโยชน์ จ ำนวน 10,000 บำท 

  

      

  (1) อดุหนุนกิง่กำชำดอ ำเภอบำ้นไผ่  จ ำนวน      10,000.-      บำท 
- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิอดุหนุนตำมโครงกำรสนบัสนุนกจิกำรสำธำรณประโยชน์
ของกิง่กำชำดอ ำเภอบำ้นไผ่  
 
 

      

  แผนงำนเคหะและชุมชน 

  
 

งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชมุชน รวม 2,464,360 บำท 

  
  

งบบคุลำกร รวม 1,351,960 บำท 

  
   

เงนิเดอืน (ฝ่ำยประจ ำ) รวม 1,351,960 บำท 

  
   

เงนิเดอืนพนกังำน จ ำนวน 810,720 บำท 

  

      

  - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังำนสว่นต ำบล  รวม  12  เดอืน 
 
 
 

      

  



 
 
 

   
เงนิเพิม่ตำ่ง ๆ ของพนกังำน จ ำนวน 30,000 บำท 

  
      

  -  เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่คำ่ครองชีพช ั่วครำว  เงนิทีป่รบัเพิม่ตำม
คณุวุฒ ิ และเงนิเพิม่อืน่ๆให้แกพ่นกังำนสว่นต ำบล  
 

      

  
   

เงนิประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 42,000 บำท 

  

      

  -  เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่ง นกับรหิำรงำนชำ่ง  ใหแ้ก ่ผูอ้ ำนวยกำร
กองชำ่ง  จ ำนวน  3,500 บำท/เดอืน  รวม 12 เดอืน  เป็น
เงนิ 42,000 บำท  
 

      

  
   

คำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง จ ำนวน 369,240 บำท 

  
      

  -  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนรำยเดอืนใหแ้กพ่นกังำนจำ้งตำมภำรกจิและ
พนกังำนจำ้งท ั่วไป  รวม 12 เดอืน 
 

      

  
   

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนกังำนจำ้ง จ ำนวน 100,000 บำท 

  
      

  -  เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่คำ่ครองชีพช ั่วครำวใหแ้กพ่นกังำนจำ้ง  เงนิทีป่รบั
เพิม่ตำมคณุวุฒ ิ และเงนิเพิม่อืน่ๆใหแ้กพ่นกังำนจำ้ง  
 

      

  
  

งบด ำเนนิงำน รวม 1,078,400 บำท 

  
   

คำ่ตอบแทน รวม 100,000 บำท 

  
   

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 20,000 บำท 

  

      

  -  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำรใหแ้กพ่นกังำน
สว่นต ำบล และพนกังำนจำ้ง ทีไ่ดร้บัค ำส ั่งให้มำปฏบิตังิำนนอกเวลำ
รำชกำรปกตแิละวนัหยุดรำชกำร      
 

      

  
   

คำ่เชำ่บำ้น จ ำนวน 60,000 บำท 

  
      

  -  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เชำ่บำ้นให้แกพ่นกังำนสว่นต ำบล และผูม้สีทิธติำม
ระเบยีบฯก ำหนด 
 

      

  
   

เงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุร จ ำนวน 20,000 บำท 

  
      

  -  เพือ่จำ่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุรใหแ้กพ่นกังำนสว่นต ำบล  และ
ผูม้สีทิธเิบกิไดต้ำมระเบยีบฯ 
 

      

  
   

คำ่ใชส้อย รวม 738,400 บำท 

  
   

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร จ ำนวน 188,400 บำท 

  

      

  (1)  คำ่จำ้งเหมำบรกิำร                            จ ำนวน    158,400.-  บำท 
- เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในคำ่จำ้งเหมำบคุคลคำ่จำ้งเหมำบรกิำรอืน่ ๆ ฯลฯ 
(2) คำ่จำ้งเหมำตรวจคณุภำพน ้ำประปำหมูบ่ำ้น   จ ำนวน      30,000.-
  บำท 
- เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจ้ำงเหมำตรวจคณุภำพน ้ำประปำหมูบ่ำ้น 
 

      

  
   

รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ       

  
    

(1) คำ่ลงทะเบยีนอบรม จ ำนวน 30,000 บำท 

  
      

  - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ลงทะเบยีนอบรมของพนกังำนสว่นต ำบล และพนกังำนจำ้ง
ทีไ่ดร้บัอนุญำตใหเ้ขำ้รบักำรอบรมตำมโครงกำรตำ่ง ๆ 

      

  
    

(2) คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร จ ำนวน 20,000 บำท 

  

      

  -เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เบีย้เล้ียง คำ่พำหนะในกำรเดนิทำงไปรำชกำรของพนกังำน
สว่นต ำบล  พนกังำนจำ้งทีไ่ดร้บัอนุญำตใหเ้ดนิทำงไปรำชกำรตำ่ง ๆ 
 
 
 
 
 

      

  



 
 
 
 

   
คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม จ ำนวน 500,000 บำท 

  

      

  (1)  คำ่ซอ่มแซมหอกระจำยขำ่ว        จ ำนวน     50,000.-     บำท 
-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ซ่อมแซมหอกระจำยขำ่วหมูบ่ำ้นตำ่งๆ ทีช่ ำรุดเสยีหำย 
(2)  คำ่ซอ่มแซมถนน         จ ำนวน    300,000.-    บำท 
-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ซ่อมแซมถนนในพื้นทีต่ ำบลแคนเหนือ 
(3)  คำ่ซอ่มแซมระบบประปำ         จ ำนวน      20,000.-    บำท 
-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ซ่อมแซมระบบประปำในพื้นทีต่ ำบลแคนเหนือ 
(4)  คำ่ซอ่มแซมรอ่งระบำยน ้ำ/ฝำยกกัเก็บน ้ำ   จ ำนวน    80,000.-   บำท 
-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ซ่อมแซมร่องระบำยน ้ำ/ฝำยเก็บกกัน ้ำภำยในพื้นทีต่ ำบล
แคนเหนือ 
(5)  คำ่ซอ่มแซมครุภณัฑ์ของ อบต.        จ ำนวน       50,000.-   บำท 
-  เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ซ่อมแซมครุภณัฑ์ของ  อบต. เชน่ เครือ่ง
เสยีง โตะ๊ เต็นท์ และอืน่ๆ ฯลฯ 
 

      

  
   

คำ่วสัด ุ รวม 240,000 บำท 

  
   

วสัดสุ ำนกังำน จ ำนวน 30,000 บำท 

  

      

  - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดุตำ่ง ๆ  ทีจ่ ำเป็นตอ้งใชใ้น
ส ำนกังำน เชน่ กระดำษ  แฟ้ม ปำกกำ ดนิสอ  และอืน่ๆ ทีใ่ชใ้น
ส ำนกังำน ฯลฯ  เป็นเงนิ  20,000.-   บำท 
- เพือ่จดัช้ือเตน้ท์
พบั ขนำด  2 x 2 เมตร  จ ำนวน  2 ตวั ๆ ละ 2,300 บำท  เป็น
เงนิ  4,600 บำท   
- เพือ่จดัซ้ือเตน้ท์
พบั ขนำด  3 x 3 เมตร จ ำนวน  2 ตวั ๆ ละ 2,700 บำท  เป็น
เงนิ  5,400 บำท   
        

      

  
   

วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ จ ำนวน 80,000 บำท 

          - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดุไฟฟ้ำและวทิยุ เชน่ หลอดไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ ฯลฯ       

  
   

วสัดกุอ่สรำ้ง จ ำนวน 100,000 บำท 

  
      

  - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดกุอ่สรำ้ง เชน่ ทรำย ปนู ตะป ูและอืน่ๆ ทีเ่กีย่วกบักำร
กอ่สรำ้ง  ฯลฯ 

      

  
   

วสัดคุอมพวิเตอร์ จ ำนวน 30,000 บำท 

  

      

  - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดุคอมพวิเตอร์ในกองชำ่ง เชน่ ผำ้หมกึ อปุกรณ์
เพิม่เตมิอืน่ๆ ทีจ่ ำเป็น ฯลฯ 

 

      

  
  

งบลงทนุ รวม 34,000 บำท 

  
   

คำ่ครุภณัฑ ์ รวม 34,000 บำท 

  
   

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์       

  
    

(1) คำ่จดัซ้ือคอมพวิเตอร์พรอ้มเครือ่งพมิพ์ จ ำนวน 34,000 บำท 

  

      

  - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือคอมพวิเตอร์ (จอขนำดไมน้่อย
กวำ่ 18.5 นิ้ว) จ ำนวน  1  เครือ่ง ๆ ละ 22,000 บำท พรอ้มเครือ่งพมิพ์
แบบเลเซอร์/ชนิด LED ส ี แบบ  Network  จ ำนวน  1  เครือ่ง ๆ ละ ไม่
เกนิ 12,000 บำท  รวมเป็นเงนิ  34,000  บำท  (ตำมกระทรวง
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่สำร) 
 
 
 
 
 

      

  



 
 
 

 
งำนไฟฟ้ำถนน รวม 2,350,000 บำท 

  
  

งบลงทนุ รวม 1,840,000 บำท 

  
   

คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง รวม 1,840,000 บำท 

  
   

คำ่กอ่สรำ้งสิง่สำธำรณูปโภค       

  

    
(1) โครงกำรปรบัปรุงถนนจำกบำ้นพอ่ธง  หลำ้โยม – บำ้นพอ่หำ  จำ่บำล   
บำ้นแคนเหนือ  หมูท่ี ่1 ต ำบลแคนเหนือ  อ ำเภอบำ้นไผ ่ จงัหวดัขอนแกน่ 

จ ำนวน 151,000 บำท 

  

      

  - เพือ่ปรบัปรุงถนนจำกบำ้นพอ่ธง หลำ้โยม – บำ้นพอ่หำ จำ่บำล โดยเสรมิ
ผวิจรำจรคอนกรีตเสรมิเหล็ก ขนำด
กวำ้ง 4.00 เมตร ยำว 105.00 เมตร หนำ 0.10 เมตร หรือมพีื้นทีผ่วิ
จรำจรคอนกรีตเสรมิเหล็ก  ไมน้่อยกวำ่ 420.00 ตำรำงเมตร ตำม
รำยละเอยีดแบบแปลนทีก่ ำหนด พรอ้มตดิต ัง้ป้ำยประชำสมัพนัธ์
โครงกำร 1 ป้ำย และป้ำยโครงกำรตำมแบบมำตรฐำนที่
ก ำหนด จ ำนวน 1 ป้ำย   

      

  

    

(10) โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กจำกบำ้นนำยสวุทิย์  สดุศรี – 
บำ้นนำยทองสขุ  ไสวงำม บำ้นเหลำ่หลวง หมูท่ี ่4 ต ำบลแคนเหนือ อ ำเภอบำ้น
ไผ ่จงัหวดัขอนแกน่ 

จ ำนวน 87,000 บำท 

  

      

  - เพือ่กอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กจำกบำ้นนำยสวุทิย์  สดุศรี – บำ้น
นำยทองสขุ  ไสวงำม ขนำด
กวำ้ง 3.00 เมตร ยำว 53.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร และเทคอนกรีต
เสรมิเหล็กมมุเล้ียวรถ 3.00 ตำรำงเมตร หรือมพีื้นทีผ่วิจรำจรคอนกรีต
เสรมิเหล็กไมน้่อยกวำ่ 162.00 ตำรำงเมตร ตำมรำยละเอยีดแบบแปลนที่
ก ำหนด  

      

  

    

(11) โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กจำกบำ้นนำยทองอยู ่– บำ้น
นำยสขุี  สหีะรำช  บำ้นเหลำ่หลวง หมูท่ี ่4 ต ำบลแคนเหนือ  อ ำเภอบำ้นไผ ่ 
จงัหวดัขอนแกน่ 

จ ำนวน 133,000 บำท 

  

      

  - เพือ่กอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กจำกบำ้นนำยทองอยู่ – บำ้นนำย
สขุี  สหีะรำช ขนำด
กวำ้ง 4.00 เมตร ยำว 61.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมพีื้นทีค่อนกรีต
เสรมิเหล็กไมน้่อยกวำ่ 244.00 ตำรำงเมตร ตำมรำยละเอยีดแบบแปลนที่
ก ำหนด พรอ้มตดิต ัง้ป้ำยประชำสมัพนัธ์โครงกำร 1 ป้ำย และป้ำยโครงกำร
ตำมแบบมำตรฐำนทีก่ ำหนด จ ำนวน 1 ป้ำย 

      

  

    

(12)  โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กจำกบำ้นพอ่สวุรรณที  
ไขม่กุข์ –บำ้นนำงชนิสรณ์ แกน่วงศ์  บำ้นหว้ยชนั หมูท่ี ่5 ต ำบลแคนเหนือ 
อ ำเภอบำ้นไผ ่จงัหวดัขอนแกน่ 

จ ำนวน 40,000 บำท 

  

      

  - เพือ่กอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กจำกบำ้นพอ่สุวรรณที ไขม่กุข์ – บำ้น
นำงชนิสรณ์ แกน่วงศ์  ขนำด
กวำ้ง 3.000 เมตร ยำว 37.00 เมตร หนำ 0.10 เมตร หรือมพีื้นที่
คอนกรีตเสรมิเหล็กไมน้่อยกวำ่ 111.00 ตำรำงเมตร ตำมรำยละเอยีดแบบ
แปลนทีก่ ำหนด 

      

  

    

(13) โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กจำกบำ้นแมเ่ตอืนใจ  สดุ
สะอำด – บำ้นนำยบญุมี  สมีด ีบำ้นหว้ยชนั หมูท่ี ่5 ต ำบลแคนเหนือ อ ำเภอ
บำ้นไผ ่ 
จงัหวดัขอนแกน่ 

จ ำนวน 27,000 บำท 

  

      

  - เพือ่กอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กจำกบำ้นแมเ่ตอืนใจ สดุสะอำด –
 บำ้นนำยบญุมี สมดีี ขนำด
กวำ้ง 3.00 เมตร ยำว 22.00 เมตร หนำ 0.10 เมตร หรือมพีื้นทีค่อนกรีต
เสรมิเหล็กไมน้่อยกวำ่ 66.00 ตำรำงเมตร ตำมรำยละเอียดแบบแปลนที่
ก ำหนด  
 
 
 
 
 

      

  



 
 
 

    

(14) โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กจำกบำ้นพอ่พรมมำไปทำงสี่
แยกหนองตะกลำ้ บำ้นหว้ยชนั หมูท่ี ่ 5  ต ำบลแคนเหนือ อ ำเภอบำ้นไผ ่
จงัหวดัขอนแกน่ 

จ ำนวน 70,000 บำท 

  

      

  - เพือ่กอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กจำกบำ้นพอ่พรมมำไปทำงสีแ่ยก
หนองตะกลำ้ ขนำด
กวำ้ง 4.00 เมตร ยำว 32.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมพีื้นทีค่อนกรีต
เสรมิเหล็กไมน้่อยกวำ่ 128.00 ตำรำงเมตร ตำมรำยละเอยีดแบบแปลนที่
ก ำหนด   

      

  

    

(15) โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กจำกบำ้นพอ่สมร บญุสงิห์ – 
บำ้นพอ่ยู้  สไบ บำ้นหว้ยชนั หมูท่ี ่5 ต ำบลแคนเหนือ อ ำเภอบำ้นไผ ่จงัหวดั
ขอนแกน่ 

จ ำนวน 26,000 บำท 

  

      

  - เพือ่กอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กจำกบำ้นพอ่สมร บญุสงิห์ - บำ้น
พอ่ยู้  ไสว  ขนำด
กวำ้ง 3.00 เมตร ยำว 23.00 เมตร หนำ 0.10 เมตร หรือมพีื้นทีค่อนกรีต
เสรมิเหล็กไมน้่อยกวำ่ 69.00 ตำรำงเมตร ไหลท่ำงลงลูกรงัขำ้ง
ละ 0.30 เมตร ตำมรำยละเอยีดแบบแปลนทีก่ ำหนด 

      

  

    

(16) โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กจำกบำ้นนำยเชำวนำญ – บำ้น
พอ่บวัเรียน สดุเหลือ บำ้นหว้ยชนั หมูท่ี ่5 ต ำบลแคนเหนือ อ ำเภอบำ้นไผ ่
จงัหวดัขอนแกน่ 

จ ำนวน 20,000 บำท 

  

      

  - เพือ่กอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กจำกบำ้นนำยเชำวนำญ – บำ้นพอ่บวั
เรียน สดุเหลือ  ขนำด
กวำ้ง 2.50  เมตร  ยำว 22.00 เมตร  หนำ 0.10 เมตร  หรือมพีื้นที่
คอนกรีตเสรมิเหล็กไมน้่อยกวำ่ 55.00 ตำรำงเมตร ตำมรำยละเอยีดแบบ
แปลนทีก่ ำหนด  

      

  

    
(17) โครงกำรปรบัปรุงถนนดนิสำยทำงบำ้นแมก่วด  สดุรกั – นำนำยบญุม ี
บำ้นหว้ยชนั  หมูท่ี ่ 5 ต ำบลแคนเหนือ อ ำเภอบำ้นไผ ่จงัหวดัขอนแกน่ 

จ ำนวน 29,000 บำท 

  

      

  - เพือ่ปรบัปรุงถนนดนิสำยทำงบำ้นแมก่วด  สดุรกั – นำนำยบญุมี โดยถม
ดนิ  ชว่งที ่1 ขนำดกวำ้ง 2.50 เมตร ยำว 100.00 เมตร  หนำ
เฉลีย่  0.40 เมตร  พรอ้มปรบัเกรดเกลีย่ตกแตง่  ปรมิำณดนิ
ถม  120  ลูกบำศก์เมตร ชว่งที ่ 2  ขนำดกวำ้ง  3.00 ตำรำง
เมตร  ยำว  100.00 เมตร  หนำเฉลีย่  0.30  เมตร  พรอ้มปรบัเกรดเกลีย่
ตกแตง่  ปรมิำตรดนิถม  108.00 ลูกบำศก์เมตร  และลงลูกรงั  ขนำด
กวำ้ง  2.50 เมตร  ยำว  200.00  เมตร  หนำเฉลีย่  0.10  เมตร  พรอ้ม
ปรบัเกรดเกลีย่ตกแตง่  ปรมิำตรลูกรงั  60  ลูกบำศก์เมตร 

      

  

    

(18) โครงกำรปรบัปรุงทำงระบำยน ้ำจำกบำ้นนำยบญุเลศิ  สมแีจม่  – บำ้น
นำยอ ำนำจ บญุค ำ้ บำ้นหนองเจำ้เมอืง หมูท่ี ่6 ต ำบลแคนเหนือ อ ำเภอบำ้นไผ ่
จงัหวดัขอนแกน่ 

จ ำนวน 111,000 บำท 

  

      

  - เพือ่ปรบัปรุงทำงระบำยน ้ำจำกบำ้นนำยบญุเลศิ สมแีจ่ม – บำ้นนำย
อ ำนำจ บญุค ำ้ ชว่งที ่1 โดยวำงทอ่ระบำยน ้ำคอนกรีต  ขนำด
เสน้ผำ่ศนูย์กลำง 0.30 เมตร ระยะทำงยำวรวม 160.00 เมตร และ
กอ่สรำ้งบอ่พกัน ้ำ ขนำดกวำ้ง 0.40 เมตร ยำว 0.40 เมตร ลกึตำมสภำพ
พื้นที ่จ ำนวน 17 บอ่ ตำมรำยละเอยีดแบบแปลนทีก่ ำหนด พรอ้มตดิต ัง้
ป้ำยประชำสมัพนัธ์โครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย และป้ำยตำมแบบมำตรฐำนที่
ก ำหนด จ ำนวน 1 ป้ำย 

 

 

 

 

      

  



 

 

    

(19) โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กจำกบำ้นนำงจนิตนำ จติแสง - 
บำ้นนำยทองเพชร แกว้ธนกจิ  บำ้นหนองเจำ้เมอืง หมูท่ี ่6 ต ำบลแคนเหนือ 
อ ำเภอบำ้นไผ ่จงัหวดัขอนแกน่ 

จ ำนวน 17,000 บำท 

  

      

  - เพือ่กอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กจำกบำ้นนำงจนิตนำ  จติแสง - บำ้น
นำยทองเพชร  แกว้ธนกจิ  ขนำด
กวำ้ง 2.20 เมตร ยำว 19.00 เมตร หนำ 0.10 เมตร หรือมพีื้นทีค่อนกรีต
เสรมิเหล็กไมน้่อยกวำ่ 41.80 ตำรำงเมตร ตำมรำยละเอียดแบบแปลนที่
ก ำหนด   

      

  

    

(2) โครงกำรปรบัปรุงถนนจำกสีแ่ยกบำ้นนำยสนั่น  เตโพธิ ์– บำ้นนำงสมจติร  
ศริสิกลรุจ  บำ้นแคนเหนือ หมูท่ี ่1 ต ำบลแคนเหนือ อ ำเภอบำ้นไผ ่จงัหวดั
ขอนแกน่ 

จ ำนวน 41,000 บำท 

  

      

  - เพือ่ปรบัปรุงถนนจำกสีแ่ยกบำ้นนำยสนั่น เตโพธิ ์– บำ้นนำงสมจติร ศริิ
สกลรุจ โดยเสรมิผวิจรำจรคอนกรีตเสรมิเหล็ก ขนำด
กวำ้ง 4.00 เมตร ยำว 29.00 เมตร หนำ 0.10 เมตร หรือมพีื้นทีผ่วิจรำจร
คอนกรีตเสรมิเหล็กไมน้่อยกวำ่ 116.00 ตำรำงเมตร ตำมรำยละเอยีดแบบ
แปลนทีก่ ำหนด 

      

  

    

(20) โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กจำกขำ้งบำ้นพอ่วสรุตัน์ ภำวะ
โคตร – ยุง้ขำ้วนำยสวุทิย์ สดุงำม บำ้นหนองเจำ้เมอืง หมูท่ี ่6 ต ำบลแคนเหนือ 
อ ำเภอบำ้นไผ ่จงัหวดัขอนแกน่ 

จ ำนวน 82,000 บำท 

  

      

  - เพือ่กอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กจำกขำ้งบำ้นพอ่วสรุตัน์ ภำวะ
โคตร – ยุง้ขำ้วนำยสวุทิย์  สดุงำมขนำด
กวำ้ง 4.00 เมตร ยำว 38.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมพีื้นทีค่อนกรีต
เสรมิเหล็กไมน้่อยกวำ่ 152.00 ตำรำงเมตร ตำมรำยละเอยีดแบบแปลนที่
ก ำหนด 

      

  

    

(21)  โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กจำกบำ้นพอ่อุน่  นิลสมบรูณ์ – 
บำ้นนำงกอ้น นิลสมบรูณ์ บำ้นโคกโก หมูท่ี ่7 ต ำบลแคนเหนือ อ ำเภอบำ้นไผ ่
จงัหวดัขอนแกน่ 

จ ำนวน 31,000 บำท 

  

      

  - เพือ่กอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กจำกบำ้นพอ่อุน่ นิลสมบรูณ์ – บำ้น
นำงกอ้น นิลสมบรูณ์ ขนำด
กวำ้ง 2.50 เมตร ยำว 23.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมพีื้นทีค่อนกรีต
เสรมิเหล็กไมน้่อยกวำ่ 57.50 ตำรำงเมตร ตำมรำยละเอียดแบบแปลนที่
ก ำหนด   

      

  

    
(22)  โครงกำรวำงทอ่ระบำยน ้ำจำกบำ้นนำยรกัษ์ศกัดิ ์ มำวงษ์พทิกัษ์ไปหน้ำ
วดั บำ้นโคกโก หมูท่ี ่7 ต ำบลแคนเหนือ  อ ำเภอบำ้นไผ ่ จงัหวดัขอนแกน่ 

จ ำนวน 167,000 บำท 

  

      

  - เพือ่วำงทอ่ระบำยน ้ำคอนกรีต (ชนิดครึง่ซีก) จำกบำ้นนำยรกัษ์ศกัดิ ์ มำ
วงษ์พทิกัษ์ไปหน้ำวดั ขนำดเสน้ผำ่ศนูย์กลำง 0.30 เมตร ระยะทำง
ยำว 208.00 เมตร และวำงทอ่ระบำยน ้ำคอนกรีต ขนำด
เสน้ผำ่ศนูย์กลำง 0.30 เมตร ระยะทำงยำว 150.00 เมตร พรอ้มกอ่สรำ้ง
บอ่พกัน ้ำ ขนำดกวำ้ง 0.40 เมตร ยำว 0.40 เมตร ลกึตำมสภำพ
พื้นที ่จ ำนวน 8 บอ่ และซอ่มแซมบอ่พกัน ้ำเดมิ ขนำด
กวำ้ง 0.40 เมตร ยำว 0.40 เมตร ลกึตำมสภำพพ้ืนที ่จ ำนวน 2 บอ่ พรอ้ม
ตกแตง่บรเิวณปำกบอ่พกัน ้ำใหเ้รียบรอ้ย ตำมรำยละเอยีดแบบแปลนที่
ก ำหนด พรอ้มตดิต ัง้ป้ำยประชำสมัพนัธ์โครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย และป้ำย
ตำมแบบมำตรฐำนทีก่ ำหนด จ ำนวน 1 ป้ำย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

  



 
 
 

    

(23) โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กจำกหน้ำโรงงำนบำ้นไผล่ิม้ซิ
นเฮียง - ถงัประปำ  บำ้นลิน้ฟ้ำ  หมูท่ี ่8 ต ำบลแคนเหนือ อ ำเภอบำ้นไผ่  
จงัหวดัขอนแกน่ 

จ ำนวน 220,000 บำท 

  

      

  - เพือ่กอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กจำกหน้ำโรงงำนบำ้นไผล่ิม้ซิ
นเฮียง – ถงัประปำบำ้นลิน้ฟ้ำ  ขนำด
กวำ้ง 4.00 เมตร ยำว 103.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่
คอนกรีตเสรมิเหล็กไมน้่อยกวำ่ 412.00 ตำรำงเมตร ไหลท่ำงลงลูกรงัขำ้ง
ละ 0.30 เมตร ตำมรำยละเอยีดแบบแปลนทีก่ ำหนด พรอ้มตดิต ัง้ป้ำย
ประชำสมัพนัธ์โครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย และป้ำยโครงกำรตำมแบบ
มำตรฐำนทีก่ ำหนด จ ำนวน 1 ป้ำย  

      

  

    

(24) โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กจำกบำ้นพอ่กุลี  – บำ้นนำย
เกรียม วงษ์ละคร  บำ้นโคกกลำง หมูท่ี ่9 ต ำบลแคนเหนือ อ ำเภอบำ้นไผ ่ 
จงัหวดัขอนแกน่ 

จ ำนวน 44,000 บำท 

  

      

  - เพือ่กอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กจำกบำ้นพอ่กุลี – บำ้นนำย
เกรียม วงษ์ละคร ขนำด
กวำ้ง 3.00 เมตร ยำว 27.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมพีื้นทีค่อนกรีต
เสรมิเหล็กไมน้่อยกวำ่ 81.00 ตำรำงเมตร ตำมรำยละเอียดแบบแปลนที่
ก ำหนด   

      

  

    

(25)  โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กจำกบำ้นนำยเพงิ  ดวงโพธิ ์

พมิพ์ – บำ้นนำยไชยยำ  ไสวด ีบำ้นโคกกลำง หมูท่ี ่9 ต ำบลแคนเหนือ อ ำเภอ
บำ้นไผ ่จงัหวดัขอนแกน่ 

จ ำนวน 23,000 บำท 

  

      

  - เพือ่กอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กจำกบำ้นนำยเพงิ  ดวงโพธิพ์มิพ์ –
 บำ้นนำยไชยยำ  ไสวดี  ขนำด
กวำ้ง 3.00 เมตร ยำว 14.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมพีื้นทีค่อนกรีต
เสรมิเหล็กไมน้่อยกวำ่ 42.00 ตำรำงเมตร ตำมรำยละเอียดแบบแปลนที่
ก ำหนด 

      

  

    

(26)  โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กจำกบำ้นนำงน้อย ศรีนวล – 
บำ้นนำงวำสนำ บญุรอด บำ้นโคกกลำง หมูท่ี ่9 ต ำบลแคนเหนือ อ ำเภอบำ้น
ไผ ่จงัหวดัขอนแกน่ 

จ ำนวน 41,000 บำท 

  

      

  - เพือ่กอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กจำกบำ้นนำยน้อย ศรีนวล – บำ้น
นำงวำสนำ บญุรอด ขนำด
กวำ้ง 3.00 เมตร ยำว 34.00 เมตร หนำ 0.10 เมตร หรือมพีื้นทีค่อนกรีต
เสรมิเหล็กไมน้่อยกวำ่ 102.00 ตำรำงเมตร ตำมรำยละเอยีดแบบแปลนที่
ก ำหนด  

      

  

    

(27) โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กจำกบำ้นนำยค ำตำ สมนีำง – 
บำ้นนำงเมรี  สมเีพชร บำ้นโคกกลำง หมูท่ี ่9 ต ำบลแคนเหนือ อ ำเภอบำ้นไผ ่
จงัหวดัขอนแกน่ 

จ ำนวน 42,000 บำท 

  

      

  - เพือ่กอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กจำกบำ้นนำยค ำตำ สมนีำง – บำ้น
นำงเมรี สมเีพชร ขนำด
กวำ้ง 3.00 เมตร ยำว 38.00 เมตร หนำ 0.10 เมตร หรือมพีื้นทีค่อนกรีต
เสรมิเหล็กไมน้่อยกวำ่ 114.00 ตำรำงเมตร ตำมรำยละเอยีดแบบแปลนที่
ก ำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

  



 
 
 

    

(3) โครงกำรปรบัปรุงถนนจำกบำ้นนำงบญุธรรม  เพียลุย้ – บำ้นนำยพชิติชยั  
สมบูรณ์  บำ้นแคนเหนือ หมูท่ี ่1 ต ำบลแคนเหนือ อ ำเภอบำ้นไผ ่จงัหวดั
ขอนแกน่ 

จ ำนวน 58,000 บำท 

  

      

  - เพือ่ปรบัปรุงถนนจำกหน้ำบำ้นนำงบญุธรรม เพียลุย้ – บำ้นนำยพชิติ
ชยั สมบรูณ์ โดยเสรมิผวิจรำจรคอนกรีตเสรมิเหล็ก ชว่งที ่1 ขนำด
กวำ้ง 3.50 เมตร ยำว 9.00 เมตร หนำ 0.10 เมตร ชว่งที ่2 ขนำด
กวำ้ง 4.50 เมตร ยำว 10.00 เมตร หนำ 0.10 เมตร ชว่งที ่3 ขนำด
กวำ้ง 4.00 เมตร ยำว 18.50 เมตร หนำ 0.10 เมตร และมพีื้นทีม่มุเล้ียว
รถ ขนำดพื้นทีค่อนกรีต 11.00 ตำรำงเมตร หนำ 0.10 เมตร หรือรวมมี
พื้นทีผ่วิจรำจรคอนกรีตเสรมิเหล็กไมน้่อยกวำ่ 161.50 ตำรำงเมตร ตำม
รำยละเอยีดแบบแปลนทีก่ ำหนด 

      

  

    

(4) โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กจำกบำ้นนำงมณีรตัน์ สดุจรงิ – 
บำ้นนำงค ำใบ  สนัหนงั บำ้นดอนหมำกพรกิ หมูท่ี ่2 ต ำบลแคนเหนือ  อ ำเภอ
บำ้นไผ ่ จงัหวดัขอนแกน่ 

จ ำนวน 132,000 บำท 

  

      

  - เพือ่กอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กจำกบำ้นนำงมณีรตัน์ สดุจรงิ – บำ้น
นำงค ำใบ  สนัหนงั ขนำด
กวำ้ง 3.00 เมตร ยำว 97.00 เมตร หนำ 0.10 เมตร หรือมพีื้นทีผ่วิจรำจร
คอนกรีตเสรมิเหล็กไมน้่อยกวำ่ 291.00 ตำรำงเมตร พรอ้มตดิต ัง้ป้ำย
ประชำสมัพนัธ์โครงกำร  จ ำนวน  1 ป้ำย  และป้ำยโครงกำรตำมแบบ
มำตรฐำนทีก่ ำหนด  จ ำนวน  1 ป้ำย 

      

  

    

(5) โครงกำรปรบัปรุงทำงระบำยน ้ำจำกบำ้นนำงเสงีย่ม  ขำนดอ่น – บำ้นนำย
โอ ชยัภำ บำ้นดอนหมำกพรกิ หมูท่ี ่2 ต ำบลแคนเหนือ อ ำเภอบำ้นไผ ่จงัหวดั
ขอนแกน่ 

จ ำนวน 98,000 บำท 

  

      

  - เพือ่ปรบัปรุงทำงระบำยน ้ำจำกบำ้นนำงเสงีย่ม  ขำนดอ่น – บำ้นนำย
โอ ชยัภำ ชว่งที ่1 โดยวำงท่อระบำยน ้ำคอนกรีต  ขนำด
เสน้ผำ่ศนูย์กลำง  0.40 เมตร  ระยะทำงยำว  80.00 เมตร  และกอ่สรำ้ง
บอ่พกัน ้ำ  ขนำดกวำ้ง  0.50  เมตร  ยำว  0.50  เมตร  ลกึตำมสภำพ
พื้นที ่ จ ำนวน  8  บอ่  ชว่งที ่ 2  วำงทอ่ระบำยน ้ำคอนกรีตชนิดครึง่
ซีก  ขนำดเสน้ผำ่ศนูย์กลำง  0.30 เมตร  ยำว  40.00 เมตร  และชว่ง
ที ่ 3  ซอ่มแซมทอ่ระบำยน ้ำเดมิทีช่ ำรุด และฝำปิดบอ่พกั
น ้ำ  จ ำนวน  5  บอ่ ตำมรำยละเอยีดแบบแปลนทีก่ ำหนด 

      

  

    

(6) โครงกำรปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กจำกบำ้นนำยหนู สดุสะอำด – 
บำ้นนำยลี พรมวงษ์  บำ้นหนองคณู หมูท่ี ่3 ต ำบลแคนเหนือ อ ำเภอบำ้นไผ ่
จงัหวดัขอนแกน่ 

จ ำนวน 46,000 บำท 

  

      

  - เพือ่ปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กจำกบำ้นนำยหนู สดุสะอำด – บำ้น
นำยลี พรมวงษ์  โดยเสรมิผวิจรำจรคอนกรีตเสรมิเหล็ก ขนำด
กวำ้ง 3.00 เมตร ยำว 41.00 เมตร หนำ 0.10 เมตร หรือมพีื้นทีผ่วิจรำจร
คอนกรีตเสรมิเหล็กไมน้่อยกวำ่ 123.00 ตำรำงเมตร ตำมรำยละเอยีดแบบ
แปลนทีก่ ำหนด   

      

  

    

(7) โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กจำกบำ้นพอ่นิคม สดุใหญ ่– 
บำ้นนำยค ำ  จำ่บำล  และจำกบำ้นนำงแป้  ขุม่ดว้ง – บำ้นนำยบญุถม สดุโลก 
บำ้นหนองคณู หมูท่ี ่3 ต ำบลแคนเหนือ อ ำเภอบำ้นไผ่ จงัหวดัขอนแกน่ 

จ ำนวน 40,000 บำท 

  

      

  - เพือ่กอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ชว่งที ่1 จำกบำ้นพอ่นิคม สดุ
ใหญ ่– บำ้นนำยค ำ จำ่บำล ขนำด
กวำ้ง 2.50 เมตร ยำว 10.00 เมตร หนำ 0.10 เมตร  และชว่งที ่2 จำก
บำ้นนำงแป้ ขุม่ดว้ง – บำ้นนำยบญุถม สดุโลก ขนำด
กวำ้ง 2.50 เมตร ยำว 31.00 เมตร หนำ 0.10 เมตร หรือรวมมีพื้นที่
คอนกรีตเสรมิเหล็กท ัง้หมด 102.50 ตำรำงเมตร ตำมรำยละเอยีดแบบ
แปลนทีก่ ำหนด   
 
 
 
 
 

      

  



 
 
 

    
(8) โครงกำรปรบัปรุงถนนดนิจำกสำมแยกรำ้นเอกชยั – บำ้นนำยทองลี ททิำ   
บำ้นหนองคณู หมูท่ี ่3 ต ำบลแคนเหนือ อ ำเภอบำ้นไผ ่จงัหวดัขอนแกน่ 

จ ำนวน 34,000 บำท 

  

      

  - เพือ่ปรบัปรุงถนนดนิจำกสำมแยกรำ้นเอกชยั – บำ้นนำยทองลี  ททิำ โดย
ลงวสัดหุนิคลุก ขนำดกวำ้ง 3.00 เมตร ยำว 245.00 เมตร หรือมพีื้นทีผ่วิ
จรำจรหนิคลุกไมน้่อยกวำ่ 735.00 ตำรำงเมตร หนำ
เฉลีย่ 0.07 เมตร วสัดหุนิคลุกมปีรมิำตรจ ำนวน 51.50 ลูกบำศก์
เมตร พรอ้มเกรดปรบัเกลีย่ตกแตง่ 

      

  

    

(9) โครงกำรปรบัปรุงถนนลูกรงัทำงกำรเกษตรสำยทำงบำ้นหนองคณูไปโคก
ขำมป้อม  บำ้นหนองคณู  หมูท่ี ่3 ต ำบลแคนเหนือ อ ำเภอบำ้นไผ ่จงัหวดั
ขอนแกน่ 

จ ำนวน 30,000 บำท 

  

      

  - เพือ่ปรบัปรุงถนนลูกรงัทำงกำรเกษตรสำยทำงบำ้นหนองคณูไปโคกขำ้ม
ป้อม โดยลงวสัดหุนิคลุก ชว่งที ่1 ถนน
กวำ้ง 3.00 เมตร ยำว 100.00 เมตร หนำเฉลีย่ 0.07 เมตร และชว่ง
ที ่2 ถนนกวำ้ง 3.00 เมตร ยำว 130.00 เมตร หนำ
เฉลีย่ 0.07 เมตร หรือมพีื้นทีถ่นนผวิจรำจรหนิคลุกไมน้่อย
กวำ่ 690.00 ตำรำงเมตร วสัดหุนิคลุกมปีรมิำตร 48.00 ลูกบำศก์
เมตร พรอ้มเกรดปรบัเกลีย่ตกแตง่   

      

  
  

งบเงนิอดุหนุน รวม 510,000 บำท 

  
   

เงนิอดุหนุน รวม 510,000 บำท 

  
   

เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร จ ำนวน 510,000 บำท 

  

      

  (1)  อดุหนุนกำรไฟฟ้ำสว่นภมูภิำค อ ำเภอบำ้นไผ ่ จ ำนวน 510,000.-
บำท 
       (1.1) เพือ่ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงสูง/ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต ่ำ/ตดิต ัง้โคม
ไฟฟ้ำสวำ่งสำธำรณะตำมประมำณกำรของกำรไฟฟ้ำสว่นภมูภิำคอ ำเภอ
บำ้นไผ ่ ภำยในพื้นทีต่ ำบลแคนเหนือ               จ ำนวน     100,000.-
      บำท 
       (1.2) เพือ่ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงสูง/ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต ่ำ/ตดิต ัง้โคม
ไฟฟ้ำสวำ่งสำธำรณะตำมประมำณกำรของกำรไฟฟ้ำสว่นภมูภิำคอ ำเภอ
บำ้นไผ ่  มดีงัน้ี                           จ ำนวน    410,000.-       บำท 
 - บำ้นดอนหมำกพรกิ  หมูท่ี ่ 2  จ ำนวน    20,000.- บำท 
 - บำ้นหนองคณู  หมูท่ี ่ 3   จ ำนวน  100,000.- บำท 
 - บำ้นเหลำ่หลวง  หมูท่ี ่ 4  จ ำนวน    30,000.- บำท 
 - บำ้นหว้ยชนั  หมูท่ี ่ 5      จ ำนวน    38,000.- บำท 
 - บำ้นหนองเจำ้เมือง  หมูท่ี ่6 จ ำนวน  40,000.- บำท 
 - บำ้นโคกโก  หมูท่ี ่ 7       จ ำนวน    52,000.- บำท 
 - บำ้นลิน้ฟ้ำ  หมูท่ี ่ 8        จ ำนวน    30,000.- บำท 
 - บำ้นโคกกลำง  หมูท่ี ่ 9    จ ำนวน  100,000.- บำท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

  



 
 
 

 
งำนก ำจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู รวม 540,000 บำท 

  
  

งบด ำเนนิงำน รวม 540,000 บำท 

  
   

คำ่ใชส้อย รวม 540,000 บำท 

  
   

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร จ ำนวน 540,000 บำท 

  

      

  (1) คำ่ก ำจดัสิง่ปฏกิูล                        จ ำนวน            240,000.-    บำท 
- เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ก ำจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิูลใหก้บัเทศบำลเมอืงบำ้น
ไผ ่  กรณีที ่อบต. น ำขยะ ก ำจดัทีบ่อ่ก ำจดัขยะของเทศบำล ตำมจ ำนวน
ปรมิำณขยะทีข่นยำ้ย และตำมอตัรำทีเ่ทศบำลก ำหนด 
(2) คำ่จำ้งเหมำบรกิำร             จ ำนวน         300,000.-    บำท 
- เพือ่เป็นคำ่จำ้งเหมำบคุคลในกำรจดัเก็บขยะทุกหมูบ่ำ้น เพือ่ใหเ้กดิควำม
สะอำดและไมเ่ป็นมลพษิ 
 
 

      

  แผนงำนสรำ้งควำมเขม้แข็งของชุมชน 

  
 

งำนสง่เสรมิและสนบัสนุนควำมเขม้แข็งชมุชน รวม 158,571 บำท 

  
  

งบด ำเนนิงำน รวม 78,571 บำท 

  
   

คำ่ใชส้อย รวม 78,571 บำท 

  
   

รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ       

  
    

(1) โครงกำรป้องกนัและแก้ไขปญัหำยำเสพตดิ จ ำนวน 78,571 บำท 

  

      

  - เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำมโครงกำรป้องกนัและแกไ้ขปญัหำยำเสพตดิ  ดงัน้ี 
  (1) กจิกรรมสง่เสรมิกำรบ ำบดัฟ้ืนฟูผูต้ดิยำเสพตดิ อตัรำคน
ละ 3,500 บำท  จ ำนวน  15 คน เป็นเงนิ  52,500 บำท 
  (2) กจิกรรมฝึกอบรมอำชีพใหก้บัผูผ้ำ่นกำรบ ำบดัฟ้ืนฟูยำเสพตดิ อตัรำ
คนละ 2,500 บำท  จ ำนวน  15 คน  เป็นเงนิ  37,500 บำท 
 
 

      

  
  

งบเงนิอดุหนุน รวม 80,000 บำท 

  
   

เงนิอดุหนุน รวม 80,000 บำท 

  
   

เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร จ ำนวน 80,000 บำท 

  

      

  (1) อดุหนุนทีท่ ำกำรปกครองจงัหวดัขอนแกน่      จ ำนวน  20,000.- บำท 
- เพือ่อดุหนุนทีท่ ำกำรปกครองจงัหวดัขอนแกน่  ตำมโครงกำรป้องกนัและ
เฝ้ำระวงักำรแพรก่ระจำยของยำเสพตดิ  
(2) อดุหนุนทีท่ ำกำรปกครองอ ำเภอบำ้นไผ่          จ ำนวน  20,000.- บำท 
- เพือ่อดุหนุนทีท่ ำกำรปกครองอ ำเภอบำ้นไผ ่ ตำมโครงกำรป้องกนัและ
เฝ้ำระวงักำรแพรก่ระจำยของยำเสพตดิ  
(3) อดุหนุนสถำนีต ำรวจภธูรบำ้นไผ่             จ ำนวน  20,000.- บำท 
- เพือ่อดุหนุนสถำนีต ำรวจภูธรบำ้นไผ่ ตำมโครงกำรป้องกนัและแกไ้ข
ปญัหำยำเสพตดิ และกำรต ัง้จุดตรวจจุดสกดัเคลือ่นที่ ประจ ำปี
งบประมำณ 2560   
(4) อดุหนุนสถำนีต ำรวจภธูรบำ้นไผ่                   จ ำนวน  20,000.- บำท 
- เพือ่อดุหนุนสถำนีต ำรวจภูธรบำ้นไผ่ ตำมโครงกำรหมูบ่ำ้นชุมชนและ
มวลชนสมัพนัธ์ตำ้นยำเสพตดิ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

  



 
 
 

แผนงำนกำรศำสนำวฒันธรรมและนนัทนำกำร 

  
 

งำนกฬีำและนนัทนำกำร รวม 300,000 บำท 

  
  

งบด ำเนนิงำน รวม 300,000 บำท 

  
   

คำ่ใชส้อย รวม 300,000 บำท 

  
   

รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ       

  
    

(1) คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรแขง่ขนักีฬำ  อบต. แคนเหนือ จ ำนวน 250,000 บำท 

  
      

  -เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรแขง่ขนักีฬำ  อบต. แคนเหนือตำ้นยำเสพ
ตดิ   ประจ ำปี  2560      

      

  
    

(2) คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรสง่ทีมนกักีฬำเขำ้รว่มกำรแขง่ขนั จ ำนวน 50,000 บำท 

          - เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรสง่ทีมนกักีฬำเขำ้รว่มกำรแขง่ขนักีฬำตำ่งๆ ฯลฯ       

  

 
 
งำนศำสนำวฒันธรรมทอ้งถิน่ 

รวม 300,000 บำท 

  
  

งบด ำเนนิงำน รวม 300,000 บำท 

  
   

คำ่ใชส้อย รวม 300,000 บำท 

  
   

รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ       

  
    

(1) โครงกำรสืบสำนงำนประเพณีของดอี ำเภอบำ้นไผ ่ประจ ำปี  2560 จ ำนวน 100,000 บำท 

  
      

  - เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยโครงกำรสบืสำนงำนประเพณีของดีอ ำเภอบำ้น
ไผ ่  ประจ ำปี  2560   

      

  
    

(2) โครงกำรสืบสำนงำนประเพณีบญุบ ัง้ไฟ  ประจ ำปี  2560 จ ำนวน 200,000 บำท 

  

      

  - เพือ่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำมโครงกำรสบืสำนงำนประเพณีบญุบ ัง้
ไฟ ประจ ำปี 2560   
 
 

      

  แผนงำนกำรเกษตร 

  
 

งำนอนุรกัษ์แหลง่น ำ้และป่ำไม ้ รวม 250,000 บำท 

  
  

งบด ำเนนิงำน รวม 250,000 บำท 

  
   

คำ่ใชส้อย รวม 250,000 บำท 

  
   

รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ       

  
    

(1) โครงกำรปลูกตน้ไมล้ ำ้คำ่คนืป่ำใหชุ้มชนเฉลมิพระเกียรต ิ จ ำนวน 200,000 บำท 

  

      

  - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำมโครงกำรปลูกตน้ไมล้ ำ้คำ่คืนป่ำใหชุ้มชนเฉลมิ
พระเกียรตใินวนัส ำคญัตำ่งๆ  เชน่ วนัพอ่ วนัแม ่ฯลฯ   และเพือ่เพิม่พื้นที่
ป่ำชุมชนใหเ้ป็นแหลง่อำหำรทอ้งถิน่  
        

      

  
    

(2) โครงกำรดแูลรกัษำพื้นทีส่ำธำรณะต ำบลแคนเหนือ จ ำนวน 50,000 บำท 

  

      

  - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยตำมโครงกำรดแูลรกัษำพื้นทีส่ำธำรณะต ำบลแคน
เหนือ 
 
 

      

  แผนงำนงบกลำง 

  
 

งบกลำง รวม 9,364,900 บำท 

  
  

งบกลำง รวม 9,364,900 บำท 

  
   

งบกลำง รวม 9,364,900 บำท 

  
   

เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม จ ำนวน 150,000 บำท 

          - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคมของพนกังำนจำ้งทุกต ำแหน่ง       

  
   

เบีย้ยงัชีพผูสู้งอำยุ จ ำนวน 6,708,500 บำท 

  

      

  - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิสนบัสนุนกำรสรำ้งหลกัประกนัรำยไดใ้หแ้กผู่ส้งูอำยุ  ทีม่ี
สทิธไิดร้บัตำมหลกัเกณฑ์ทีก่ ำหนด 
 
 

      

  



 
 
 

   
เบีย้ยงัชีพคนพกิำร จ ำนวน 1,834,400 บำท 

  
      

  - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิส ำหรบัสนบัสนุนสวสัดกิำรทำงสงัคมใหแ้กผู้พ้กิำรหรือ
ทุพพลภำพ ทีม่สีทิธไิดร้บัตำมหลกัเกณฑท์ีก่ ำหนด 

      

  
   

เบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส์ จ ำนวน 42,000 บำท 

  
      

  - เพือ่จำ่ยเป็นเงนิสงเครำะห์เบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส์  ทีม่สีทิธไิดร้บักำร
สงเครำะห์ตำมหลกัเกณฑ์ทีก่ ำหนด 

      

  
   

ส ำรองจำ่ย จ ำนวน 300,000 บำท 

  
      

  - เพือ่เป็นเงนิส ำรองจำ่ยกรณีฉุกเฉินทีม่สีำธำรณภยัเกดิขึน้หรือบรรเทำ
ปญัหำควำมเดอืดรอ้นของประชำชนเป็นสว่นรวม  เชน่ วำตภยั
,  อทุกภยั   ฯลฯ 

      

  
   

รำยจำ่ยตำมขอ้ผกูพนั จ ำนวน 160,000 บำท 

  

      

  (1) เงนิสมทบกองทุนหลกัประกนัสขุภำพระดบัทอ้งถิน่   
        จ ำนวน 110,000.- บำท 
- เพือ่จำ่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนหลกัประกนัสขุภำพระดบัทอ้งถิน่ ไมน้่อย
กวำ่ รอ้ยละ 40 ของคำ่บรกิำรสำธำรสขุทีไ่ดร้บัจำกกองทุนหลกัประกนั
สขุภำพแหง่ชำต ิ   
(2) เงนิสมทบกองทุนสวสัดกิำรชุมชนต ำบลแคนเหนือ   
        จ ำนวน    50,000.-บำท 
 - เพือ่จำ่ยเป็นสมทบกองทุนสวสัดกิำรชุมชนต ำบลแคนเหนือ   
 

      

  
   

เงนิสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรสว่นทอ้งถิน่ (กบท.) จ ำนวน 170,000 บำท 

  
      

  - เพือ่เป็นเงนิสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร
ทอ้งถิน่ (กบท.)  เพือ่ชว่ยเหลือแกข่ำ้รำชกำรสว่นทอ้งถิน่  1%  ของ
ประมำณกำรรำยรบัไมร่วมเงนิอดุหนุน     
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