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                                            -สาํเนา - 
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ  

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี ๑ ประจาํป ๒๕60 
วันท่ี ๑5  สิงหาคม  ๒๕60  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 

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

ผูมาประชุม 

 

ลําดับท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง เวลา ลายมือชื่อ 

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

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

 

 

ผูมาประชุม  จํานวน  ๑8  คน  

ผูไมมาประชุม  จํานวน    -   คน  
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ผูเขารวมประชุม 
 

ลําดับท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง เวลา ลายมือชื่อ 

๑ จาสิบตํารวจธนัช  ศรีภูมิ นายก อบต.แคนเหนือ ๐๙.๓๐ น. ธนัช  ศรีภูมิ 
๒ นายสวุรรณที  ไขมกุข รองนายก อบต.แคนเหนือ ๐๙.๓๐ น. สวุรรณที  ไขมกุข 
๓ นายทองลา  สุดเหลือ รองนายก อบต.แคนเหนือ ๐๙.๓๐ น. ทองลา  สุดเหลือ 
๔ นายไสว  ขันทะ เลขานุการนายก อบต.แคนเหนือ ๐๙.๓๐ น. ไสว  ขันทะ 
๕ นางสุคนธา  วิชัย ปลัด อบต.แคนเหนือ ๐๙.๓๐ น. สุคนธา  วงษคําหาร 
๖ นายปริญญา  พาละเอ็น ผูอํานวยการกองชาง ๐๙.๓๐ น. ปริญญา  พาละเอ็น 
๗ นางสาวศรีสมร  บุรี ผูอํานวยการกองคลัง ๐๙.๓๐ น. ศรีสมร  บุรี 
๘ นางพิจิตรา  มูลวงศ หัวหนาสํานักปลัด ๐๙.๓๐ น. พิจิตรา  มูลวงศ 
๙ นางสาวเนตรา  กลอนโพธิ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ ๐๙.๓๐ น. เนตรา  กลอนโพธิ์ 

๑๐ นายสุทิน  วรรณมูล นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ ๐๙.๓๐ น. สุทิน  วรรณมูล 
11 นางรุงรัตน  หมูเมืองสอง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ ๐๙.๓๐ น. รุงรัตน  หมูเมืองสอง 
12 นางสาวนิภาพร  กาพล นักวิชาการจัดเก็บรายไดปฏิบัติการ 09.30 น. นิภาพร  กาพล 
๑๓ นางเสาวคล  แฝงพงศ เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน 09.30 น. เสาวคล  แฝงพงศ 
๑๔ นางรัตติยา  เชาวชื่น ผูชวยนักวิชาการศึกษา 09.30 น. รัตติยา  เชาวชื่น 
๑๕ นางสิริกานต  มาลี ผูชวยเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 09.30 น. สิริกานต  มาลี 
๑๖ นายวรวุฒิ  เคาแกว เจาพนักงานปองกันฯ ชํานาญงาน ๐๙.๓๐ น. วรวุฒิ  เคาแกว 
๑๗ นางสาวอรฤดี  สุนาโท เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน ๐๙.๓๐ น. อรฤดี  สุนาโท 

     
     

 

เริ่มประชุม   เวลา  ๐๙.๓๐  น.  

   เม่ือท่ีประชุมมาครบองคประชุมแลว  นายสังวร  สุดโต ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบลแคนเหนือ ทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุม ไดจุดธูปเทียน บูชาพระ
รัตนตรัย และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ประธานสภาฯ เม่ือสมาชิกทุกทา นพรอมแลว นายสังวร  สุดโต ประธานสภาฯ   ไดเปดการประชุมสภาฯ  
นายสังวร  สุดโต        สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี ๑ ประจําป ๒๕60 ในวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕60  ประธานสภา

องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ ขอขอบคุณสมาชิกและผูเขารวมรับฟงการประชุมใน
วันนี้  ขอเขาระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

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

- โครงการคลองสวยน้ําใส ไรผักตบชวา เม่ือวันท่ี 28 กรกฎาคม 2560 ณ ลําหวย

แคน – ลําหวยดอนปูตา บานแคนเหนือ หมูท่ี 1 

- โครงการทําบุญวันธรรมสวนะในชวงเทศกาลเขาพรรษา ประจําป 2560 เม่ือ

วันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 ณ วัดสวางจูมทอง บานหนองเจาเมือง หมูท่ี 6      

- โครงการจิตอาสาประดิษฐดอกไมจันทนพระราชทาน และกิจกรรมมอบสวัสดิการ

กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลแคนเหนือ (กรณีผูสูงอายุ) เม่ือวันท่ี 4 สงิหาคม 2560     

ณ องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ           

- โครงการปลูกตนไมล้ําคา คืนปาใหชุมชนเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือเปนการเฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิม

พระชนมพรรษา 65 พรรษา ฯ และถวายเปนพระราชกุศลแดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ฯ เม่ือ

วันท่ี 10 สงิหาคม 2560  ณ บริเวณศูนยสาธิตการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงตําบลแคน

เหนือ   

- งานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 

9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สงิหาคม 2560 ณ หอประชุม

อําเภอบานไผ          

ท่ีประชุม  : รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 

ประธานสภาฯ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา ในคราวประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  
นายสังวร  สุดโต           1/2560  เม่ือวันท่ี  15 พฤษภาคม ๒๕60 ท่ีผานมา ตามท่ีไดสงสําเนารายงานการ

ประชุมพรอมหนังสือเชิญประชุมใหทานสมาชิกไดพิจารณา สมาชิกทานใดไดพิจารณาแลว
เห็นวา ในสวนใด ไมถูกตอง หรือไมตรงตาม รายละเอียดการประชุม ก็ใหเสนอเพ่ือทําการ
แกไข  ท่ีประชุมสภาฯ ไมมีขอทักทวง ในสวน ใด  จึงได ขอมติรับรองรายการประชุม สมัย
สามัญ สมัยท่ี 2/๒๕60 ท่ีผานดวยการยกมือ  

 มติท่ีประชุม : มีมติเปนเอกฉันท รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี ๑/๒๕ 60   
จํานวน 17 เสียง                                                                      

 



 4 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง  พิจารณา (ราง) ขอบัญญัต ิงบประมาณรายจาย ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 (วาระท่ี 1 ช้ันรับหลักการ) 

ประธานสภาฯ  ทางสภาจะไดพิจารณา (ราง) ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ     
นายสังวร  สุดโต   2561  ซึ่งเปนงบประมาณขอบัญญัติของปถัดไป   ซึ่งฝายผูบริหารและทางเจาหนาที่งบ                                         

ประมาณไดจัดทํารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2561  
ใหสภาไดพิจารณา ตามระเบียบวาดวยวิธีการงบประมาณ  พ.ศ. 2541 แกไข (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2553 ขอท่ี 23 วรรคสอง ผูบริหารตองเสนอรางขอบัญญัติตอสภาฯ ภายในวันท่ี 
15 สิงหาคม ซ่ึงสําหรับรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕61 ไดสงใหฝาย
สภาไดดูในรายละเอียดแลวพรอมหนังสือเชิญประชุมกอนวันประชุมลวงหนา 3 วัน 
เปนไปตามระเบียบวาระท่ีกําหนด ดังนั้น การประชุมพิจารณา (ราง) ขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป ๒๕61  มีวาระการประชุม ท้ังหมด 3 วาระ คือ 

       วาระที่ 1 ชั้นรับหลักการ  
       วาระที่ 2 ชั้นแปรญัตติ   

วาระท่ี 3 ชั้นเห็นชอบ (ลงมติใหความเห็นชอบ ตราเปนขอบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

ซ่ึงการประชุมพิจารณา (ราง) นั้นจะประชุมในครั้งเดียวไมไดกอนท่ีจะรับหลักการ จึงขอ
เชิญฝายผูบริหารไดเสนอ (ราง) ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
2561 ตอสภาฯ ทราบ      

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

รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2561 ดังนี้                            

                             คําแถลงงบประมาณ 
                                 ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ .ศ.  2561 

              ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
 บัดนี้ ถึงเวลาท่ีคณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ  จะไดเสนอราง  

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2561 ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนืออีก
ครั้งหนึ่ง  ฉะนั้นในโอกาสนี้  ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือจึงขอชี้แจงใหทาน
ประธานและสมาชิกทุกทาน ไดทราบถึงสถานะการคลัง   ตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย
การดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2560  ดังตอไปนี้ 
1. สถานะการคลัง 
  1.1  งบประมาณรายจายท่ัวไป   

ในปงบประมาณ  พ.ศ.  2560ณ  วันท่ี  31กรกฎาคม  พ.ศ. 2560องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีสถานะการเงิน  ดังนี้     

    1.1.1  เงินฝากธนาคารท้ังสิ้น              16,518,217.07  บาท  
    1.1.2  เงินสะสม     4,978,142.09 บาท  
    1.1.3  ทุนสํารองเงินสะสม  5,332,051.96 บาท  
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1.1.4  รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย  จํานวน  - 
  โครงการรวม   -  บาท 

    1.1.5  รายการท่ีไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน  จํานวน  -  โครงการ 
    รวม  - บาท 
    1.1.6  เงินกูคงคาง  -  บาท 

2.  การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ    2559 
        (1)  รายรับจริงท้ังสิ้น  23,456,772.14 บาท  ประกอบดวย  
    หมวดภาษีจัดเก็บเอง      161,260.89 บาท 
    หมวดภาษีท่ีรัฐบาลจัดสรร           16,305,163.16 บาท  
    หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับ  และใบอนุญาต  146,206.00  บาท  
    หมวดรายไดจากทรัพยสิน        56,003.09 บาท  
    หมวดรายไดสาธารณูปโภคและการพาณิชย  -  บาท  
    หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด               182,804.00  บาท  
    หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป            6,605,335.00  บาท  

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

        (4)  รายจายจริง           23,302,993.36บาท ประกอบดัวย 
     งบกลาง       772,448.00 บาท  
     งบบคุลากร   9,322,304.00 บาท  

งบดําเนินงาน                      8,430,483.89 บาท  
     งบลงทุน   2,102,650.00 บาท  

งบรายจายอ่ืน                      -  บาท  
     งบเงินอุดหนุน            2,675,107.47  บาท  
       (5)  -รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค บาท  
       (6)  รายจายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ศูนยขอมูลขาวสารฯ)                - บาท 
   

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

               ปงบประมาณ พ.ศ....-..... มีรายรับจริง........-.......บาท รายจายจริง .......-.......บาท 
        เงินกูจากธนาคาร / กสท. / อ่ืน ๆ จํานวน............-....... ..........บาท 
    ยืมเงินสะสมจากเทศบาล  จํานวน............-........ .........บาท 
    กําไรสุทธิ   จํานวน............-........ .........บาท 
    เงินฝากธนาคารท้ังสิ้น ณ วันท่ี ..-...จํานวน............-.................บาท 
    ทรัพยจํานํา   จํานวน............-.................บาท 
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คาํแถลงงบประมาณ 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 

2.1  รายรับ 

รายรับ 
รายรับจริง 
ป 2559 

ประมาณการ 
ป 2560 

ประมาณการ 
ป 2561 

รายไดจัดเก็บเอง       

หมวดภาษีจัดเก็บเอง 161,260 89 161,260 00 158,910 00 
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และ ใบอนุญาต 146,206 00 174,640 00 161,000 00 
หมวดรายไดจากทรัพยสิน 56,003 09 104,000 00 104,000 00 
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย - - 2,000 00 2,000 00 
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 182,804 00 188,929 00 190,000 00 

หมวดรายไดจากทุน - - 2,000 00 2,000 00 
รวมรายไดจัดเก็บเอง 546,273 98 632,829 00 617,910 00 
รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

 
 

     

หมวดภาษีจัดสรร 16,305,163 16 16,367,171 00 18,918,764 00 

รวมรายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร 
ปกครองสวนทองถิ่น 

16,305,163 16 16,367,171 00 18,918,764 00 

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

      

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 6,605,335 00 6,000,000 00 4,500,000 00 

รวมรายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น 

6,605,335 00 6,000,000 00 4,500,000 00 

เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค       

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 20,263,484 53 13,000,000 00 13,263,326 00 

รวมเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุ 
วัตถุประสงค 

20,263,484 53 13,000,000 00 13,263,326 00 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ศูนยขอมูลขาวสารฯ)       

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ศูนยขอมูลขาวสารฯ) - - - -   

รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ศูนยขอมูลขาวสาร
ฯ) 

- - - -   

รวม 43,720,256 67 36,000,000 00 37,300,000 00 
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คาํแถลงงบประมาณ 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
อําเภอบานไผจังหวัดขอนแก 

2.2  รายจาย 

รายจาย 
รายจายจริง 

ป2559 
ประมาณการ 

ป 2560 
ประมาณการ 

ป 2561 
จายจากงบประมาณ       
งบกลาง 772,448 00 9,364,900 00 9,798,967 00 
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา 
และคาจางชั่วคราว) 

9,322,304 00 11,629,700 00 12,040,960 00 

งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและ
วัสดุ และหมวดคาสาธารณูปโภค) 

8,430,483 89 9,673,500 00 10,153,993 00 

งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและ
สิ่งกอสราง) 

2,102,650 00 2,792,900 00 3,355,080 00 

งบรายจายอ่ืน (หมวดรายจายอ่ืน) 0 00 0 00 0 00 
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 2,675,107 47 2,539,000 00 1,926,000 00 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 19,821,584 53 0 00  00 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ศูนยขอมูลขาวสารฯ) 0 00 0 00 25,000 00 

รวมจายจากงบประมาณ 43,124,577 89 36,000,000 00 37,300,000 00 

 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบขอบัญญัต ิ งบประมาณรายจาย 
ประจาํปงบประมาณ  2561  ของ  องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 

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

หลักการ 

งบประมาณรายจายท้ังส้ิน  ยอดรวม             37,300,000.00  บาท  
แยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้ 

ดาน ยอดรวม 

ดานบริหารงานทั่วไป 13,153,122.00 

    แผนงานบริหารงานท่ัวไป 12,051,512.00 

    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,101,610.00 

ดานบริการชุมชนและสังคม 14,107,911.00 
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    แผนงานการศึกษา 6,096,016.00 

    แผนงานสาธารณสุข 542,440.00 

แผนงานสงัคมสงเคราะห 334,000.00 

    แผนงานเคหะและชุมชน  5,995,455.00 

    แผนงานสรางความเขมแข็งของชมุชน 450,000.00 

    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 690,000.00 

ดานการเศรษฐกิจ 240,000.00 

    แผนงานการเกษตร 240,000.00 

ดานการดําเนินงานอ่ืน 9,798,967.00 

    แผนงานงบกลาง 9,798,967.00 

งบประมาณรายจายท้ังส้ิน 37,300,000.00 

 
 

                              เหตุผล 
เพ่ือใชในการดําเนินงานตามนโยบายของผูบริหารท่ีไดวางแผนไวตามแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลตลอดปงบประมาณพ .ศ. 2561 จึงเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแคน
เหนือ  พิจารณาเห็นชอบตอไป 
 

นายก อบต.                   ไดเรียนทานประธานสภาฯ ทานผูบริหาร ทานสมาชิก อบต. และผูเขารวมประชุม 
จ.ส.ต.ธนัช  ศรีภูมิ        ทุกทานก็จะขอชี้แจง รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ  อําเภอบานไผ  
จังหวัดขอนแกน ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น  37,3๐0,000.-  บาท จายจากรายได
จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  แยกตามรายละเอียด ดังนี้ 
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ประมาณการรายรับ 
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

******************************* 
ประมาณการรายรับ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561ประมาณการไวท้ังส้ิน   37,300,000.00 บาท 

รายรับ 
รับจริง 

ป  2559 
ประมาณการ 
ป  2560 

ประมาณการ 
ป  2561 

หมายเหตุ 
+ เพ่ิม 
- ลด 

1. รายไดจัดเก็บเอง       ยอดรวม 546,273.98 632,829.00 617,910.00  

1.1 หมวดภาษีอากร 161,260.89 161,260.00 158,910.00  

      (1) ภาษีบํารุงทองท่ี 69,465.39 69,465.00 68,448.00  

      (2) ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 83,155.50 83,155.00 82,398.00  

      (3) ภาษีปาย 8,640.00 8,640.00 8,064.00  

      (4) อากรฆาสัตว - - -  

1.2  หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 146,206.00 174,640.00 161,000.00  

คาธรรมเนียม 
     (1) คาธรรมเนียมเก่ียวกับการฆาสัตวและ
จําหนายเนื้อสัตว 

 

- 

 

- 

 

- 

 

    (2) คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 3,206.00 5,000.00 5,000.00  

    (3) คาธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย 127,320.00 130,000.00 120,000.00  

    (4) คาธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่ง
ปฏิกูล 

4,000.00 4,000,00 4,000.00  

    (5) คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการ
แจงสถานท่ีจําหนายหรือสะสมอาหาร 

- 2,000.00 -  

    (6) คาธรรมเนียมใบอนุญาตใชสถานท่ีเก็บน้ํามัน
เชื้อเพลิง 

2,140.00 2,140.00 -  

    (7) คาธรรมเนียมปดประกาศโอนมรดกท่ีดิน 160.00 500.00 -  

    (8) คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย 600.00 1,000.00 1,000.00  

    (9) คาธรรมเนียมการพนันเพ่ิม - - -  

    (10) คาธรรมเนียมอ่ืนๆ 60.00 1,000.00 3,000.00  
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รายรับ 
รับจริง 

ป  2559 
ประมาณการ 
ป  2560 

ประมาณการ 
ป  2561 

หมายเหตุ 
+ เพ่ิม 
- ลด 

คาปรับ 
    (11)คาปรับผูกระทําความผิดกฎหมายสาธารณสุข - 500.00 500.00 

 

    (12) คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบัญญัติ
ทองถ่ิน 

- 500.00 500.00  

    (13) คาปรับผิดสัญญา - 10,000.00 15,000.00  

    (14) คาปรับอ่ืนๆ 1,300.00 2,000.00 1,000.00  

คาใบอนุญาต 
    (15) คาใบอนุญาตรับการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูล
ฝอย 

 

- 

 

2,000.00 

 

- 

 

    (16) คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการ
ท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

2,300.00 5,000.00 5,000.00  

    (17) คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร
หรือสถานท่ีสะสมอาหารฯ 

300.00 500.00 500.00  

    (18) คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทาง
สาธารณะ 

2,960.00 5,000.00 2,000.00  

    (19) คาใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 600.00 2,000.00 2,000.00  

    (20) คาใบอนุญาตใชสถานท่ีตัดแตงผม 200.00 500.00 -  

    (21)คาใบอนุญาตอ่ืนๆ 1,060.00 1,000.00 1,500.00  

1.3  หมวดรายไดจากทรัพยสิน 56,003.09 104,000.00 104,000.00  

    (1)คาเชาหรือบริการสถานท่ี - 1,000.00 1,000.00  

    (2)  คาเชาครุภัณฑ - 1,000.00 -  

    (3)ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 56,003.09 100,000.00 100,000.00  

    (4)รายไดจากทรัพยสินอ่ืนๆ - 2,000.00 3,000.00  

1.4  หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและกิจการ
พาณชิย  

- 2,000.00 2,000.00  

    (1) รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย - 1,000.00 1,000.00  

    (2) รายไดจากสาธารณูปโภคอ่ืนๆ - 1,000.00 1,000.00  
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รายรับ 
รับจริง 

ป  2559 
ประมาณการ 
ป  2560 

ประมาณการ 
ป  2561 

หมายเหตุ 
+ เพ่ิม 
- ลด 

1.5 หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 182,804.00 188,929.00 190,000.00  

    (1)คาขายแบบแปลน 100,000.00 118,929.00 50,000.00  

    (2) ระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน  อบต.
แคนเหนือ 

66,850.00 50,000.00  

140,000.00 

 

    (3)รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 15,954.00 20,000.00  

1.6 หมวดรายไดจากทุน - 2,000.00 2,000.00  

    (1) คาขายทอดตลาดทรัพยสิน - 1,000.00 1,000.00  

    (2) รายไดจากทุนอ่ืนๆ - 1,000.00 1,000.00  

2. หมวดภาษีจัดสรร 16,305,163.16 16,367,171.0
0 

18,918,764.00  

    (1) ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน 370,612.09 340,000.00 400,000.00  

    (2) ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พรบ. กําหนดแผนฯ 8,492,317.64 7,800,000.00 9,340,000.00  

    (3)ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พรบ. จัดสรรรายได
ฯ 

2,188,030.89 3,000,000.00 2,991,000.00  

    (4)ภาษีธุรกิจเฉพาะ 129,069.75 130,000.00 130,000.00  

    (5) ภาษีสุรา 1,234,377.48 1,375,271.00 1,300,000.00  

    (6) ภาษีสรรพสามิต 2,656,552.96 2,300,000.00 3,000,000.00  

    (7) คาภาคหลวงแร  - 18,900.00 54,068.00  

    (8)คาภาคหลวงปโตรเลี่ยม 251,893.35 400,000.00 250,000.00  

    (9)คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมท่ีดิน 982,309.00 1,000,000.00 1,451,696.00  

    (10) คาธรรมเนียมน้ําบาดาล - 1,000.00 1,000.00  

  (11) ภาษีจัดสรรอ่ืนๆ - 2,000.00 1,000.00  

3. หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 26,868,819.53 19,000,000.0
0 

17,763,326.00  

    (1)เงินอุดหนุนท่ัวไป 6,605,335.00 6,000,000.00 4,500,000.00  

    (2) เงินอุดหนุนท่ัวไปตามภารกิจถายโอน - 13,000,000.00 13,263,326.00  

    (3) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 20,263,484.53 - -  



 12 

รวมรายรับท้ังส้ิน 43,720,256.67 36,000,000.0
0 

37,300,000.00 
 

                                            รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป 
                                     ประจําปงบประมาณ 2561 

                                  องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
                                    อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน 

                                 ประมาณการรายรับรวมท้ังส้ิน  37,300,000.- บาท   แยกเปน  
 
                                รายไดจัดเก็บเอง 
                                 หมวดภาษีอากร    รวม  1 58,910 บาท  

1. ภาษีบํารุงทองท่ี    จํานวน     68,448 บาท  
คําชี้แจงประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงท่ีไดรับในปงบประมาณ  พ.ศ.  2560 
2. ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน   จํานวน     82,398 บาท  

                  คําชี้แจงประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงท่ีไดรับในปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
3. ภาษีปาย     จํานวน      8,064 บาท  

                  คําชี้แจงประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงท่ีไดรับในปงบประมาณ  พ.ศ.  2560 
4. อากรฆาสัตว    จํานวน    -    บาท  

                  คําชี้แจงประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงท่ีไดรับในปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

   หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต  รวม    161,000 บาท    
      1.  คาธรรมเนียมเก่ียวกับการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว จํานวน    - บาท  
      คําชี้แจงประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงท่ีไดรับในปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
               2.  คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน      5,000     บาท  

                 คําชี้แจงประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงท่ีไดรับในปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
               3.  คาธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย           จํานวน     120,000     บาท 

             คําชี้แจงประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงท่ีไดรับในปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
   4.  คาธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน       4,000   บาท  

      คําชี้แจงประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงท่ีไดรับในปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
      5.  คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานท่ีจําหนายหรือสะสมอาหาร 

                        จํานวน   - บาท 
                                  คําชี้แจงประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงท่ีไดรับในปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
      6.  คาธรรมเนียมใบอนุญาตใชสถานท่ีเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน    - บาท 

                 คําชี้แจงประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงท่ีไดรับในปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
      7.  คาธรรมเนียมปดประกาศโอนมรดกท่ีดิน  จํานวน   - บาท  

                 คําชี้แจงประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงท่ีไดรับในปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
                       8. คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย    จํานวน         1,000   บาท 

                 คําชี้แจงประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงท่ีไดรับในปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
                       9.  คาธรรมเนียมอ่ืนๆ      จํานวน 3,000 บาท 



 13 

                       คําชี้แจงประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงท่ีไดรับในปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
                       10.  คาธรรมเนียมการพนันเพ่ิม    จํานวน - บาท  

                 คําชี้แจงประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงท่ีไดรับในปงบประมาณ พ.ศ.2560 
                       11.  คาปรับผูกระทําความผิดกฎหมายสาธารณสุข จํานวน   500 บาท  

                 คําชี้แจงประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงท่ีไดรับในปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
                         12.  คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบัญญัติทองถ่ิน จํานวน    500 บาท  

                  คําชี้แจงประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงท่ีไดรับในปงบประมาณ  พ.ศ.2560 
      13.  คาปรับผิดสัญญา    จํานวน       15,000 บาท  

                 คําชี้แจงประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงท่ีไดรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
                       14.  คาปรับอ่ืนๆ    จํานวน        1,000   บาท 

                 คําชี้แจงประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงท่ีไดรับในปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
                       15. คาใบอนุญาตรับการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน       - บาท  

                 คําชี้แจงประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงท่ีไดรับในปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
16.  คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ จํานวน     
5,000  บาท 

                 คําชี้แจงประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงท่ีไดรับในปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
    17.  คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารฯ จํานวน               

500  บาท 
                 คําชี้แจงประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงท่ีไดรับในปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

                         18.  คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ จํานวน     2,000  บาท 
                 คําชี้แจงประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงท่ีไดรับในปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

                         19.  คาใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร  จํานวน    2,000    บาท 
             คําชี้แจงประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงท่ีไดรับในปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

                         20.  คาใบอนุญาตใชสถานท่ีตัดแตงผม   จํานวน  - บาท  
                 คําชี้แจงประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงท่ีไดรับในปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

                        21.  คาใบอนุญาตอ่ืนๆ   จํานวน        1,500      บาท 
                คําชี้แจงประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงท่ีไดรับในปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

                                 หมวดรายไดจากทรัพยสิน    รวม 1 04,000 บาท   
1. คาเชาหรือบริการสถานท่ี   จํานวน      1,000 บาท  

                 คําชี้แจงประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงท่ีไดรับในปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
2. คาเชาครุภัณฑ    จํานวน         -  บาท 

                 คําชี้แจงประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงท่ีไดรับในปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
3. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร   จํานวน        1 00,000    บาท 
คําชี้แจงประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงท่ีไดรับในปงบประมาณ  พ.ศ. 2559 
4. รายไดจากทรัพยสินอ่ืนๆ   จํานวน           3,000   บาท 
คําชี้แจงประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงท่ีไดรับในปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

                                  หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย  รวม 2,000 บาท   
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1. รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย     จํานวน 1,000 บาท 
                 คําชี้แจงประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงท่ีไดรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

2. รายไดจากสาธารณูปโภค   จํานวน           1,000   บาท 
คําชี้แจงประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงท่ีไดรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

   หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด      รวม 190,000 บาท     
       1.  คาขายแบบแปลน        จํานวน 50,000 บาท  

   คําชี้แจงประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงท่ีไดรับในปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
2.  ระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน อบต.แคนเหนือ,รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆจํานวน    
140,000  บาท 
คําชี้แจงประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงท่ีไดรับในปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

   หมวดรายไดจากทุน   รวม 2,000   บาท 
1. คาขายทอดตลาดทรัพยสิน  จํานวน  1,000 บาท 
คําชี้แจงประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงท่ีไดรับในปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
2. รายไดจากทุนอ่ืนๆ   จํานวน       1,000 บาท  

   คําชี้แจงประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงท่ีไดรับในปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
  
                              รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

หมวดภาษีจัดสรร    รวม 18,918,764 บาท  
1. ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตหรือลอเลื่อน  จํานวน 400,000   บาท  
คําชี้แจงประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงท่ีไดรับในปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
2. ภาษีมูลคาเพ่ิม ตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ   จํานวน 9,340,000 บาท  

    คําชี้แจงประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงท่ีไดรับในปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
3. ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม  พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 2,991,000 บาท  
คําชี้แจงประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงท่ีไดรับในปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ      จํานวน 130,000 บาท  

   คําชี้แจงประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงท่ีไดรับในปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
5. ภาษีสุรา        จํานวน 1,300,000 บาท  

   คําชี้แจงประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงท่ีไดรับในปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
6. ภาษีสรรพสามิต     จํานวน 3,000,000  บาท  

   คําชี้แจงประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงท่ีไดรับในปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
7. คาภาคหลวงแร      จํานวน 54,068 บาท  

   คําชี้แจงประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงท่ีไดรับในปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
8. คาภาคหลวงปโตรเลียม     จํานวน  250,000 บาท  
คําชี้แจงประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงท่ีไดรับในปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
9. คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ  จํานวน  1,451,696 บาท  
คําชี้แจงประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงท่ีไดรับในปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
10. คาธรรมเนียมน้ําบาดาล      จํานวน          1,000   บาท 
คําชี้แจงประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงท่ีไดรับในปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
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11. ภาษีจัดสรรอ่ืนๆ    จํานวน   1,000 บาท  
คําชี้แจงประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงท่ีไดรับในปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

                            รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
    หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป   รวม  17,763,326 บาท  

1. เงินอุดหนุนท่ัวไป   จํานวน          17,763,326 บาท 
คําชี้แจงประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงท่ีไดรับในปงบประมาณ  พ.ศ. 
2560 
2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  จํานวน           -         บาท  
คําชี้แจงประมาณการใกลเคียงกับเงินรายรับจริงท่ีไดรับในปงบประมาณ พ.ศ.2560 

 
                           รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป  

                           ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2561 
                          องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 

                         อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 
            ประมาณการรายจายรวมท้ังส้ิน 37,300,000.- บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง                           

หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  แยกเปน 
                       แผนงานงบกลาง(00410) 

งานงบกลาง  (00411)  ตั้งไวรวมท้ังส้ิน     9,798,967.-   บาท  
งบกลาง     รวมท้ังส้ิน       9,798,967.- บาท  

        1. เงินสมทบกองทุนประกันสงัคม ตั้งไว  1 00,000.- บาท 
- เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจางทุกตําแหนง 
2.  เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ   ตั้งไว          6,688,800.- บาท 
- เพ่ือจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  ท่ีมีสิทธิไดรับการสงเคราะหตาม
หลักเกณฑท่ีกําหนด 
 3.  เบี้ยยังชีพผูพิการ   ตั้งไว   2,284,800.-          บาท 
-เพ่ือจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูพิการ  ท่ีมีสิทธิไดรับการสงเคราะหตามหลักเกณฑ
ท่ีกําหนด  

        4.  เบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส  ตั้งไว       60,000.-   บาท  
-เพ่ือจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ท่ีมีสิทธิไดรับการสงเคราะหตาม
หลักเกณฑท่ีกําหนด 

        5.  เงินสํารองจาย   ตั้งไว      300,000.-   บาท  
-เพ่ือเปนเงินสํารองจายกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึนหรือบรรเทาปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนเปนสวนรวม  เชน วาตภัย,  อุทกภัย   ฯลฯ 

        6.  รายจายตามขอผูกพัน  ตั้งไว          170,000.-          บาท 
   (1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ิน จํานวน  120,000.- บาท 
       -เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ิน ไมนอยกวารอยละ 
40 ของคาบริการสาธารสุขท่ีไดรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  
    (2) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลแคนเหนือ จํานวน  50,000.- บาท 
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        -เพ่ือจายเปนสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลแคนเหนือ  
7. เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) ตั้งไว 195,367.- 
บาท 
-เพ่ือเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการทองถ่ิน (กบท.)  เพ่ือชวยเหลือแก
ขาราชการสวนทองถ่ิน 1% ของประมาณการรายรับไมรวมเงินอุดหนุน 

                     รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 
                           ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.  2561 

                            องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
                           อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 

                             แผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) 
                            หนวยงาน  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

งานบริหารงานทั่วไป(00111)  ตั้งไวรวมท้ังส้ิน 9,817,672.-  บาท    
งบบุคลากร    รวมท้ังส้ิน        6,481,560.-  บาท  
เงินเดือน  (ฝายการเมือง)  ตัง้ไวรวม         2,311,920.- บาท  
1.เงินเดือนนายก/รองนายก  ตั้งไว              514,080.- บาท  

    - เพ่ือจายเปนคาเงินเดือนใหแกนายก อบต.    20,400บาท/เดือน รวม 12 เดือน  
 เปนเงิน    244,800.-  บาท  

- เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแกรองนายก  อบต. 2  คน ๆ ละ 11,220บาท /เดือน รวม  
12 เดือน เปนเงิน  269,280.-  บาท  
2. เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก ตั้งไว    42,120.- บาท  
-เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงใหแกนายกอบต. 1,750 บาท/เดือน รวม 
12 เดือน เปนเงิน   21,000.-    บาท 
-เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกอบต.  2 คน ๆละ 880 บาท/
เดือน รวม 12 เดือน  เปนเงิน   21,120 บาท  
3. เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก  ตั้งไว 42,120.-  บาท 
- เพ่ือจายเปนคาตอบพิเศษใหแกนายก อบต.  1,750 บาท/เดือนรวม 12 เดือน เปนเงิน
21,000 บาท 
-เพ่ือจายเปนคาตอบพิเศษใหแกรองนายก  อบต. 2 คนๆละ 880 บาท/เดือน รวม 12 
เดือน เปนเงิน 21,120  บาท  
4. เงินคาตอบแทนเลขานุการ นายก  อบต.  ตั้งไว 86,400.- บาท  

   -เพ่ือจายเปนคาตอบแทนใหแกเลขานุการนายก อบต . 7,200บาท/เดือน รวม12  เดือน 
5. เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา  อปท.   ตั้งไว 1,627,200.-  บาท  

   -  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนใหแก 
   (1) ประธานสภา  อบต.  11,220บาท/เดือน รวม 12 เดือนเปนเงิน 134,640 บาท 
   (2) รองประธานสภา อบต.9,180บาท/ เดือน รวม 12 เดือน เปนเงิน 110,160 บาท 
   (3) เลขาสภา อบต.  7,200บาท/ เดือน รวม  12  เดือน เปนเงิน86,400  บาท 

(4) สมาชิกสภา อบต . จํานวน 15  คน 7,200บาท /คน/เดือน รวม 12 เดือนเปนเงิน 
1,296,000  บาท 
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เงินเดือน  (ฝายประจํา)   ตั้งไวรวม      4,169,640.- บาท  
1.  เงินเดือนพนักงานสวนตําบล  ตั้งไว       2,959,560.-    บาท  
- เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลดังนี้ 
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 38,500บาท /เดือน   รวม 12 เดือน    เปนเงิน

 462,000 บาท 
(2)รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล   32,450บาท/เดือน รวม 12 เดือน  เปนเงิน

 389,400 บาท 
(3) หัวหนาสํานักปลัด  29,680บาท/เดือน รวม 12 เดือน เปนเงิน 356,160 บาท 
(4) นักวิชาการตรวจสอบภายใน 29,610บาท /เดือน  รวม 12 เดือน เปนเงิน

 355,320 บาท 
(5) นักพัฒนาชุมชน 25,970บาท/เดือน รวม 12 เดือน เปนเงิน 311,640 บาท 
(6)  นักทรัพยากรบุคคล 23,550 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เปนเงิน

 282,600 บาท 
(7)  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  23,080บาท /เดือน รวม 12 เดือน  เปนเงิน

 276,960 บาท 
            (8) นักจัดการงานท่ัวไป 22,600บาท/เดือน รวม 12 เดือนเปนเงิน 271,200 บาท   

(9) เจาพนักงานธุรการ 21,190 บาท/เดือน รวม 12 เดือนเปนเงิน 254,280 บาท 
        2.  เงินประจําตําแหนง    ตั้งไว 168,000.-  บาท  

-  เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงนักบริหารงาน อบต. ใหแกปลัดอบต .  จํานวน 7,000
บาท/เดือน รวม 12 เดือนเปนเงิน  84,000  บาท 
-  เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงนักบริหารงาน อบต. ใหแกรองปลดั  อบต . จํานวน
3,500บาท/เดือน รวม 12 เดือนเปนเงิน  42,000  บาท 
-  เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงนักบริหารงานท่ัวไป ใหแกหัวหนาสํานักปลัด จํานวน
3,500บาท/เดือน รวม 12 เดือน  เปนเงิน  42,000 บาท 
3. คาตอบแทนพนักงานจาง  ตั้งไว 898,080.- บาท  
-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป
รวม 12 เดือน รายละเอียดดังนี้  

พนักงานจางตามภารกิจ  จํานวน    574,080.- บาท  
(1) ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 21,070 บาท/เดือน รวม 12 เดือน
เปนเงิน252,840 บาท 
(2) ผูชวยนักจัดการงานท่ัวไป  15,000  บาท/เดือน รวม 12 เดือน เปนเงิน
180,000 บาท 
(3) ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ    11,770  บาท/เดือน รวม 12 เดือน  เปนเงิน 
141,240 บาท 
พนักงานจางท่ัวไป  จํานวน  324,000.- บาท  
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(1)  พนักงานขับรถยนต 9,000  บาท/เดือน รวม 12 เดือน   เปนเงิน  
108,000 บาท 
 
(2)  ภารโรง   9,000บาท/เดือน รวม 12 เดือน เปนเงิน  108,000 บาท 
(3)  คนงานท่ัวไป 9,000  บาท/เดือน รวม 12 เดือน เปนเงิน 108,000 บาท 

4. เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง   ตั้งไว  60,000.- บาท  
-  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง  เงินท่ีปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิ  
และเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ใหพนักงานจาง 

        5.  เงินอ่ืนๆ     ตั้งไว  84,000.- บาท  
-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนตําแหนงนักบริหารงาน อบต. ใหแกปลัด  อบต .  จํานวน  
7,000บาท/เดือน รวม 12 เดือน  

งบดําเนินงาน    รวมท้ังส้ิน     3,217,612.- บาท  
คาตอบแทน    ตั้งไวรวม       627,612.- บาท  
1.คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก  อปท. ตั้งไว 349,612.-   บาท 
- เพ่ือจายเปนเงินผลประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษสําหรับพนักงานสวนตําบล  
ลูกจางประจําและพนักงานจาง ฯลฯ  จํานวน   329,612.- บาท  
- เพ่ือจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง  เงินตอบแทนเจาหนาท่ีในการ
เลือกตั้งเงินรางวัลเงินทําขวัญฝาอันตรายเปนครั้งคราวฯลฯ จํานวน 20,000.- บาท 

    2.คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว  20,000.-  บาท 
-เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจางท่ีไดรับคําสั่งใหมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติและวันหยุดราชการ      
3. คาเชาบาน               ตั้งไว    228,000.-  บาท  
-เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลและลูกจางประจําและผูมีสิทธิตาม
ระเบียบฯ กําหนด 
4. เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร             ตั้งไว  30,000.-      บาท 
-เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกผูบริหาร พนักงานสวนตําบล  และผูมีสิทธิ
เบิกไดตามระเบียบฯกําหนด   
คาใชสอย    ตั้งไวรวม        1,930,000.-   บาท   
1. รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ  ตั้งไว            953,000. - บาท  
(1) คาจางเหมาบริการ   จํานวน            768,000.- บาท  
- เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบุคคลหรือคาจางเหมาบริการอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน  ฯลฯ  
(2) คารังวัดท่ีดินท่ีสาธารณประโยชน      จํานวน          20,000.-  บาท  
- เพ่ือจายเปนคารังวัดท่ีดินท่ีสาธารณประโยชน  ฯลฯ  
(3) คาจางเหมาจัดทําปายประชาสัมพันธ  จํานวน        20,000.-  บาท  
- เพ่ือจายเปนคาจางเหมาจัดทําปายประชาสัมพันธ ในกิจการงานของ อบต.  ฯลฯ 

 ( 4) คาบอกรับวารสารสิ่งพิมพ  จํานวน              70,000.- บาท 
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- เพ่ือจายเปนคาบอกรับวารสารสิ่งพิมพ หนังสือพิมพ  เอกสารทางวิชาการตางๆ  หรือ
หนังสือระเบียบกฎหมายตางๆรวมท้ังเปนคาจางเขาเลม เย็บปก ถายสําเนาเอกสาร แผน
ตางๆ และขอบัญญัติตางๆฯลฯ 
(5) คาธรรมเนียมตางๆ   จํานวน        10,000.-  บาท  
- เพ่ือจายเปนคาธรรมเนียมตาง ๆ ของ อบต. ฯลฯ  
(6) คาเชาบริการเครื่องถายเอกสาร จํานวน 45,000.-  บาท 
- เพ่ือจายเปนคาเชาบริการเครื่องถายเอกสาร ของ อบต.  
(7) คาเบี้ยประกัน   จํานวน 20,000.-  บาท 
- เพ่ือจายเปนคาจัดทําประกันภัยรถราชการ (ประเภท 3) ของ อบต.  
2. รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ  ตั้งไว 66,000.-  บาท 
(1) คารับรอง    จํานวน 20,000.-  บาท 
- เพ่ือจายเปนคารับรองเก่ียวกับการตอนรับบุคคลหรือคณะท่ีไปนิเทศงานตรวจงานหรือ
เยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานเก่ียวกับกิจการของ  อบต. และรับรองอ่ืนๆเชน คาอาหารคา
เครื่องดื่มคาของขวัญรวมท้ังคาใชจายอ่ืนซ่ึงจําเปนตองจายท่ีเก่ียวกับการรับรองฯลฯ 
(2) คาเลี้ยงรับรอง   จํานวน   26,000.-  บาท  
- เพ่ือจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมตางๆ เชน การประชุมสภาทองถ่ิน ประชุม
คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ท่ีไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย หรือระเบียบ หรือ
หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยฯลฯ     
(3) คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี จํานวน   20,000.-  บาท  
- เพ่ือจายเปนคาใชจายในงานกิจกรรมทางศาสนา  และงานรัฐพิธีตางๆ  เชน กิจกรรมวัน
พอ วันแมฯลฯ 
3. รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ ตั้งไว  
821,000.- บาท 
(1) คาลงทะเบียนอบรม   จํานวน    200,000.- บาท  
- เพ่ือจายเปนคาลงทะเบียนอบรมของผูบริหาร สมาชิก  อบต . พนักงานสวนตําบล 
พนักงานจางท่ีไดรับการอนุญาตใหเขารับการอบรม ตามโครงการตางๆ     
(2) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน    100,000.- บาท  
- เพ่ือจายเปนคาใชจายสําหรับคาเบี้ยเลี้ยงคาพาหนะคาเชาท่ีพักและคาใชจายอ่ืนๆในการ
เดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของคณะผูบริหาร  / สมาชิกอบต . / พนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจางท่ีไดรับการอนุญาตใหเขารับการอบรม ตามโครงการตางๆ ฯลฯ 
(3) คาใชจายโครงการฝกอบรมสัมมนาบุคลากร จํานวน   100,000.-  บาท  
-เพ่ือจายเปนคาใชจายในจัดการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาองคความรูใหกับบุคลากรท้ังผูบริหาร 
สมาชิก อบต. พนักงานสวนตําบล,พนักงานจางโดย  อบต.เปนผูดําเนินการอบรมเองใหมี
ทักษะความรูในการปฏิบัติงานใหดียิ่งข้ึน 
 (4) คาใชจายตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมฯ  จํานวน  20,000.-  บาท 
-  เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติงานของ
พนักงานสวนตําบล 
(5) คาใชจายในการเลือกตั้ง           จํานวน    246,000 .-  บาท  
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- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งนายกอบต. และ สมาชกิ อบต. 
(6) คาจัดทําวารสาร   จํานวน    50,000.-   บาท  
- เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดทําวารสาร อบต .เผยแพรประชาสัมพันธผลงาน ขอมูล
ขาวสารตาง  ฯลฯ  
(7)  โครงการ อบต.พบประชาชน  จํานวน     25,000.-   บาท 
- เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการ อบต. พบประชาชน  เพ่ือใหประชาชนเขาถึงบริการ 
รับทราบ ปญหาความตองการของประชาชน  และอ่ืนๆ 
(8) โครงการวันทองถ่ินไทย  จํานวน   20,000.-  บาท 
-เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการ/กิจกรรมตางๆอันเนื่องมาจากการจัดงานวันทองถ่ินไทย
และอ่ืนๆ 
(9) โครงการประชุมประจําเดือนระดับตําบล  จํานวน  25,000.- บาท 

- เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการประชุมประจําเดือนระดับตําบล  เชน  คาอาหารวาง  
เครื่องดื่มท่ีไมมีแอลกอฮอล ปายประชาสัมพันธ  ฯลฯ   
(10) โครงการ 5 ส. เสริมสรางการบริการประชาชน  จํานวน  10,000.- บาท  

- เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการ  5 ส. เสริมสรางการบริการประชาชน    และอ่ืนๆ 

(11) โครงการประชุมประชาคมทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปจํานวน  

25,000.- บาท 

- เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการประชุมประชาคมทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  

เชน  การจัดทําแผนพัฒนา  การเพ่ิมเติมแผนพัฒนา  การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาและ

อ่ืนๆ 

4. คาบํารุงรักษาและซอมแซม   ตั้งไว  90,000.- บาท   
- เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน  เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติเชน 
คาซอมแซมทรัพยสินครุภัณฑตาง ๆคาบํารุงรักษาทรัพยสิน เชน รถยนต 4 ประตูเครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสารและครุภัณฑอ่ืน ๆฯลฯ 
คาวัสดุ     ตั้งไวรวม  370,000.-    บาท  
1.วัสดุสํานักงาน    ตั้งไว   150,000.- บาท  
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงานตาง ๆ ท่ีจําเปนตองใชในสํานักงานตางๆ เชน กระดาษ  
แฟม ปากกา ดินสอ  ธงชาติ  ธงตราสัญลักษณ  น้ําดื่ม ฯลฯ  
2.วัสดุงานบานงานครัว   ตั้งไว  20,000.- บาท  

   - เพ่ือจายเปนวัสดุงานบานงานครัวท่ีจําเปนเชน จาม ชาม  หมอ ฯลฯ  
3.วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ตั้งไว  70,000.-   บาท  
- เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเบนซิน  ดีเซล น้ํามันเครื่อง 
สําหรับรถจักรยานยนต และรถยนตสวนกลาง (4 ประตู) ฯลฯ  

       4. วัสดุโฆษณาและเผยแพร  ตั้งไว    30,000.- บาท  
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  เชน ลางอัดขยายรูปกระดาษเขียนโปสเตอร
บอรด ถานกลอง ฯลฯ  
5. วัสดุคอมพิวเตอร   ตั้งไว 100,000.- บาท  
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- เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร เชน ผาหมึก อุปกรณเพ่ิมเติมอ่ืนๆ ท่ีจําเปน 
ฯลฯ 

คาสาธารณูปโภค   ตั้งไวรวม 290,000.-      บาท 
1.คาไฟฟา    ตั้งไว  100,000.- บาท  
- เพ่ือจายเปนคาไฟฟาของสํานักงาน อบต.แคนเหนือ และไฟฟาสารธารณะท่ีจําเปน   
2.คาโทรศัพท    ตั้งไว  20,000.- บาท  
- เพ่ือจายเปนคาโทรศัพทท่ีใชในการติดตอราชการงานของ อบต. แคนเหนือ  
3.คาไปรษณีย    ตั้งไว        10,000.-       บาท  
- เพ่ือจายเปนคาไปรษณีย คาธนาณัติ  ท่ีใชในกิจการงาน อบต. แคนเหนือ 
4.คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ตั้งไว  150,000.- บาท  
-เพ่ือจายเปนคาใชจายเก่ียวกับการใชระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงคาเชาพ้ืนท่ีเว็บไซต   
ของ อบต. คาตออายุโดเมนเนมของอบต.  และคาธรรมเนียมในการใชบริการ  ฯลฯ 
5.คาน้ําประปา    ตั้งไว  10,000.-   บาท  

   - เพ่ือจายเปนคาน้ําประปาท่ีใชในสํานักงาน อบต. ฯลฯ 

  งบลงทุน    รวมท้ังส้ิน        93,500.- บาท  
  คาครุภัณฑ    ตั้งไวรวม 93,500.- บาท  
    1. ครุภัณฑสํานักงาน   ตั้งไว  43,700.- บาท  
    (1) คาจัดซ้ือโตะเอนกประสงคขาพับ จํานวน  10,000.- บาท  

  - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะเอนกประสงคขาพับ  จํานวน  10  ตัวๆ ละ 1,000  บาท 
(ราคาตามทองตลาด) 

    (2) คาจัดซ้ือเกาอ้ีทํางานแบบมีพนักพิงมีลอเลื่อน จํานวน  21,000.- บาท  
 - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเกาอ้ีทํางานแบบมีพนักพิงมีลอเลื่อนจํานวน  14ตัวๆ ละ 1,500      
บาท (ราคาตามทองตลาด) 

    (3) คาจัดซ้ือเกาอ้ีสําหรับประชุม  จํานวน  10,500.- บาท  
- เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเกาอ้ีสําหรับประชุมจํานวน  30 ตัวๆ ละ 350  บาท (ราคาตาม
ทองตลาด) 

    (4) คาจัดซ้ือท่ีแขวนหนังสือพิมพ  จํานวน  2,200.- บาท  
- เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือท่ีแขวนหนังสือพิมพจํานวน  1 ตัว ๆ ละ 2,200 บาท (ราคาตาม
ทองตลาด) 

         2. ครุภัณฑคอมพิวเตอร  ตั้งไว  49,800.- บาท  
   (1) คาจัดซ้ือคอมพิวเตอร  จํานวน   22,000.-บาท 

- เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือคอมพิวเตอร (จอขนาดไมนอยกวา 19นิ้ว) จํานวน  1 เครื่อง ๆ 
ละ 22,000 บาท  (ราคาตามกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) 

   (2) คาจัดซ้ือเครื่องพิมพ   จํานวน  27,800.- บาท  
(2.1) เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด 

Network แบบท่ี 1 (27 หนา/นาที)จํานวน 2เครื่อง ๆ ละ 7,900 บาท รวม
เปนเงิน 15,800บาท  
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(2.2) เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED สีแบบ 
Network จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 12,000 บาท (ราคาตามกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสงัคม) 
 
 

 

งบเงินอุดหนนุ    รวมท้ังส้ิน 25,000.- บาท  
เงินอุดหนุน    ตั้งไวรวม 25,000.-     บาท 
1. เงินอุดหนุนสวนราชการ  ตั้งไว           25,000.-     บาท  
(1) อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอบานไผ จํานวน  25,000.- บาท  
- เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินการของศูนยขอมูลขาวสารการจัดซ้ือหรือจัดจางของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับอําเภอ 
งบรายจายอ่ืน            รวมท้ังส้ิน        -  บาท  

 
                              รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 

                          ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.  2561 
                           องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 

                          อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 
                          แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110) 

                         หนวยงาน  กองคลัง 
งานบริหารงานคลัง(00113)   ตั้งไวรวมท้ังส้ิน    2,233,840.- บาท  
งบบุคลากร    รวมท้ังส้ิน         1,717,440.-   บาท 
เงินเดือน  (ฝายประจํา)   ตั้งไวรวม         1,717,440.- บาท  
1.เงินเดือนพนักงานสวนตําบล  ตั้งไว           1,067,280.-   บาท  
- เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลดังนี้ 
(1) ผูอํานวยการกองคลัง      29,680 บาท/เดือน    รวม 12  เดือน   เปนเงิน 

 356,160บาท 
(2) นักวิชาการจัดเก็บรายได 21,880 บาท/เดือนรวม12 เดือนเปนเงิน 262,560บาท 
(3) นักวิชาการพัสดุ 20,440 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เปนเงิน 245,280 บาท  
(4) นักวิชาการการเงินและบัญชี 16,940บาท/เดือน รวม 12 เดือน เปนเงิน 
203,280บาท  
2. เงินประจําตําแหนง   ตั้งไว   42,000.-  บาท  
-  เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงนักบริหารงานท่ัวไป ใหแกผูอํานวยการกองคลังจํานวน
3,500 บาท/เดือน รวม 12 เดือน  เปนเงิน   42,000   บาท  
3. คาจางลูกจางประจํา   ตั้งไว  196,080.- บาท  
-  เพ่ือจายเปนคาจางรายเดือนใหแกลูกจางประจํา  ตําแหนงเจาหนาท่ีการเงินและบัญชี  
จํานวน  16,340  บาท/เดือน รวม 12 เดือน  เปนเงิน  196,080 บาท   
4.คาตอบแทนพนักงานจาง  ตั้งไว  352,080.- บาท  
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-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง
ท่ัวไปรวม 12 เดือน รายละเอียดดังนี้  

พนักงานจางตามภารกิจ  จํานวน    244,080.- บาท  
(1) ผูชวยเจาหนาท่ีพัสดุ 10,170 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เปนเงิน
122,040 บาท 
(2)ผูชวยเจาหนาท่ีจัดเก็บรายได 10,170 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เปนเงิน 
122,040 บาท 
พนักงานจางท่ัวไป  จํานวน            108,000.- บาท  
(1)  คนงานท่ัวไป 9,000บาท/เดือน รวม 12 เดือนเปนเงิน 108,000 บาท 

5. เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง ตั้งไว              60,000.- บาท  
-  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง  เงินท่ีปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิ  
และเงินเพ่ิมอ่ืนๆใหแกพนักงานจาง 

งบดําเนินงาน    รวมท้ังส้ิน          435,800.- บาท  
คาตอบแทน    ตั้งไวรวม          126,800.-    บาท 
1.  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว    10,000.- บาท  
-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจาง ท่ีไดรับคําสั่งใหมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติและวันหยุดราชการ      

     2. คาเชาบาน    ตั้งไว              106,800.-  บาท  
-เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลและลูกจางประจําและผูมีสิทธิตาม
ระเบียบฯกําหนด 
3. เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว    10,000.- บาท  
-  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกผูบริหาร พนักงานสวนตําบล  และผูมี
สิทธิเบิกไดตามระเบียบฯกําหนด  
คาใชสอย    ตั้งไวรวม  224,000.- บาท  
1. รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ  ตั้งไว    84,000.-    บาท 
(1)  คาจางเหมาบริการ    จํานวน             84,000.-   บาท  
- เพ่ือเปนคาใชจายในคาจางเหมาบุคคลคาจางเหมาบริการอ่ืน ๆ   
2. รายจายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  ตั้งไว    
110,000.- บาท 
(1)คาลงทะเบียนอบรม   จํานวน             50,000.- บาท 
-เพ่ือจายเปนคาลงทะเบียนอบรมของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจางท่ีไดรับ
อนุญาตใหเขารับการอบรมตามโครงการตาง ๆ 
(2)คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน             30,000.- บาท 
-เพ่ือจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวนตําบล      
พนักงานจางท่ีไดรับ อนุญาตใหเดินทางไปราชการตาง ๆ  
(3)คาใชจายโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได    จํานวน  

 10,000.- บาท 
- เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได โดยการออกหนวย
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บริการเคลื่อนท่ี 
(4)โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของคณะกรรมการจัดหาพัสดุ  จํานวน  
20,000. -  บาท 
-เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของคณะกรรมการ
จัดหาพัสดุ เพ่ือสรางความเขาใจในการปฏิบัติงาน 
3. คาบํารุงรักษาและซอมแซม  ตั้งไว           30,000.-  บาท 
- เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน  เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติเชน 
คาซอมแซมทรัพยสินครุภัณฑตาง ๆคาบํารุงรักษาทรัพยสิน และครุภัณฑอ่ืน ๆฯลฯ  

คาวัสดุ     ตั้งไวรวม         85,000.-       บาท 
      1. วัสดุสํานักงาน   ตั้งไว  45,000.- บาท  

-เพ่ือจายเปนคาวัสดุตางๆ ท่ีจําเปนตองใชในสํานักงาน เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ  
ฯลฯ 
2. วัสดุคอมพิวเตอร   ตั้งไว             40,000.- บาท 
-เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอรในกองคลัง เชน ผาหมึก อุปกรณเพ่ิมเติมอ่ืนๆ ท่ีจําเปน  
ฯลฯ 

  งบลงทุน    รวมท้ังส้ิน         80,600.- บาท  
  คาครุภัณฑ    ตั้งไวรวม 80,600.- บาท  
  1. ครุภัณฑสํานักงาน   ตั้งไว  28,000.- บาท  
   (1) คาจัดซ้ือตูเก็บเอกสาร  จํานวน   11,000.- บาท  

- เพ่ือจัดซ้ือตูเก็บเอกสาร แบบตูเหล็ก 2 บาน  จํานวน  2หลังๆละ5,500.-บาท (ราคา
ตามทองตลาด) 

   (2) คาจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ  จํานวน   17,000.- บาท  

- เพ่ือจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ  แบบแยกสวน  ชนิดติดผนัง  มีระบบฟอกอากาศ  ขนาด  
12,000  บีทียู (ราคารวมคาติดตั้ง)   

  2. ครุภัณฑคอมพิวเตอร   ตั้งไว  52,600.- บาท 
   (1) คาจัดซ้ือคอมพิวเตอร  จํานวน   44,000.- บาท 

- เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือคอมพิวเตอร (จอขนาดไมนอยกวา 19นิ้ว) จํานวน  2เครื่อง ๆ ละ 
22,000 บาท (ราคาตามกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) 

   (2) คาจัดซ้ือเครื่องพิมพ   จํานวน  8,600.- บาท  
-เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ  (Ink Tank 
Printer) จากโรงงานผูผลิตจํานวน 2เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท รวมเปนเงิน  8,600 
บาท (ราคาตามกระทรวงดิจิทัล เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) 
งบเงินอุดหนนุ    รวมท้ังส้ิน  - บาท  
งบรายจายอ่ืน    รวมท้ังส้ิน  - บาท   

 
 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 

                         ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2561 
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                          องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
                         อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 

                              แผนงานการรักษาความสงบภายใน  (00120) 
                             หนวยงาน สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  (00123) ตั้งไวรวมท้ังส้ิน
 1,101,610.-   บาท 

  งบบุคลากร    รวมท้ังส้ิน 327,720.-  บาท  
เงินเดือน  (ฝายประจํา)   ตัง้ไวรวม  327,720.- บาท  
1.เงินเดือนพนักงานสวนตําบล  ตั้งไว  207,720.-      บาท 
- เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลตําแหนง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย  17,310  บาท/เดือน  รวม  12  เดือน   

       2.คาตอบแทนพนักงานจาง  ตั้งไว   108,000.- บาท  
-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนใหแกพนักงานจางท่ัวไปรายละเอียดดังนี้  
(1)  คนงานท่ัวไป  9,000บาท/เดือน รวม 12 เดือน เปนเงิน  108,000 บาท 
3. เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง ตั้งไว             12,000.- บาท  
-  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง  เงินท่ีปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิ  
และเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ใหแกพนักงานจาง 

งบดําเนินงาน    รวมท้ังส้ิน          736,400.- บาท  
คาตอบแทน    ตั้งไวรวม            23,400.- บาท  

    1. คาเชาบาน    ตั้งไว                 23,400.-  บาท  
-เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลและลูกจางประจําและผูมีสิทธิตาม
ระเบียบฯกําหนด 
คาใชสอย    ตั้งไวรวม    553,000.- บาท  

        1. รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ            ตั้งไว  20,000.- บาท 
(1) คาเบี้ยประกัน   จํานวน  20,000.- บาท 
- เพ่ือจายเปนคาจัดทําประกันภัยรถราชการ (ประเภท 3) ของ อบต.  
2. รายจายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆตั้งไว
433,000.-  บาท 
(1) คาใชจายในการตั้งจุดตรวจบริการประชาชน จํานวน     50,000 .-  บาท  
- เพ่ือเปนคาใชจายในการตั้งจุดตรวจเทศกาลปใหมและเทศกาลสงกรานตเพ่ือปองกันและ    
ลดปญหาอุบัติเหตุในชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต  
(2) คาใชจายตามโครงการการใหบริการและสรางเครือขายปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตนใน
ชุมชน    จํานวน  293,000.-  บาท  
-เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการการใหบริการและสรางเครือขายปฏิบัติการฉุกเฉิน

เบื้องตนในชุมชน 

(3) โครงการฝกอบรมการปองกันและระงับอัคคีภัย  จํานวน   30,000 .-  บาท 
-เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมการปองกันและระงับอัคคีภัย 
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(4) โครงการวัน อปพร.    จํานวน     20,000.- บาท 
-เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการ วัน อปพร. 
(5) โครงการฝกอบรมกฎระเบียบวินัยจราจร จํานวน     20,000.- บาท  
-เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมกฎระเบียบวินัยจราจร 
(6) โครงการกําจัดผักตบชวา  ประจําป  2561 จํานวน      20,000.- บาท 
-เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการกําจัดผักตบชวา  ประจําป 2561 
3. คาบํารุงรักษาและซอมแซม   ตั้งไว    100,000.- บาท  
- เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑท่ีใชในกิจการงาน อปพร .  เพ่ือให
สามารถใชงานได ตามปกติ  เชน ซอมรถยนตบรรทุกน้ํา รถยนตศูนย ฯลฯ 
คาวัสด ุ     ตั้งไวรวม         135,000.- บาท  
1.  วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ตั้งไว           100,000.- บาท  
- เพ่ือจายเปนคาใชน้ํามันเชื้อเพลิง  รถน้ําและรถกูภัย และคาน้ํามันหลอลื่นรถยนต ฯลฯ  

        2. วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ตั้งไว    20,000.- บาท  
- เพ่ือจายเปนคายาและเวชภัณฑ วัสดุการแพทย ตางๆ ท่ีใชในศูนยกูชีพกูภัยตําบลแคน
เหนือ ฯลฯ 

        3.วัสดุคอมพิวเตอร   ตั้งไว            15,000.- บาท 
-เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน ผาหมึก อุปกรณเพ่ิมเติมอ่ืนๆ ท่ีจําเปน ฯลฯ  
คาสาธารณูปโภค   ตั้งไวรวม  25,000.- บาท  
1. คาบริการโทรศัพท   ตั้งไว   10,000.- บาท  
- เพ่ือจายเปนคาโทรศัพทประจําศูนย อปพร.ท่ีใชในการติดตอราชการตาง ๆ 

        2. คาไฟฟา    ตั้งไว   15,000.- บาท  
- เพ่ือจายเปนคาไฟฟาของอาคารปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต .แคนเหนือ  

  งบลงทุน    รวมท้ังส้ิน          37,490.- บาท 
  คาครุภัณฑ    ตั้งไวรวม  37,490.- บาท  

1. ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร  ตั้งไว     8,000.- บาท  
   (1) คาจัดซ้ือโทรทัศน   จํานวน     8,000.- บาท 

- เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโทรทัศน  แอล อี ดี ( LED TV)  ระดับความละเอียดจอภาพ  
1366 x 768 พิกเซล  ขนาด  32 นิ้ว 
2.ครุภัณฑงานบานงานครัว  ตั้งไว   29,490.- บาท 

   (1) คาจัดซ้ือเครื่องทําน้ําเย็น  จํานวน      3,990.- บาท 
   - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องทําน้ําเย็น จํานวน 1 เครื่อง  
   (2)คาจัดซ้ือตูเย็น   จํานวน     6,500.- บาท 
   - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือตูเย็น  ขนาด 5 คิว จํานวน 1 เครื่อง 
   (3)คาจัดซ้ือพัดลมปรับระดับอุตสาหกรรมตั้งพ้ืน จํานวน    6,000.- บาท 

- เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือพัดลมปรับระดับอุตสาหกรรมตั้งพ้ืน จํานวน 3 ตัวๆ ละ 2,000 
บาท 

   (4)คาจัดซ้ือเครื่องดูดฝุน   จํานวน    13,000.- บาท 
   - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องดูดฝุน  ขนาด 15 ลิตร จํานวน 1 เครื่อง 
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  งบเงินอุดหนนุ    รวมท้ังส้ิน                       -  บาท  
  งบรายจายอ่ืน    รวมท้ังส้ิน                       - บาท      
     
 
 
                                            รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 

                                 ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.  2561 
                                  องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 

                                 อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 
 

                                 แผนงานการศึกษา  (00210) 
                                   หนวยงาน กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  (00211) ตั้งไวรวมท้ังส้ิน 1,254,960.- บาท  
งบบุคลากร    รวมท้ังส้ิน         783,960.-     บาท
เงินเดือน  (ฝายประจํา)   ตั้งไวรวม          783,960.-     บาท  
1. เงินเดือนพนักงานสวนตําบล        ตั้งไว               393,600.-     บาท  
- เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  ตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 32,800บาท/เดือน รวม 12 เดือนเปนเงิน   393,600   บาท 

       2. เงินประจําตําแหนง   ตั้งไว     42,000.-  บาท  
-  เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงนักบริหารงานท่ัวไป ใหแกหัวหนาสวนการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม จํานวน  3,500 บาท/เดือน รวม 12 เดือน  เปนเงิน 42,000 บาท 

       3.คาตอบแทนพนักงานจาง  ตั้งไว   336,360.- บาท  
-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป
รวม 12 เดือน รายละเอียดดังนี้  

พนักงานจางตามภารกิจ  จํานวน    228,360.- บาท  
(1) ผูชวยนักวิชาการศึกษา 19,030 บาท/เดือน รวม 12 เดือนเปนเงิน
228,360 บาท 
พนักงานจางท่ัวไป  จํานวน            108,000.-     บาท  
(1)  คนงานท่ัวไป  9,000บาท/เดือน รวม 12 เดือนเปนเงิน  108,000 บาท 

4. เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง ตั้งไว    12,000.- บาท  
-  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง  เงินท่ีปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิ  
และเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ใหแกพนักงานจาง 

 

งบดําเนินงาน    รวมท้ังส้ิน        460,000.- บาท  
คาตอบแทน    ตั้งไวรวม           90,000.-    บาท  
1.  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว  20,000.- บาท  
-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจาง ท่ีไดรับคําสั่งใหมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติและวันหยุดราชการ 
2. คาเชาบาน     ตั้งไว   50,000.-  บาท  
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-เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลและลูกจางประจําและผูมีสิทธิตาม
ระเบียบฯกําหนด 
3. เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร   ตั้งไว  20,000.- บาท  
-  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล  และผูมีสิทธิเบิกตาม
ระเบียบฯกําหนด 
คาใชสอย    ตั้งไวรวม 185,000.- บาท  
1. รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ  ตั้งไว      85,000.- บาท  
(1)  คาจางเหมาบริการ    จํานวน            85,000.-   บาท  
- เพ่ือเปนคาใชจายในคาจางเหมาบุคคลคาจางเหมาบริการอ่ืน ๆ   
2. รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  ตั้งไว 
80,000.-  บาท 

   (1) คาลงทะเบียนอบรม   จํานวน            50,000.-       บาท  
-  เพ่ือจายเปนคาลงทะเบียนอบรมของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางสวน
การศึกษา ฯ     

   (2) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน       30,000.-  บาท 
-  เพ่ือจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะในการเดินทางไปราชการของ   พนักงานสวนตําบล  
พนักงานจางท่ีไดรับมอบหมายใหเดินทางไปราชการตางๆ  
3. คาบํารุงรักษาและซอมแซม  ตั้งไว                20,000.-    บาท  
-  เพ่ือเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน  ท่ีดินและสิ่งกอสรางเพ่ือใหสามารถใช
งานไดตามปกติเชน  หองเรียน  หองน้ํา  หลังคา  อาคารเรียนระบบไฟฟา  ฯลฯ   
คาวัสดุ     ตั้งไวรวม         65,000.-        บาท 

     1. วัสดุสํานักงาน                          ตั้งไว              30,000.- บาท                                   
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงานท่ีจําเปนสําหรับในสวนการศึกษาและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.แคนเหนือ  เชน กระดาษ  แฟม ปากกา ดินสอ  น้ําดื่ม ฯลฯ  
2.วัสดุงานบานงานครัว   ตั้งไว  20,000.- บาท 

   - เพ่ือจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัวท่ีจําเปน เชน จาน ชาม หมอ ฯลฯ 
        3.วัสดุคอมพิวเตอร   จํานวน           15,000.- บาท 

- เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร เชน ผาหมึก อุปกรณเพ่ิมเติมอ่ืนๆ ท่ีจําเปน ฯลฯ  
คาสาธารณูปโภค   ตั้งไวรวม       120,000.-     บาท 
1. คาไฟฟา    ตั้งไว           50,000.- บาท 
- เพ่ือจายเปนคาไฟฟาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  อบต. แคนเหนือ 
2. คาน้ําประปา    ตั้งไว              10,000.- บาท  
- เพ่ือจายเปนคาน้ําประปาท่ีใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต. แคนเหนือ 
3.คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ตั้งไว           60,000.- บาท  
- เพ่ือจายเปนคาใชจายเก่ียวกับการติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต รวมถึงอินเตอรเน็ตการดและ
คาสื่อสารอ่ืนๆ เชน  คาเคเบิ้ลทีวี  คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม และคาธรรมเนียมในการ
ใชบริการ  ฯลฯ 

  งบลงทุน    รวมท้ังส้ิน         11,000.-       บาท 
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  คาครุภัณฑ    ตั้งไวรวม 11,000.- บาท  
  1. ครุภัณฑสํานักงาน   ตั้งไว  11,000.- บาท  
   (1)คาจัดซ้ือตูเก็บเอกสาร  จํานวน   11,000.- บาท  

- เพ่ือจัดซ้ือตูเก็บเอกสาร แบบตูเหล็ก  2 บาน  จํานวน  2 หลังๆละ 5,500.-บาท 
(ราคาตามทองตลาด) 

  งบเงินอุดหนนุ    รวมท้ังส้ิน             -   บาท  
  งบรายจายอ่ืน    รวมท้ังส้ิน             -  บาท  
 

                                      รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 
                                 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2561 

                                   องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
                                 อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 
                                แผนงานการศึกษา  (00210) 

                                    หนวยงาน กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ตั้งไวรวมท้ังส้ิน 4,821,056.-

 บาท  
งบบุคลากร    รวมท้ังส้ิน 1,019,920.- บาท  

   เงินเดือน  (ฝายประจํา)   ตั้งไวรวม         1,019,920.-   บาท  
1. เงินเดือนพนักงานสวนตําบล        ตั้งไว                 524,160.-        

 บาท  
- เพ่ือจายเปนเงินเดือนขาราชการครูผูดูแลเด็ก  รวม 12 เดือน 

    2. คาตอบแทนพนักงานจาง  ตั้งไว              461,880.- บาท  
-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป
รวม 12 เดือน 
3. เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง ตั้งไว               16,380.- บาท  
-  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง  เงินท่ีปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิ  
และเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ใหแกพนักงานจาง 

     4. เงินวิทยฐานะ    ตั้งไว               17,500.- บาท  
-  เพ่ือจายเปนเงินวิทยฐานะของขาราชการครูท่ีมีใบประกอบวิชาชีพครู 

งบดําเนินงาน    รวมท้ังส้ิน 1,841,646.- บาท 
คาตอบแทน    ตั้งไวรวม             4,200.-    บาท  

     1. เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว      4,200.- บาท  
-  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกขาราชการครูผูดูแลเด็ก  และผูมีสิทธิเบิก
ตามระเบียบฯ กําหนด  
คาใชสอย    ตั้งไวรวม  850,600.- บาท  

        1. รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ ตั้งไว     93,000.-  บาท  
(1)  คาจางเหมาบริการ    จํานวน             93,000.-   บาท  
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- เพ่ือเปนคาใชจายในคาจางเหมาบุคคลคาจางเหมาบริการอ่ืน ๆ 
2. รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว                10,000.- บาท  
(1) คาเลี้ยงรับรอง   จํานวน             10,000.-  บาท  
- เพ่ือจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมตางๆ เชน การประชุมผูปกครอง  ประชุม
คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ท่ีไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย หรือระเบียบ หรือ
หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยฯลฯ     
3. รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆตั้งไว
747,600.-  บาท  
(1) คาใชจายตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ จํานวน  150,000.- บาท 

   -  เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ   ประจําป  2561 
(2) คาใชจายในการจัดกิจกรรมของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน  30,000.- บาท 
-  เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  เชน  กิจกรรมวันแม  วัน
พอ  วนัไหวครู 
การทัศนศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  และกิจกรรมอ่ืน ๆ    ฯลฯ 
(3) โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 567,600.-บาท(3.1) 

คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กอบต. แคนเหนือจํานวน          
421,400.- บาท 
-เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวันเด็กเล็ก   จํานวน  86คน อัตราคนละ 20   
บาท/ วัน จํานวน  245 วัน    
(3.2)คาจัดการเรียนการสอน  จํานวน  146,200.- บาท  
-เพ่ือจายเปนคาจัดการเรียนการสอนเด็กเล็ก  จํานวน  86คนอัตราคนละ   
1,700บาท/ป 

คาวัสดุ       ตั้งไวรวม      986,846.- บาท  
1.  คาอาหารเสริม (นม)   ตั้งไว        986,846.- บาท     
(1) คาอาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. จํานวน    822,052.-  บาท 
- เพ่ือจายเปนคาอาหารเสริมนมเด็กนักเรียน เด็กเล็ก -ป.6จํานวน 260วันอัตราคนละ 
7.37บาท/วันจํานวน 5 แหง   

          - โรงเรียนบานดอนหมากพริก-ลิ้นฟา  จํานวน 32 คน   เปนเงิน  61,319.-  บาท 
          - โรงเรียนบานแคนเหนือ  จํานวน  100  คน         เปนเงิน 191,620.- บาท 

       - โรงเรียนบานหนองเจาเมือง  จํานวน    33  คน         เปนเงิน  63,235.-  บาท 
       - โรงเรียนไตรคามประชาสรรค จํานวน  157 คน        เปนเงิน 300,844.- บาท 

          - โรงเรยีนโคกโกโคกกลาง      จํานวน  107  คน        เปนเงิน 205,034.- บาท      
(2) คาอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  อบต.แคนเหนือ  จํานวน  164,794.-   

 บาท  
-เพ่ือจายเปนคาอาหารเสริมนมเด็กเล็ก จํานวน 86คน อัตราคนละ  7.37 บาท/วัน  
จํานวน  260  วัน  
งบลงทุน    รวมท้ังส้ิน 123,490.- บาท  

  คาครุภัณฑ    ตั้งไวรวม 123,490.- บาท  
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       1. ครุภัณฑสํานักงาน   ตั้งไว    62,000.- บาท  
   (1)คาจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ  จํานวน     62,000.- บาท  

(1.1) เพ่ือจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ  ชนิดติดผนัง  มีระบบฟอกอากาศ  ขนาด  
24,000  บีทียู จํานวน  1 เครื่องๆ ละ 28,000 บาท (ราคารวมคาติดตั้ง)  

(1.2) เพ่ือจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ  ชนิดติดผนัง  มีระบบฟอกอากาศ  ขนาด  
12,000  บีทียู จํานวน  2 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท  เปนเงิน  34,000 
บาท  (ราคารวมคาติดตั้ง)   

2. ครุภัณฑการศึกษา   ตั้งไว   22,000.- บาท 
   (1) คาจัดซ้ือโตะอนุบาล   จํานวน    22,000.- บาท  

- เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะอนุบาล  ขนาด 60x120x55 เซนติเมตร  พรอมเกาอ้ีแบบ
ยาว 2 ตัว  จํานวน  10ชุด ๆ ละ  2,200  บาท  เปนเงิน  22,000  บาท  ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก อบต. แคนเหนือ 

  3. ครุภัณฑงานบานงานครัว  ตั้งไว   17,490.- บาท  
   (1) คาจัดซ้ือเครื่องทําน้ําเย็น  จํานวน     3,990.- บาท 
   - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องทําน้ําเย็น จํานวน 1 เครื่อง  
   (2) คาจัดซ้ือตูเย็น   จํานวน    6,500.- บาท  
   - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือตูเย็น  ขนาด 5 คิว จํานวน 1 เครื่อง 
   (3) คาจัดซ้ือเตาแกส   จํานวน    7,000.- บาท  
   - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเตาแกส (ไมนอยกวา 2 หัว) จํานวน  1 ชุด 
   4. ครุภัณฑคอมพิวเตอร   ตั้งไว   22,000.- บาท  
   (1) คาจัดซ้ือคอมพิวเตอร  จํานวน    22,000.- บาท 

- เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือคอมพิวเตอร (จอขนาดไมนอยกวา 19นิ้ว) จํานวน  1 เครื่อง ๆ 
ละ 22,000 บาท (ตามกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

งบเงินอุดหนนุ    รวมท้ังส้ิน       1,836,000.- บาท  
เงินอุดหนุน    ตั้งไวรวม        1,836,000.- บาท 

      1.  เงินอุดหนุนสวนราชการ  ตั้งไว           1,836,000.- บาท 
(1) อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ.           จํานวน           1,716,000.- บาท  
- เพ่ืออุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ . 5 แหง ในเขตพ้ืนท่ีตําบลแคนเหนือ  เพ่ือเปน
คาอาหาร กลางวันสําหรับนักเรียน เด็กนักเรียนอนุบาล – ป.6  จํานวน  200   วัน 
อัตราคนละ 20 บาท ตอวันตามหลักเกณฑท่ีไดรับการจัดสรรดังนี้ 
- โรงเรียนบานดอนหมากพริก-ลิ้นฟา จํานวน    32 คน เปนเงิน  128,000.-  บาท 
- โรงเรียนบานแคนเหนือ     จํานวน   100คน เปนเงิน  400,000.-  บาท 
- โรงเรียนบานหนองเจาเมือง    จํานวน    33 คน เปนเงิน  132,000.-  บาท 

   - โรงเรียนไตรคามประชาสรรค    จํานวน  157 คน เปนเงิน  628,000.-  บาท 
   - โรงเรยีนโคกโกโคกกลาง     จํานวน  107 คน เปนเงิน  428,000.-  บาท 
   (2) อุดหนุนสถานศึกษา                   จํานวน               120,000.-  บาท  

-  เพ่ืออุดหนุนสถานศึกษา(โรงเรียน)ในเขตพ้ืนท่ีตําบลแคนเหนือตามโครงการท่ีขอรับการ
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สนับสนุนจํานวน  5  โรงเรียน  ดังนี้ 
- โรงเรียนบานแคนเหนือ   จํานวน     20,000.-  บาท 
- โรงเรียนบานดอนหมากพริก - ลิ้นฟา   จํานวน     20,000.-  บาท 
- โรงเรียนไตรคามประชาสรรค    จํานวน     30,000.-  บาท 
- โรงเรียนบานหนองเจาเมือง    จํานวน     20,000.-  บาท 
- โรงเรยีนโคกโกโคกกลาง   จาํนวน      30,000.-  บาท 

  งบรายจายอ่ืน     รวมท้ังส้ิน            -   บาท 
 
                                               รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป  

                                     ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2561 
                                    องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 

                                   อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 
                                 แผนงานการศึกษา  (00210) 

                                     หนวยงาน กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
งานศึกษาไมกําหนดระดับ (00214) ตั้งไวรวมท้ังส้ิน    20,000.- บาท  
งบบุคลากร    รวมท้ังส้ิน              - บาท  
งบดําเนินงาน    รวมท้ังส้ิน   20,000.- บาท 
คาใชสอย    ตั้งไวรวม           20,000.- บาท  
1. รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน  ตั้งไว  
20,000.-  บาท 

   ( 1) โครงการอบรมเยาวชนตานยาเสพติด จํานวน    20,000.-       บาท 
   -เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการอบรมเยาวชนตานยาเสพติด  ประจําป  2561 

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

 
                                           รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป  

                                       ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2561 
                                       องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 

                                      อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 
                                      แผนงานสาธารณสุข  (00220) 

                                  หนวยงาน สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
งานบริการสาธารณสุขหรือสาธารณสุขอ่ืน (00223) ตั้งไวรวมท้ังส้ิน 542,440.-
บาท  
งบบุคลากร    รวมท้ังส้ิน 313,440.- บาท  
เงินเดือน  (ฝายประจํา)   ตั้งไวรวม        313,440.- บาท  
1.เงินเดือนพนักงานสวนตําบล  ตั้งไว  313,440.-      บาท 
- เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลรวม 12 เดือน 
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งบดําเนินงาน    รวมท้ังส้ิน 170,000.-  บาท  
คาใชสอย    ตัง้ไวรวม 120,000.- บาท  
 
1. รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  ตั้งไว  
120,000.- บาท   
(1) โครงการอบรมแกนนําคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชนตําบลแคนเหนือ  ตั้งไว     
30,000.- บาท  
-เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมแกนนําคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชนตําบลแคน
เหนือ 
(2) โครงการรณรงค ประชาสัมพันธ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเพ่ือสิ่งแวดลอม
ท่ีดี  ตั้งไว     20,000.- บาท  
-เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการรณรงค ประชาสัมพันธ การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนเพ่ือสิ่งแวดลอมท่ีดี 
(3) โครงการรณรงคคัดแยกขยะอันตรายจากชุมชนตําบลแคนเหนือ   ตั้งไว         
20,000.-  บาท 
- เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการรณรงคคัดแยกขยะอันตรายจากชุมชนตําบลแคนเหนือ  
(4) โครงการหมูบานสะอาด หนาบานนามอง ตําบลแคนเหนือ ตั้งไว         
30,000.-  บาท 
- เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการหมูบานสะอาด หนาบานนามอง  ตําบลแคนเหนือ 
(5) โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบาตําบลแคนเหนือ  ตั้งไว     
20,000.-  บาท 
-เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบาตําบลแคน
เหนือ 
คาวัสด ุ    ตั้งไวรวม   50,000.- บาท  
1. วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ตั้งไว    50,000.- บาท 
-เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือคายาและเวชภัณฑ วัสดุการแพทยเชน ยาสามัญประจําบานไวใชใน
สํานักงาน, ทรายอเบท น้ํายาพนยุงลาย วัคซีนโรคพิษสุนัขบา และวัสดุการแพทยอ่ืนๆ
ฯลฯ 

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

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

   - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพนหมอกควัน จํานวน  1 เครื่องๆ ละ  59,000  บาท   
งบเงินอุดหนนุ    รวมท้ังส้ิน              -  บาท 
งบรายจายอ่ืน    รวมท้ังส้ิน                    - บาท  
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                                  รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 
                            ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.  2561 
                            องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 

                          อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 
                          แผนงานสังคมสงเคราะห  (00230) 

                         หนวยงาน สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห(00232)  ตั้งไวรวมท้ังส้ิน 190,000.- 

 บาท  
งบบุคลากร    รวมท้ังส้ิน               -     บาท 
งบดําเนินงาน    รวมท้ังส้ิน   180,000.-  บาท  
คาใชสอย    ตั้งไวรวม  180,000.-  บาท  
1.รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  ตั้งไว  
180,000.- บาท 
(1)  โครงการรดน้ําขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต  จํานวน 150,000.-  บาท 
- เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการรดน้ําขอพรเนื่องในเนื่องในเทศกาลสงกรานต  ประจําป  
2561  เพ่ือเปนการอนุรักษและสืบสานงานประเพณี 

   (2)  โครงการชวยเหลือผูยากไร ผูดอยโอกาส  จํานวน     30,000.- บาท  
   -  เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการชวยเหลือผูยากไร  ผูดอยโอกาส 

งบลงทุน    รวมท้ังส้ิน      -   บาท  
งบเงินอุดหนนุ    รวมท้ังส้ิน     10,000.- บาท  
เงินอุดหนุน    ตั้งไวรวม     10,000.- บาท  
1. เงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน ตั้งไว     10,000.- บาท  
(1) อุดหนุนก่ิงกาชาดอําเภอบานไผ  จํานวน        10,000.- บาท 
- เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนกิจการสาธารณประโยชนของก่ิงกาชาด
อําเภอบานไผ  
งบรายจายอ่ืน    รวมท้ังส้ิน                -   บาท  

 
                                      รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 

                             ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.  2561 
                             องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 

                            อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 
                            แผนงานสังคมสงเคราะห  (00230) 

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

 บาท  
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งบบุคลากร    รวมท้ังส้ิน      -  บาท  
งบดําเนินงาน    รวมท้ังส้ิน  144,000.-  บาท  
คาใชสอย    ตั้งไวรวม 144,000.-  บาท  
1. รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ  ตั้งไว     144,000.- บาท  

   (1) คาจางเหมารถรับสงเด็กเล็ก  จํานวน           144,000.- บาท 
-เพ่ือจายเปนคาจางเหมารถรับสงเด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  อบต. แคนเหนือ  ตาม
โครงการจางเหมารถรับสงเด็กยากไรและดอยโอกาส  จํานวน  2 คัน เดือนละ 6,000 
บาท  จํานวน 12  เดือน  
งบลงทุน    รวมท้ังส้ิน  -   บาท  
งบรายจายอ่ืน    รวมท้ังส้ิน           -   บาท  

 
                                       รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 

                                ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2561 
                                องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 

                               อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 
                               แผนงานเคหะและชุมชน  (00240) 

                           หนวยงานกองชาง 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241) ตั้งไวรวมท้ังส้ิน  2,605,455.-

 บาท  
งบบุคลากร    รวมท้ังส้ิน        1,396,920.- บาท
เงินเดือน  (ฝายประจํา)   ตั้งไวรวม        1,396,920.- บาท  
1.เงินเดือนพนักงานสวนตําบล  ตั้งไว   955,500.-     บาท 

   - เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลดังนี้ 
(1) ผูอํานวยการกองชาง 31,880บาท/เดือน รวม 12 เดือนเปนเงิน 382,560บาท 

   (2) นายชางโยธา  22,920 บาท/เดือน รวม12 เดือน เปนเงิน 275,040บาท 
          (3)เจาพนักงานธุรการ 24,825บาท/เดือน รวม 12 เดือนเปนเงิน 297,900บาท 

2. เงินประจําตําแหนง   ตั้งไว    42,000.-  บาท  
-  เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงนักบริหารงานชาง ใหแก ผูอํานวยการกองชางจํานวน
3,500  บาท/เดือน รวม 12 เดือน  เปนเงิน   42,000   บาท  
3.คาตอบแทนพนักงานจาง  ตั้งไว  354,000.- บาท  
-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป
รวม 12 เดือน รายละเอียดดังนี้  
พนักงานจางตามภารกิจ   จํานวน  138,000.- บาท  
(1) ผูชวยนายชางโยธา 11,500 บาท/เดือน รวม 12 เดือนเปนเงิน138,000 บาท 
พนักงานจางท่ัวไป   จํานวน            216,000.- บาท  
(1) คนงานท่ัวไป จํานวน 2 อัตรา 9,000 บาท /เดือน  รวม 12 เดือนเปนเงิน  
216,000 บาท 
4. เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง ตั้งไว              45,420.- บาท 
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-  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง  เงินท่ีปรับเพ่ิมตาม
คุณวุฒิ  และเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ใหแกพนักงานจาง 

 
งบดําเนินงาน    รวมท้ังส้ิน       1,108,535.- บาท  
คาตอบแทน    ตั้งไวรวม            90,000.-    บาท 
1. คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว    20,000.- บาท  
-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจาง ท่ีไดรับคําสั่งใหมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติและวันหยุดราชการ      
2. คาเชาบาน    ตั้งไว                30,000.-  บาท  
-  เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล และผูมีสิทธิตามระเบียบฯกําหนด 

       3. เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว    40,000.- บาท  
-  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล  และผูมีสิทธิเบิกได
ตามระเบียบฯ 
คาใชสอย    ตั้งไวรวม  813,400.- บาท  
1. รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ  ตั้งไว  173,400.-    บาท  
(1)คาจางเหมาบริการ     จํานวน      158,400.-   บาท  
- เพ่ือเปนคาใชจายในคาจางเหมาบุคคลคาจางเหมาบริการอ่ืน ๆ ฯลฯ 
(2) คาจางเหมาตรวจคุณภาพน้ําประปาหมูบาน จํานวน  15,000.- บาท  
- เพ่ือเปนคาใชจายในการจางเหมาตรวจคุณภาพน้ําประปาหมูบาน 
2. รายจายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ ตั้งไว   
70,000.-  บาท 
(1)คาลงทะเบียนอบรม   จํานวน             30,000.- บาท 
-เพ่ือจายเปนคาลงทะเบียนอบรมของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจางท่ีไดรับ
อนุญาตใหเขารับการอบรมตามโครงการตาง ๆ 
(2)คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน             20,000.- บาท 
-เพ่ือจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวนตําบล  
พนักงานจางท่ีไดรับอนุญาตใหเดินทางไปราชการตาง ๆ 
(3) โครงการอบรมใหความรูเพ่ือเพ่ิมศักยภาพแกคณะกรรมการประปาหมูบาน   จํานวน   
20,000.-บาท 
-เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมใหความรูเพ่ือเพ่ิมศักยภาพแกคณะกรรมการ
ประปาหมูบาน    
3.  คาบํารุงรักษาและซอมแซม  ตั้งไว  570,000.- บาท  

   (1)  คาซอมแซมหอกระจายขาว  จํานวน    30,000.- บาท 
   -  เพ่ือจายเปนคาซอมแซมหอกระจายขาวหมูบานตางๆ ท่ีชํารุดเสียหาย 
   (2)  คาซอมแซมถนน   จํานวน  400,000.- บาท  
   -  เพ่ือจายเปนคาซอมแซมถนนในพ้ืนท่ีตําบลแคนเหนือ 

(3)  คาซอมแซมระบบประปา/เปาลางบอบาดาล/บอบาดาลมือโยก  จํานวน 20,000.-
บาท 
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-  เพ่ือจายเปนคาซอมแซมระบบประปา/เปาลางบอบาดาล/บอบาดาลมือโยกในพ้ืนท่ี
ตําบลแคนเหนือ 

   (4)  คาซอมแซมรองระบายน้ํา/ฝายกักเก็บน้ํา จํานวน    70,000.- บาท 
   -  เพ่ือจายเปนคาซอมแซมรองระบายน้ํา/ฝายเก็บกักน้ําภายในพ้ืนท่ีตําบลแคนเหนือ 
   (5)  คาซอมแซมครุภัณฑของ อบต. จํานวน  50,000.- บาท  
   -  เพ่ือจายเปนคาซอมแซมครุภัณฑของ  อบต. เชน เครื่องเสียง โตะ เต็นท และอ่ืนๆ ฯลฯ 

 คาวัสดุ     ตั้งไวรวม       205,135.- บาท 
    1. วัสดุสํานักงาน   จํานวน  30,000.- บาท  

- เพ่ือจายเปนคาวัสดุตาง ๆ  ท่ีจําเปนตองใชในสํานักงาน เชน กระดาษ  แฟม ปากกา 
ดินสอ  และอ่ืนๆ  ท่ีใชในสํานักงาน ฯลฯ      
2. วัสดุไฟฟาและวิทยุ   จํานวน  65,135.- บาท  
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน หลอดไฟฟา สายไฟฟา ฯลฯ 

       3. วัสดุกอสราง    จํานวน           80,000.- บาท 
-เพ่ือจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน ทราย ปูน ตะปู และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการกอสรางฯลฯ  

       4.วัสดุคอมพิวเตอร   จํานวน           30,000.- บาท  
-เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอรในกองชาง เชน ผาหมึกอุปกรณเพ่ิมเติมอ่ืนๆ ท่ีจําเปน 
ฯลฯ 

  งบลงทุน    รวมท้ังส้ิน         100,000.- บาท 
  คาครุภัณฑ    ตั้งไวรวม  100,000.- บาท 
  1. ครุภัณฑกอสราง   ตั้งไว    90,000.- บาท 
   (1) คาจัดซ้ือเวทีสําเร็จรูปและนั่งรานพรอมฉากหลัง จํานวน 90,000.- บาท 

- เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเวทีสําเร็จรูปและนั่งรานพรอมฉากหลังในการจัดโครงการ/กิจกรรม 
ตางๆ ฯลฯ 

  2. ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย ตั้งไว    10,000.- บาท 
   (1) คาจัดซ้ือเครื่องตรวจคุณภาพน้ํา จํานวน     10,000.- บาท 

- เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องตรวจคุณภาพน้ํา (อ. 11)ชุดตรวจโคลิฟอรมในน้ําและน้ําแข็ง 
และชุดทดสอบ คลอรีนอิสระ (อ. 31)  เพ่ือใชในการตรวจระบบประปาทั้ง 9 หมูบาน 
งบเงินอุดหนนุ    รวมท้ังส้ิน            - บาท  

    งบรายจายอ่ืน    รวมท้ังส้ิน-           -         บาท 
 

                                      รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 
                                 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2561 
                                องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 

                              อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 
                            แผนงานเคหะและชุมชน  (00240) 

                             หนวยงานกองชาง 
งานไฟฟาถนน(00242)  ตั้งไวรวมท้ังส้ิน          2,850,000.- บาท  
งบบุคลากร    รวมท้ังส้ิน      -  บาท  
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งบดําเนินงาน    รวมท้ังส้ิน      -  บาท  
งบลงทุน    รวมท้ังส้ิน       2,575,000.- บาท  
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง   ตั้งไวรวม        2,575,000.- บาท  

       1.  คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  ตั้งไว 2,575,000.- บาท 
   (1) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนจากบาน  แมประสงค อุทหาร  

– บาน นายสุรทิน ชัยโทนุย  บานแคนเหนือ  หมูท่ี 1 ตําบลแคนเหนือ  อําเภอบานไผ  
จังหวัดขอนแกน  จํานวน  162,000.-  บาท 

- เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานแมประสงค  อุทหาร – บาน   
นายสุรทิน  ชัยโทนุย ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 300.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบ
แปลนท่ีกําหนด พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย และปายโครงการตาม
แบบมาตรฐานท่ีกําหนด จํานวน 1 ปาย 

(2) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จากศาลากลางบาน – บาน     
นางนิรันดร  กลั่นบิดา บานแคนเหนือ  หมูท่ี 1 ตําบลแคนเหนือ  อําเภอบานไผ  จังหวัด
ขอนแกน จํานวน   41,000.-  บาท 

- เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากศาลากลางบาน – บานนางนิรันดร  
กลั่นบิดา ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 19.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 76.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ี
กําหนด 

(3) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตจากบานนายไพร สุนนท – บาน นางหลา  
สันชิต บานดอนหมากพริก หมูท่ี 2 ตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน
 จํานวน    250,000.- บาท  

- โดยเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนายไพร สุนนท – บานนางหลา  
สันชิต ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 390.00 ตารางเมตร พรอมปรับปรุงบอพักน้ํา ขนาด 
0.50 x 0.50 เมตร จํานวน 14 บอ และเชื่อมตอกับทางระบายน้ําเดิม ตามรายละเอียด
แบบแปลนท่ีกําหนดพรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย และปาย
โครงการตามแบบมาตรฐานท่ีกําหนด จํานวน 1 ปาย 

(4) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบานนายอภิชาติ สมีนาง – นา
นายอํ่า  หวานแท  บานหนองคูณ  หมูท่ี 3 ตําบลแคนเหนือ  อําเภอบานไผ  จังหวัด
ขอนแกน จํานวน  34,000.-  บาท                  

- เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จากบานนายอภิชาติ  สมีนาง – นานาย
อํ่า  หวานแท  ขนาดกวาง 3.00เมตร ยาว 21.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 63.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลน
ท่ีกําหนด  

(5) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จากสี่แยกรานเอกชัย – บาน
นายคณพศ  สุทธิ  บานหนองคูณ หมูท่ี 3 ตําบลแคนเหนือ  อําเภอบานไผ  จังหวัด
ขอนแกน  จํานวน  66,000.-  บาท 
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- เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จากสี่แยกรานเอกชัย – บาน  
นายคณพศ  สุทธิ ขนาดกวาง  3.00 เมตร  ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 120.00ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบ
แปลนท่ีกําหนด  

(6) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานนายพิชัย  บุญสิงห บานเหลา
หลวง หมูท่ี 4 ตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน จํานวน16,000.- บาท 

- เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนายพิชัย  บุญสิงห ขนาดกวาง 
3.00 เมตร ยาว 10.00  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กไมนอยกวา 30.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ีกําหนด  

(7) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบานนายสุวิทย  สุดศรี – บาน
นายทองสุข  ไสวงาม  บานเหลาหลวง  หมูท่ี 4 ตําบลแคนเหนือ  อําเภอบานไผ  จังหวัด
ขอนแกน จํานวน      69,000.- บาท  

- เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนายสุวิทย  สุดศรี – บานนาย
ทองสุข  ไสวงาม ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 126.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบ
แปลนท่ีกําหนด  

(8) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   จากบานนายบุญแถม  ใสทอง – 
สระน้ํากินฮอมซา  บานเหลาหลวง  หมูท่ี 4 ตําบลแคนเหนือ  อําเภอบานไผ  จังหวัด
ขอนแกน จํานวน   165,000.- บาท                             

- เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนายบุญแถม  ใสทอง – สระน้ํา
กินฮอมซา  ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 76.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 304.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลน
ท่ีกําหนด พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย และปายโครงการตามแบบ
มาตรฐานท่ีกําหนด จํานวน 1 ปาย 

(9) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกขางกําแพงวัดสวาง
อารมณ – บานนายจันทร  พืชผักหวาน บานหวยชัน  หมูท่ี 5 ตําบลแคนเหนือ  อําเภอ
บานไผ  จังหวัดขอนแกน  จํานวน  51,000.-  บาท 

- เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จากสามแยกขางกําแพงวัดสวางอารมณ 
– บานนายจันทร พืชผักหวาน ขนาดกวาง 2.50 เมตร ยาว 37.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 92.50 ตารางเมตร ตาม
รายละเอียดแบบแปลนท่ีกําหนด  

(10) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนายพรมมา – สี่แยก
หนองตากลา บานหวยชัน หมูท่ี 5 ตําบลแคนเหนือ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 
 จํานวน  150,000.- บาท  

- เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนายพรมมา – สี่แยกหนองตากลา  
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 68.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 272.00  ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ี
กําหนด พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย และปายโครงการตามแบบ
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มาตรฐานท่ีกําหนด จํานวน 1 ปาย 
(11) โครงการวางทอระบายน้ํารอบนอกหมูบานทางทิศเหนือหมูบาน – 

ชลประทาน บานหนองเจาเมือง หมูท่ี 6 ตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน  
จํานวน  30,000.- บาท  

- โดยวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร 
ระยะทางยาว 36.00 เมตร และกอสรางบอพักน้ํา ขนาดกวาง 0.50 เมตร ยาว 0.50 
เมตร ลึกตามสภาพพ้ืนท่ี จํานวน 2 บอ  ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ีกําหนด  

(12) โครงการปรับปรุงทอระบายน้ําและกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
รอบหมูบาน จากยุงขาวนายสุวิทย  สุดงาม – บาน นายหมุน  สันหนัง บานหนองเจาเมือง  
หมูท่ี 6 ตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน จํานวน     220,000.- บาท 

- เพ่ือปรับปรุงทางระบายน้ําและกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบ
หมูบาน จากยุงขาว นายสุวิทย สุดงาม – บานนายหมุน  สันหนัง โดยวางทอระบายน้ํา
คอนกรีต ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.30 เมตร ระยะทางยาวรวม 144.00 เมตร และ
กอสรางบอพักน้ํา ขนาดกวาง 0.40 เมตร ยาว 0.40 เมตร ลึกตามสภาพพ้ืนท่ี จํานวน 
15 บอ และกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3.50 เมตร ยาว 53.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 185.50 ตาราง
เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ีกําหนดพรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ 
จํานวน 1 ปาย และปายโครงการตามแบบมาตรฐานท่ีกําหนด จํานวน 1 ปาย 

(13) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จากบานนายสวัสดิ์          ผิว
สะอาด – บาน นายกันหา  สุขเพีย บานโคกโก  หมูท่ี 7 ตําบลแคนเหนือ  อําเภอบานไผ  
จังหวัดขอนแกน จํานวน  84,000.-  บาท 

- เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนายสวัสดิ์  ผิวสะอาด – บานนาย
กันหา  สุขเพีย ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  ไมนอยกวา 150.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบ
แปลนท่ีกําหนด  

(14) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จากบานนายไพทูลย  พิกุลทอง 
– บานนายสุดใจ  สีลาไกร บานโคกโก  หมูท่ี 7 ตําบลแคนเหนือ  อําเภอบานไผ  จังหวัด
ขอนแกน    จํานวน   137,000.- บาท 

- เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนายไพทูลย  พิกุลทอง – บาน
นายสุดใจ  สีลาไกร ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 83.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไมนอยกวา 249.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียด
แบบแปลนท่ีกําหนด ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ีกําหนด พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธ
โครงการ 1 ปาย และปายโครงการตามแบบมาตรฐานท่ีกําหนด จํานวน 1 ปาย 

(15) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานลิ้นฟา หมูท่ี 8 ตําบล
แคนเหนือ – บานดอน  นาแพง ตําบลบานลาน อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแก น จํานวน
250,000.- บาท 

- เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานลิ้นฟา หมูท่ี 8 ตําบลแคนเหนือ – 
บานดอนนาแพง ตําบลบานลาน ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 114.00 เมตร หนา 
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0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  ไมนอยกวา 456.00 ตาราง
เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ีกําหนด  ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ีกําหนด พรอม
ติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย และปายโครงการตามแบบมาตรฐานท่ีกําหนด 
จํานวน 1 ปาย 

(16) โครงการกอสรางทางระบายน้ําจากบานนายจิต  สมีใหญ – บานนายบัว  
สมีพันธ บานโคกกลาง หมูท่ี 9 ตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน จํานวน     
203,000.- บาท 

- เพ่ือวางทอระบายน้ําคอนกรีต (ชนิดครึ่งซีก) จากบานนายจิต  สมีใหญ – บาน
นายบัว  สมีพันธ ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.30 เมตร ระยะทางยาว 208.00 เมตร และ
วางทอระบายน้ําคอนกรีต  ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.30 เมตร ระยะทางยาว 54.00 
เมตร พรอมกอสรางบอพักน้ํา ขนาดกวาง 0.40 เมตร ยาว 0.40 เมตร ลึกตามสภาพ
พ้ืนท่ี จํานวน 1 บอ และเทคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร ขยายผิวจราจร
คอนกรีตเชื่อมกับคอนกรีตเดิม รวมมีพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 120.00  
ตารางเมตร และเทคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมกับทางระบายน้ํา หนา 0.10 เมตร รวมมี
พ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 60.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ี
กําหนด  พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย และปายโครงการตาม
แบบมาตรฐานท่ีกําหนด จํานวน 1 ปาย 

(17) โครงการกอสรางทางระบายน้ํา  จากบานนางหนูไพร  พรมแสน – บาน 
นายถนอม  เพชรตะก่ัว บานโคกกลาง หมูท่ี 9 ตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ จังหวั ด
ขอนแกน จํานวน   47,000.- บาท 

- เพ่ือวางทอระบายน้ําคอนกรีต (ชนิดครึ่งซีก)  จากบานนางหนูไพร  พรมแสน – 
บานนายถนอม  เพชรตะก่ัว ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.30 เมตร ระยะทางยาว 99.00 
เมตร และวางทอระบายน้ําคอนกรีต ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.30 เมตร ระยะทางยาว 
24.00 เมตร และเทคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15  เมตร ขยายผิวจราจรคอนกรีต
เชื่อมกับถนนคอนกรีตเดิม รวมมีพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 30.00 ตารางเมตร 
และเทคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมกับทางระบายน้ํา หนา 0.10 เมตร รวมมีพ้ืนท่ีคอนกรีต
เสริมเหล็กไมนอยกวา 24.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ีกําหนด  

(18) โครงการกอสรางหองน้ําผูพิการและหองน้ําบริการประชาชนขององคการ
บริหารสวนตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน  จํานวน  200,000.-
 บาท 

- เพ่ือกอสรางหองน้ําผูพิการและหองน้ําบริการประชาชนขององคการบริหารสวน
ตําบลแคนเหนือ ขนาดอาคารกวาง 2.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร จํานวน 1 หลัง ตาม
รายละเอียดแบบแปลนท่ีกําหนด  พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย 
และปายโครงการตามแบบมาตรฐานท่ีกําหนด จํานวน 1 ปาย 

(19) โครงการกอสรางอาคารศูนยสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุผู
พิการ องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน จํานวน      
300,000.- บาท 

- เพ่ือกอสรางอาคารศูนยสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุผูพิการ ขนาด
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อาคารกวาง 7.00 เมตร  ยาว 18.00 เมตร จํานวน 1 หลัง ตามรายละเอียดแบบ
แปลนท่ีกําหนด  พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย และปาย
โครงการตามแบบมาตรฐานท่ีกําหนด จํานวน 1 ปาย 

(20) โครงการติดตั้งโคมไฟแสงสวางสาธารณะระบบโซลาเซลลภายในเขตพ้ืนท่ี
ตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน จํานวน   100,000.- บาท 

- เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการติดตั้งโคมไฟแสงสวางสาธารณะระบบโซลา
เซลลภายในเขตพ้ืนท่ีตําบลแคนเหนือ  อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน  
งบเงินอุดหนุน     รวมท้ังส้ิน   275,000.-  บาท 
เงินอุดหนุน               ตั้งไวรวม    275,000.-  บาท 

        1. เงินอุดหนุนสวนราชการ   ตั้งไว      275,000.-  บาท 
   (1) อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอบานไผ  จํานวน      275,000.-  บาท 

(1.1) เพ่ือขยายเขตไฟฟาแรงสูง/ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา/ติดตั้งโคมไฟฟาสวาง
สาธารณะตามประมาณการของการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอบานไผ มีดังนี้ จํานวน 
275,000.-บาท 

    - บานแคนเหนือ หมูท่ี 1  จํานวน  47,000.- บาท  
    - บานหนองคูณ หมูท่ี 3  จํานวน  150,000.- บาท  
    - บานหวยชัน หมูท่ี 5  จํานวน  49,000.- บาท  
    - บานโคกโก หมูท่ี 7  จํานวน  29,000.- บาท  

งบรายจายอ่ืน    รวมท้ังส้ิน -  บาท 
 
                                               รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 

                                ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.  2561 
                                 องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 

                                 อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 
                                 แผนงานเคหะและชุมชน  (00240) 

                                 หนวยงานสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล(00244)  ตั้งไวรวมท้ังส้ิน  540,000.-  บาท 
งบบุคลากร        รวมท้ังส้ิน                     - บาท 
งบดําเนินงาน     รวมท้ังส้ิน   540,000.-    บาท 
คาใชสอย     ตั้งไวรวม    540,000.-   บาท 
1. รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ   ตั้งไว      540,000.-    บาท 
(1) คากําจัดสิ่งปฏิกูล    จํานวน      240,000.-    บาท 
- เพ่ือจายเปนคากําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลใหกับเทศบาลเมืองบานไผ กรณีท่ี  อบต. 
นําขยะกําจัดท่ีบอกําจัดขยะของเทศบาล ตามจํานวนปริมาณขยะท่ีขนยาย และตามอัตรา
ท่ีเทศบาลกําหนด 
(2)คาจางเหมาบริการ   จํานวน            300,000.-  บาท  
- เพ่ือเปนคาจางเหมาบุคคลในการจัดเก็บขยะทุกหมูบาน เพ่ือใหเกิดความสะอาดและไม
เปนมลพิษ 
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งบลงทุน    รวมท้ังส้ิน      -  บาท  
งบเงินอุดหนนุ    รวมท้ังส้ิน      -  บาท  
งบรายจายอ่ืน    รวมท้ังส้ิน      -  บาท  

            รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 
                           ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.  2561 
                           องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 

                         อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 
                               แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  (00250) 
                              หนวยงานสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน (00252)   ตั้งไวรวมท้ังสิ้น 
 450,000.-     บาท 

งบบุคลากร    รวมท้ังส้ิน      -  บาท  
งบดําเนินงาน    รวมท้ังส้ิน  370,000.-      บาท 
คาใชสอย    ตั้งไวรวม 370,000.- บาท 

        1. รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  ตั้งไว 
   370,000.- บาท  

(1)โครงการอบรมใหความรูและความสําคัญการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน จํานวน   
20,000.- บาท  
- เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการอบรมใหความรูและความสําคัญการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน 
(2) โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพสําหรับประชาชนตําบลแคนเหนือ จํานวน   
50,000.- บาท 
- เพ่ือเปนคาใชจายตาม โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพสําหรับประชาชนตําบลแคน
เหนือ (ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง) 
(3) โครงการวันมะมวงพันธดีและของดีตําบลแคนเหนือ  จํานวน  100,000.- บาท 

   - เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการวันมะมวงพันธดีและของดีตําบลแคนเหนือ 
   (4) โครงการพัฒนาศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชน จํานวน  200,000.- บาท 
   - เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาศักยภาพและสภาพความเขมแข็งของชุมชน 

งบลงทุน    รวมท้ังส้ิน      -  บาท  
งบเงินอุดหนนุ    รวมท้ังส้ิน 80,000.-      บาท  
เงินอุดหนุน    ตั้งไวรวม 80,000.- บาท 
1. เงินอุดหนุนสวนราชการ  ตั้งไว  80,000.- บาท  
(1) อุดหนุนท่ีทําการปกครองจังหวัดขอนแกน จํานวน    20,000.- บาท 
- เพ่ืออุดหนุนท่ีทําการปกครองจังหวัดขอนแกน  ตามโครงการปองกันและเฝาระวังการ
แพรกระจายของยาเสพติด  
(2) อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอบานไผ  จํานวน    20,000.- บาท  
- เพ่ืออุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอบานไผตามโครงการปองกันและเฝาระวังการ
แพรกระจายของยาเสพติด  
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(3)อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรบานไผ   จํานวน        20,000.- บาท  
-เพ่ืออุดหนุนสถานีตํารวจภูธรบานไผตามโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  และ
การตั้งจุดตรวจจุดสกัดเคลื่อนท่ี ประจําปงบประมาณ2561 
(4) อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรบานไผ   จํานวน        20,000.- บาท  
-เพ่ืออุดหนุนสถานีตํารวจภูธรบานไผ ตามโครงการหมูบานชุมชนและมวลชนสัมพันธตาน
ยาเสพติด 
งบรายจายอ่ืน    รวมท้ังส้ิน      -  บาท  

                                       รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 
                                 ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.  2561 

                                  องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
                                 อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 

                                    แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260) 
                                  หนวยงาน  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

   งานกีฬาและนันทนาการ (00262) ตั้งไวรวมท้ังส้ิน     310,000.- บาท  
งบบุคลากร    รวมท้ังส้ิน                  - บาท  
งบดําเนินงาน    รวมท้ังส้ิน            310,000.-  บาท 
คาใชสอย    ตั้งไวรวม             310,000.-   บาท 

1.  รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ    ตั้งไว 
310,000.- บาท 
(1)คาใชจายในการแขงขันกีฬา  อบต. แคนเหนือ จํานวน    280,000.- บาท  
-เพ่ือเปนคาใชจายในการแขงขันกีฬา  อบต. แคนเหนือตานยาเสพติด  ประจําป  2561 
(2) คาใชจายในการสงทีมนักกีฬาเขารวมการแขงขัน จํานวน  30,000.-   บาท 
- เพ่ือเปนคาใชจายในการสงทีมนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาตางๆ ท่ีองคการบริหาร
สวนตําบลแคนเหนือ รวมจัดหรือ ทองถ่ินอ่ืนจัดหรือรวมจัดการแขงขัน ฯลฯ 
งบลงทุน    รวมท้ังส้ิน      -  บาท  
งบเงินอุดหนนุ    รวมท้ังส้ิน              -  บาท  
งบรายจายอ่ืน    รวมท้ังส้ิน      -  บาท  

                                           รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 
                             ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2561 
                             องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 

                           อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 
                                  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260) 

                               หนวยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
งานศาสนาและวัฒนธรรม (00263) ตั้งไวรวมท้ังส้ิน       380,000.-    บาท 
งบบุคลากร    รวมท้ังส้ิน                    -   บาท 
งบดําเนินงาน    รวมท้ังส้ิน             380,000.-   บาท 
คาใชสอย    ตั้งไวรวม               380,000.-   บาท 
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1.  รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ ตั้งไว
 380,000.- บาท 

(1) โครงการสืบสานงานประเพณีของดีอําเภอบานไผ จํานวน     80,000.-  บาท 
-เพ่ือเปนคาใชจายโครงการสืบสานงานประเพณีของดีอําเภอบานไผประจําป  2561 

   (2) โครงการสืบสานงานประเพณีบุญบั้งไฟ    จํานวน            300,000.- บาท 
   - เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการสืบสานงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจําป 2561 

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

                                      รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 
                            ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.  2561 
                           องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 

                          อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 
                        แผนงานการเกษตร(00320) 

                            หนวยงานสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม (00322) ตั้งไวรวมท้ังส้ิน   240,000.- บาท  
งบบุคลากร    รวมท้ังส้ิน                 - บาท  
งบดําเนินงาน    รวมท้ังส้ิน   240,000.- บาท 
คาใชสอย    ตั้งไวรวม   240,000.- บาท  
1. รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  

   ตั้งไว   240,000.-  บาท 
(1)โครงการปลูกตนไมล้ําคาคืนปาใหชุมชนเฉลิมพระเกียรติ จํานวน  100,000.-

 บาท 
-เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการปลูกตนไมล้ําคาคืนปาใหชุมชนเฉลิมพระเกียรติในวัน
สําคัญตางๆ เชนวันพอ  วันแม ฯลฯ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีปาชุมชนใหเปนแหลงอาหารทองถ่ิน 
(2)โครงการดูแลรักษาพ้ืนท่ีปาสาธารณะตําบลแคนเหนือจํานวน 50,000.- บาท  
-เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการดูแลรักษาพ้ืนท่ีปาสาธารณะตําบลแคนเหนือ  
(3)โครงการปลูกตนราชพฤกษเฉลิมพระเกียรติฯ จํานวน  90,000.- บาท  
-เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการปลูกตนราชพฤกษเฉลิมพระเกียรติฯ  
งบลงทุน    รวมท้ังส้ิน      -  บาท  
งบเงินอุดหนุน     รวมท้ังส้ิน      -  บาท 
งบรายจายอ่ืน    รวมท้ังส้ิน      -  บาท  

ประธานสภาฯ ตามที่ ฝายบริหารไดแถลงรายละเอียดงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจายประจําป 
นายสังวร  สุดโต งบประมาณ ๒๕61   แลวนั้น  ไดเชิญสมาชิกสภาฯ ท่ีมีขอสงสัย หรือประเด็นท่ีจะ

สอบถามในรายละเอียดเพ่ิมเติมตอฝายบริหาร  และไดเชิญทาน ส.อบต. วสุรัตน  ภาวะ
โคตร ม.6  ไดสอบถามในสวนของรายละเอียดเพ่ิมเติม 

นายวสุรัตน  ภาวะโคตร เรียนทานประธานสภาฯ ,  ทานผูบริหาร,  สมาชิกสภาฯ  และผูเขารวมประชุมทุกทาน   
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ส.อบต. ม.6 ตามท่ีทานผูบริหารไดแถลงรายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕
61 มีขอ สงสัยท่ีจะซักถาม ในสวนของรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณ
รายจายท่ัวไป แผนงานการศึกษา หนวยงานกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม งานบ
บริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  งบดําเนินงาน หมวดคาตอบแทน ประเภท 
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  งบประมาณตั้งไว  20,000.- บาท และ  
คาเชาบาน งบประมาณตั้งไว  50,000.- บาท  (หนา 39) นั้นตั้งไวเพ่ืออะไร  

ปลัด อบต.  ได ตอบขอซักถามทานวสุรัตน ภาวะโคตร ส.อบต. ม.6 ตามท่ีไดสอบถามโดยแยกเปนสอง 
นางสุคนธา  วิชัย ประเด็นดวยกัน ดังนี้  

1) คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  งบประมาณตั้งไว  20 ,000.- 
บาท ตั้งไวเพ่ือเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของขาราชการ พนักงาน
สวนตําบลกองการศึกษา ในการปฏิบัติหนาท่ีตางๆ ตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมาย 

2) คาเชาบาน ตั้งไวตามสิทธิ์ของขาราชการท่ีมีสิทธิ์เบิกคาเชาบานได ซ่ึงกอง
การศึกษามีตําแหนงอัตราวาง เพ่ือเปนการรองรับผูมีสิทธิ์เบิกคาเชาบานหากมีการรับ
โอนยาย 

 
ประธานสภาฯ             ประธานสภาไดอนุญาตใหทานเอ่ียม  วงษละคร ส.อบต. ม.7  ไดสอบถามตามท่ีได 
นายสังวร  สุดโต พิจารณา รายละเอียดรางขอบัญญัติงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕61  ไดสอบถามในสวน

ของรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 
นายเอ่ียม  วงษละคร   เรียนทานประธานสภาฯ ,  ทานผูบริหาร,  สมาชิกสภาฯ  และผูเขารวมประชุมทุกทาน   
ส.อบต. ม.7  ตามท่ีทานผูบริหารไดแถลงรายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕61 

ขอสอบถามรายละเอียด ประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป แผนงาน
สาธารณสุข หนวยงานสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล งานบริการสาธารณสุขหรือ
สารธารณสุขอ่ืน งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  ตั้งไว 120,000.- บาท จํานวน 4 โครงการ 
(หนา 45) ท่ีเก่ียวกับการจัดการขยะนั้นจะมีความซํ้าซอนกันหรือไม 

ปลัด อบต.       ไดตอบขอซักถามทานเอ่ียม วงษละคร ส.อบต. ม.7 ตามท่ีไดสอบถามเรื่องการตั้ง 
นางสุคนธา  วิชัย งบประมาณท้ัง 4 โครงการ นั้น มีความซํ้าซอนกันหรือไม ไดนําเรียนชี้แจงท้ัง 4 โครงการ

นั้นเปนโครงการท่ีจะดําเนินการตอยอดจากการคัดแยกขยะ เพ่ือท่ีจะเนนย้ําในเรื่องของ
การบริหารจัดการขยะของแตละหมูบานตามประเด็นและความสําคัญ ซ่ึงแตละโครงการก็
จะเปนการตอยอดแบบบูรณาการรวมกัน 

 
นายรัฐพล  รอยดา เรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทานผูบริหารทุกทานขอสอบถามรายละเอียด      
ส.อบต. ม.8  ประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป  แผนงานสาธารณสุข   หนวยงานสํานัก 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  งานบริการสาธารณสุขหรือสารธารณสุขอ่ืน              
งบเงินอุดหนุน  (หนา 45) ในสวนของเงินอุดหนุนสาธารณสุขมูลฐานของแตละหมูบานท่ี
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เคยตั้งไวนั้นในปกอนๆ ซ่ึงในปนี้ไมไดตั้งไวเพราะอะไร  และในสวนของงบประมาณท่ีใช
ในการสนับสนุนโครงการสรางสุขกอนจายเบี้ยนั้นก็ไมไดตั้งไวนั้นจะยังดําเนินการตอ
หรอืไม 

 
 
ปลัด อบต.  ไดตอบขอซักถามทาน รัฐพล รอยดา สใอบต. ม.8 ตามท่ีไดสอบถามเรื่องการตั้ง 
นางสุคนธา  วิชัย งบประมาณ ในหมวดเงินอุดหนุน ดังนี้ 

- เงินอุดหนุนสาธารณสุขมูลฐานระดับหมูบาน นั้นตามระเบียบไมสามารถตั้ง
งบประมาณเพ่ืออุดหนุนได ซ่ึงจะเห็นไดตั้งแตปงบประมาณท่ีผานมา 

- เงินอุดหนุนโครงการสรางสุขกอนจายเบี้ย ไดตั้งงบประมาณไวท่ี แผนงานงบ
กลาง งานงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทรายจายตามขอผูกพัน (เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขดภาพระดับทองถ่ิน) (หนา 27)  ซ่ึงแตละหมูบานก็จะทําโครงการเพ่ือ
ขอรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลแคนเหนือ (สปสช.) เพ่ือ
ดําเนินการตอไป 

นายเอ่ียม  วงษละคร   เรียนทานประธานสภาฯ ,  ทานผูบริหาร,  สมาชิกสภาฯ  และผูเขารวมประชุมทุกทาน   
ส.อบต. ม.7  ตามท่ีทานผูบริหารไดแถลงรายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  

๒๕61  ขอสอบถามรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป แผนงาน
สาธารณสุข หนวยงานสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล งานบริการสาธารณสุขหรือ
สารธารณสุขอ่ืน งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบาตําบลแคนเหนือ  (หนา 45)  ซ่ึงดูแลวไมครอบคลุมโรคเก่ียวกับสัตว อยากเสนอ 
พิจารณาตั้งงบประมาณเก่ียวกับโรคปากเปอยเทาเปอยในสัตวจะไดหรือไม 

นายก อบต.          เรียน ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ ทุกทาน 
จ.ส.ต.ธนัช  ศรีภูมิ         การตั้งงบประมาณรายจายนั้น มีความจําเปนตองคํานึงถึงการดําเนินการตามอํานาจ

หนาท่ีท่ีสามารถดําเนินการได ซ่ึงโครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบานั้น
เปนโรคท่ีมีความเก่ียวของกับคน ซ่ึงอยูในอํานาจหนาท่ีท่ีสมารถดําเนินการได ในสวนของ
โรคปากเปอยเทาเปอยเปนโรคท่ีเกิดจากจากสัตวไมไดเกิดหรือแพรระบาดกับคนจึงไม
สามารถดําเนินการได     

 
นายรัตนชัย  ทีทา   เรียนทานประธานสภาฯ,  ทานผูบริหาร,  สมาชิกสภาฯ  และผูเขารวมประชุมทุกทาน   
ส.อบต. ม.5 ตามท่ีทานผูบริหารไดแถลงรายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕61  ขอสอบถามรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป แผนงาน
เคหะและชุมชน หนวยงานกองชาง งานไฟฟาและถนน งบลงทุน หมวดคาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ท้ัง 9 หมูบานๆ ละ 250 ,000.- บาท  ก็เห็นวาเปนงบประมาณท่ีจะนําไปพัฒนาได
พอสมควร แตก็ยังมีบางสวนท่ีตองการพัฒนาใหมากข้ึน ในสวนของงบประมาณจะ
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พิจารณาเพ่ิมงบประมาณในสวนนี้เพ่ิมข้ึนไดหรือไม จึงขอเรียนถามถึงการพิจารณา
จัดตั้งงบประมาณ 

นายเอ่ียม  วงษละคร   เรียนทานประธานสภาฯ,  ทานผูบริหาร,  สมาชิกสภาฯ  และผูเขารวมประชุมทุกทาน   
ส.อบต. ม.7 ตามท่ีทานผูบริหารไดแถลงรายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕61  ขอสอบถามรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป แผนงาน
เคหะและชมุชน  หนวยงาน กองชาง  งาน ไฟฟาและถนน  งบลงทุน  หมวดคา ท่ีดินและ
สิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค ดังนี้ 

1)   โครงการกอสรางดานโครงสรางพ้ืนฐาน ท้ัง 9 หมูบานๆ ละ 250,000.- 
บาท จากปงบประมาณท่ีแลวไดตั้งงบประมาณเพ่ือการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานหมูบานละ 
200,000.- บาท พิจารณาแลวก็ยังเห็นวาเปนงบประมาณในสวนนี้ยังนอย ฉะนั้นในปนี้
จึงฝากพิจารณาจากหมูบานละ 250,000.- บาท เปนหมูบานละ 270,000.- บาท ก็
นาจะเห็นสมควรปรับเพ่ิม จึงขอเรียนถามถึงการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ 

2) โครงการไฟฟาแสงสวางโซลาเซลนั้นในการดําเนินการท่ีผานมาผลประโยชนท่ี
ไดรับดูเหมือนจะไมคุมคา เพราะแสงสวางไมเพียงพอ จึงเรียนสอบถามหากพิจารณาปรับ
ลดงบประมาณในสวนนี้ท่ีตั้งไวในขอบัญญัติงบประมาณป 2561 ไปเพ่ิมในสวนของ
งบประมาณสวนอ่ืนจะเห็นควรหรือไม จึงขอเรียนถามถึงการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ 

นายรัฐพล  รอยดา   เรียนทานประธานสภาฯ,  ทานผูบริหาร,  สมาชิกสภาฯ  และผูเขารวมประชุมทุกทาน   
ส.อบต. ม.8 ตามท่ีทานผูบริหารไดแถลงรายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕61  ขอสอบถามรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป แผนงาน
เคหะและชุมชน หนวยงานกองชาง งานไฟฟาและถนน งบลงทุน หมวดคาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางอาคารศูนยสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุผูพิการ จํานวนงบประมาณ 300,000.- บาท นั้น สืบเนื่อง
จากเห็นวาหองประชุมสภาฯ ยังดําเนินการปรับปรุงยังไมเรียบรอยจึงขอเสนอใหพิจารณา
นํางบประมาณในสวนนี้มาตั้งเปนงบประมาณเพ่ือปรับปรุงหองประชุมสภาฯ ใหเรียบรอย
กอน จงึขอเรียนถามถึงการพิจารณาตั้งงบประมาณ 

ประธานสภาฯ            เชิญฝายบริหารตอบชี้แจงขออภิปราย  
นายสังวร  สุดโต  

นายก อบต. เรียน ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ ทุกทาน 
จ.ส.ต.ธนัช  ศรีภูมิ        ในสวนของงบประมาณโครงสรางพ้ืนฐาน ประจําปงบประมาณ 2561 หมูบานละ 

250,000.- บาท ซ่ึงไดตั้งงบประมาณท่ีเพ่ิมข้ึนจากปกอนซ่ึงตั้งไวหมูบานละ 
200,000.- บาท เม่ือพิจารณากับงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรกับงบประมาณในการ
พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานแลวก็ถือไดวามีความสมดุลและเหมาะสม เม่ือเทียบกับ
งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรจากสวนกลาง เพราะงบประมาณตองดําเนินการในสวน
อ่ืนๆ ดวย  สําหรับการตั้งงบประมาณ โครงการติดตั้งโคมไฟแสงสวางสาธารณะระบบ  โซ
ลาเซลลภายในเขตพ้ืนท่ีตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน  จํานวน      
100,000.- บาท นั้นสืบเนื่องจากเปนการดําเนินการในจุดท่ีไฟฟาแสงสวางสาธารณะเขา
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ไมถึง จึงมีความจําเปนตองดําเนินการในจุดท่ีมีความเสี่ยงตอความปลอดภัยของพ่ีนอง
ประชาชน  และสําหรับโครงการกอสรางอาคารศูนยสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุผูพิการ เพ่ือเปนการพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิตใหครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย 
เพราะท่ีผานมาไดพัฒนาเราไดมุงเนนการพัฒนาทางดานโครงสรางพ้ืนฐานไมวาจะเปน
หนทาง ประปาหมูบาน ฝายกักเก็บน้ําและอ่ืนๆ  ในสวนของงบประมาณท่ีตั้งไวก็คงไม
เพียงพอแตก็ตองดําเนินการเพ่ิมเติมในปตอไป  

นายวสุรัตน  ภาวะโคตร  เรียนทานประธานสภาฯ,  ทานผูบริหาร,  สมาชิกสภาฯ  และผูเขารวมประชุมทุกทาน   
ส.อบต. ม.6 ตามท่ีทานผูบริหารได ชี้แจงรายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕61  ประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป แผนงาน เคหะและชมุชน  
หนวยงานกองชาง งานไฟฟาและถนน งบลงทุน หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคา
กอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการติดตั้งโคมไฟแสงสวางสาธารณะระบบโซลาเซลล
ภายในเขตพ้ืนท่ีตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน  จํานวน  100,000.-
บาท  จากการประเมินผลการใชงานไฟฟาแสงสวางโซลาเซลในปท่ีผานมาซ่ึงไมมีความ
คุมคา ซ่ึงไมทราบวาเกิดจากมาตรฐานของวัสดุอุปกรณ หรือมาตรฐานของผลิตภัณฑเปน
เหตุใหแสงสวางไมเพียงพอ จึงอยากใหทบทวนในเรื่องของคุณภาพของวัสดุอุปกรณดวย 

นายก อบต. เรียน ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ ทุกทาน 
จ.ส.ต.ธนัช  ศรีภูมิ        มาตรฐานของโซลาเซลท่ีดําเนินการนั้น ข้ึนอยูกับราคากลางท่ีกําหนดมาสืบเนื่องจาก

งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการจัดหาตามท่ีกําหนด โดยคํานึงถึงความครอบคลุมทุก
พ้ืนท่ีเปนหลัก ฉะนั้นมาตรฐานของวัสดุอุปกรณจึงเก่ียวพันกับงบประมาณในการ
ดําเนินการ 

ประธานสภาฯ            ไดขอบคุณฝายบริหารท่ีไดชี้แจง พรอมเชิญสมาชิกสภาฯ ผูเขารวมประชุมอภิปรายในสวน 
นายสังวร  สุดโต อ่ืนตอไป 

นายวันเชาว  สมีนาง   เรียนทานประธานสภาฯ,  ทานผูบริหาร,  สมาชิกสภาฯ  และผูเขารวมประชุมทุกทาน   
ส.อบต. ม.8 ตามท่ีทานผูบริหารไดแถลงรายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕61  ขอสอบถามรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป แผนงาน
สรางความเขมแข็งของ ชุมชน หนวยงาน สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลแคน
เหนือ งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน  งบดําเนินงาน  หมวดคา ใชสอย 
ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  
(หนา 54) (2) โครงการ สงเสริมและพัฒนาอาชีพสําหรับประชาชนตําบลแคนเหนือ 
จํานวนงบประมาณ 50,000.- บาท และ (3) โครงการวันมะมวงพันธดีและของดีตําบล
แคนเหนือ จํานวนงบประมาณ 100,000.- บาท ซ่ึงเปนการตั้งงบประมาณท้ังตําบลและ
ตั้งงบประมาณสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะกลุมในงบประมาณท่ีแตกตางกัน จงึขอเรียน
ถามถึงการพิจารณาตั้งงบประมาณ 

นายรัฐพล  รอยดา   เรียนทานประธานสภาฯ,  ทานผูบริหาร,  สมาชิกสภาฯ  และผูเขารวมประชุมทุกทาน   
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ส.อบต. ม.8 ไดเสนอสนับสนุนการตั้งงบประมาณโครงการวันมะมวงพันธดีและของดีตําบลแคน
เหนือ จํานวนงบประมาณ 100,000.- บาท เพราะมะมวงถือไดวาเปนพืชเศรษฐกิจของ
ตําบลแคนเหนือ ท่ีสมควรไดรับการสงเสริม 

ประธานสภาฯ            เชิญฝายบริหารตอบชี้แจงขออภิปราย  
นายสังวร  สุดโต 

นายก อบต.  เรียน ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ ทุกทาน 
จ.ส.ต.ธนัช  ศรีภูมิ        ในการพิจารณาท้ังสองโครงการไมอยากใหพิจารณาวาเปนการพัฒนาก่ีหมูบาน อยากให

ทุกทานไดพิจารณาในภาพรวมของตําบลในการพัฒนาสรางภาพลักษณของตําบลใหมี
ความโดดเดน 

ปลัด อบต.  เรียน ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ ทุกทาน 
นางสุคนธา  วิชัย         ไดชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมในการพิจารณาท้ังสองโครงการ ไดเล็งเห็นความสําคัญเพ่ือ

เปนการสงเสริมอาชีพตามเศรษฐกิจพอเพียง  สําหรับโครงการวันมะมวงพันธดีและของดี
ตําบลแคนเหนือ  ก็เปนอีกโครงการท่ีจะเปนเวทีรองรับผลผลิตภายในตําบล ไมใชเฉพาะ
มะมวงพันธดีเทานั้น แตรวมถึงผลผลิตหรือผลิตภัณฑท่ีมีอยูในพ้ืนท่ีตําบลแคนเหนือท่ีจะ
มารวมอยูในโครงการนี้ 

ประธานสภาฯ            ไดขอบคุณฝายบริหารท่ีไดชี้แจง พรอมเชิญสมาชิกสภาฯ ผูเขารวมประชุมอภิปรายในสวน 
นายสังวร  สุดโต อ่ืนตอไป 

นายเอ่ียม  วงษละคร   เรียนทานประธานสภาฯ,  ทานผูบริหาร,  สมาชิกสภาฯ  และผูเขารวมประชุมทุกทาน   
ส.อบต. ม.7 ตามท่ีทานผูบริหารไดแถลงรายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕61  ขอสอบถามรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป แผนงาน
การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  หนวยงานกองการศึกษา ศาสนาและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ  งบดําเนินงาน  หมวดคา ใชสอย ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  (หนา 55) (1) คาใชจายในการ
แขงขันกีฬา อบต.แคนเหนือ จํานวนงบประมาณ 280,000.- บาท จากเดิมใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตั้งงบประมาณไว 250,000.- บาท ซ่ึงเปนการตั้ง
งบประมาณท่ีเพ่ิมข้ึน จงึขอ เรียนถามถึงการพิจารณาตั้งงบประมาณมีการกําหนด
หลักเกณฑคาใชจายในสวนท่ีเพ่ิมข้ึนในสวนใดบาง 

ประธานสภาฯ            เชิญฝายบริหารตอบชี้แจงขออภิปราย  
นายสังวร  สุดโต 

ปลัด อบต.  เรียน ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ ทุกทาน 
นางสุคนธา  วิชัย         ไดชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมในการพิจารณาตั้งงบประมาณรายจายตาม แผนงาน การ

ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  หนวยงานกองการศึกษา ศาสนาและนันทนาการ งาน
กีฬาและนันทนาการ  งบดําเนินงาน  หมวดคา ใชสอย ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  คาใชจายในการแขงขันกีฬา อบต. 
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แคนเหนือ จํานวนงบประมาณ 280,000.- บาท นั้น เปนการตั้งงบประมาณโดยการ
อิงจากคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซ่ึงคาใชจายท่ีใชไปท้ังสิ้น
จํานวน 279,800.- บาท ดังนั้นในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไดพิจารณาตั้ง
งบประมาณคาใชจายในการแขงขันกีฬา อบต.แคนเหนือ เปนจํานวนเงิน 280,000.- 
บาท เพ่ือไมใหตองโอนงบประมาณเพ่ิมเติมในการดําเนินการ 

ประธานสภาฯ           ตามท่ีไดสอบถามและอภิปรายรายละเอียดการตั้งงบประมาณรายจายประจําป  
นายสังวร  สุดโต งบประมาณ พ.ศ. 2561  แลวนั้น เม่ือไมมีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม จึงไดขอมติ

ตอสภาฯ เพ่ือขอความเห็นชอบในการพิจารณารับรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ.๒๕61 ในวาระท่ี ๑ (ชั้นรับหลักการ) ดวยการยกมือ 

 มติท่ีประชุม : มีมติเห็นชอบ รับหลักการ (ราง) ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 อยางเปนเอกฉันท ดวยคะแนนเสียง ๑๗ เสียง 

ประธานสภาฯ แจงมติท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือไดรับ(ราง)ขอบัญญัติงบประมาณ 
นายสังวร  สุดโต รายจายประจําป ๒๕6 1  เปน ท่ีเรียบรอยแลว ในข้ันตอนตอไปเปนข้ันตอนของการ

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

ประธานสภาฯ เม่ือสมาชิกสภาฯ ครบองคประชุมแลว ประธานสภาฯ ไดขอเปดการประชุมสภาฯ รอบ  
นายสังวร  สุดโต บาย เวลา ๑๓. 3๐ น. พรอมไดแจงมติท่ีประชุมสภาในชวงเชาตอสภาองคการบริหารสวน

ตําบล ในระเบียบวาระท่ี 3  ไดมีมติพิจารณารับ (ราง) ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 256 1  ดวยคะแนนเสียงอยางเปนเอกฉันท แลวนั้น  ในชวง
บายสภาฯ จึงตองพิจารณาดําเนินการจัดตั้งคณะกรรมการแปรญัตติขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป พ.ศ. 2561 เพ่ือรอรับคําเสนอขอแปรญัตติ ซ่ึงคณะกรรมการในการ
แปรญัตติตามระเบียบตองมีการแตงตั้งคณะกรรมการอยางนอย 3 คน แตไมเกิน 7 คน 
ทางสภาฯจะเสนอกําหนดก่ีคนก็ข้ึนอยูกับสภาฯ เห็นชอบ  ในการเสนอชื่อกรรมการ ๑ 
คน ตองมีสมาชิกสภาฯ ผูรับรอง 2 คน และผูท่ีไดรับรองแลวไมสามารถรับรองไดอีก แต
สามารถเสนอชื่อผูเห็นสมควรแตงตั้งเปนคณะกรรมการได พรอมท้ังไดใหสมาชิกสภาฯ 
เสนอตามลําดับ  ซึงสมาชิกสภาฯ  ท่ีไดรับการแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการแปรญัตติ
ขอบัญญัติ  จะมีหนาท่ีรอรับหนังสือเสนอคําขอแปรญัตติจากสมาชิกสภาฯ เพ่ือขอ
อภิปรายผานทางสภาไปถึงฝายผูบริหาร สําหรับคณะกรรมการแปรญัตตินั้นสมาชิก
เห็นสมควรมีก่ีคนขอเชิญทานสมาชิกเสนอไดจักไดดําเนินการตอไป  

นายอินตา  ม่ันยืน ไดเสนอตอสภาฯ ใหกําหนดจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติขอบัญญัติ  จํานวน   3  คน  

ส.อบต. ม. 3    

ประธานสภาฯ     ไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดเสนอเปนอยางอ่ืน จึงไดขอมติตอสภาฯ   
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นายสังวร สุดโต   

มติท่ีประชุม : มีมติเห็นชอบใหกําหนดจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 3 คน อยางเปนเอก

ฉันทดวยคะแนนเสียง จํานวน ๑7 เสียง  

 

ประธานสภาฯ  สภาฯ มีมติในการการเลือกสมาชิกเพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน  3 คน  
นายสังวร  สุดโต ข้ันตอนตอไปเปนการเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ผูเห็นวามีความเหมาะสม คือ 1 ทาน เสนอ

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

นายรัฐพล  รอยดา  เสนอ นายอินตา  ม่ันยืน สมาชิก อบต. หมูท่ี 3  เปนคณะกรรมการแปรญัตติ 
ส.อบต. ม.8          

ประธานสภาฯ     ขอผูรับรองการเสนอชื่อนายอินตา  ม่ันยืน ส.อบต. หมูท่ี 3  จํานวน  ๒ ทาน 
นายสังวร สุดโต 

นายวันเชาว  สมีนาง  ขอรับรอง นายอินตา  ม่ันยืน  สมาชิก อบต. หมูท่ี 3  เปนคณะกรรมการแปรญัตติ 
ส.อบต. ม. 7     
 
นายประสิทธิ์  กุลวงษ  ขอรับรอง นายอินตา  ม่ันยืน   สมาชิก อบต. หมูท่ี 3  เปนคณะกรรมการแปรญัตติ 
ส.อบต. ม. 9   

ประธานสภาฯ     ขอมติตอสภาฯ ในการแตงตั้งนายอินตา  ม่ันยืน ส.อบต. ม. 3  เปนคณะกรรมการแปร 
นายสังวร สุดโต  ญัตติ 

มติท่ีประชุม : มีมติเห็นชอบใหนายอินตา  ม่ันยืน ส.อบต. ม. 3 เปนคณะกรรมการแปรญัตติ อยางเปน

เอกฉันทดวยคะแนนเสียง จํานวน ๑7  เสียง  

ประธานสภาฯ     เชิญสมาชิกสภาฯ ไดเสนอชื่อเพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 2  
นายสังวร สุดโต   

นายอินตา  ม่ันยืน เสนอ นายรัฐพล  รอยดา  สมาชิก อบต. หมูท่ี 8 เปนคณะกรรมการแปรญัตติ 

ส.อบต. ม. 3  

ประธานสภาฯ     ขอผูรับรองการเสนอชื่อนายรัฐพล  รอยดา   ส.อบต. หมูท่ี 8  จํานวน  ๒ ทาน 
นายสังวร สุดโต 

นายเสถียร ใสทอง  ขอรับรอง นายรัฐพล  รอยดา  สมาชิก อบต. หมูท่ี 8  เปนคณะกรรมการแปรญัตติ 
ส.อบต. ม. 4    
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นายสมควร  พืชผักหวาน ขอรับรอง นายรัฐพล  รอยดา  สมาชิก อบต. หมูท่ี 8  เปนคณะกรรมการแปรญัตติ 
ส.อบต. ม. 9 

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

มติท่ีประชุม : มีมติเห็นชอบใหนายรัฐพล  รอยดา  สมาชิก อบต. หมูท่ี 8 เปนคณะกรรมการแปรญัตติ 

คนท่ี 2  อยางเปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียง จํานวน ๑7  เสียง  

ประธานสภาฯ     เชิญสมาชิกสภาฯ ไดเสนอชื่อเพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 3  
นายสังวร สุดโต   

นายเอ่ียม  วงษละคร เสนอ นายวสันต  หวานจิตร  สมาชิก อบต. หมูท่ี 2 เปนคณะกรรมการแปรญัตติ 

ส.อบต. ม. 7  

ประธานสภาฯ     ขอผูรับรอการเสนอชื่อนายวสันต  หวานจิตร ส.อบต. หมูท่ี 2  จํานวน   ๒ ทาน 
นายสังวร สุดโต 

นายวสุรัตน  ภาวะโคตร ขอรับรอง นายวสันต  หวานจิตร  สมาชิก อบต. หมูท่ี 2 เปนคณะกรรมการแปรญัตติ 
ส.อบต. ม. 6    
 
นายรัฐพล  รอยดา  ขอรับรอง นายวสันต  หวานจิตร  สมาชิก อบต. หมูท่ี 2 เปนคณะกรรมการแปรญัตติ 
ส.อบต. ม. 8 

ประธานสภาฯ     ขอมติตอสภาฯ ในการแตงตั้ง นายวสันต  หวานจิตร   สมาชิก อบต. หมูท่ี 2  เปน 
นายสังวร สุดโต  คณะกรรมการแปรญัตติ 

มติท่ีประชุม : มีมติเห็นชอบใหนายวสันต  หวานจิตร  สมาชิก อบต. หมูท่ี 2 เปนคณะกรรมการแปร

ญัตติ คนท่ี 3  อยางเปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียง จํานวน ๑7  เสียง  

ประธานสภาฯ     ไดแจงมติการแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติขอบัญญัติ ท้ังหมด 3 ทาน ประกอบดวย 
นายสังวร สุดโต              1.  นายอินตา  ม่ันยืน สมาชิกสภาฯ  หมูท่ี 3 

2. นายรัฐพล  รอยดา สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๘ 
3. นายวสันต  หวานจิตร สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 2 
      ซ่ึงคณะกรรมการแปรญัตติ ท้ัง 3 ทาน ท่ีไดรับการแตงตั้งจะเริ่มปฏิบัติหนาท่ี ใน

การรับคําเสนอขอแปรญัตติ ในวันท่ี ๑6 – ๑8  สงิหาคม  ๒๕60  ซึงกําหนดเวลาในการ
รอรับหนังสือการแปรญัตติ ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ     
เริ่มตั้งแตวันท่ี ๑6  สงิหาคม พ.ศ. 25 60 ตั้งแตเวลา 0๘.00 – ๑๖.๓๐ น. วันท่ี  ๑7 
สงิหาคม ๒๕60 ตั้งแตเวลา ๐๘.0๐ – ๑๖.๓๐ น. และ วันท่ี ๑8 สงิหาคม ๒๕60 ตั้งแต
เวลา ๐๘.0๐ – ๑๖.๓๐ น. เม่ือครบตามระยะเวลาท่ีกําหนด ถือเปนการสิ้นสุดเวลาการ
รอรับคําขอเสนอแปรญัตติขอบัญญัติ  สวนเรื่องการคัดเลือกประธาน  และกรรมการแปร
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ญัตติ  เปนข้ันตอนของคณะกรรมการท่ีไดรับการการแตงตั้ง ท้ัง 3 ทาน ท่ีตอง
ดําเนินการตอไป ซ่ึงจะไดมอบหมายใหเลขานุสภาฯ ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ และได
เชิญเลขานุการสภาฯ แจงนัดหมายการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการแปรญัตติ 

 

นายประพัทธ  ทีทา  ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติท้ัง 3 ทานไดรับการเห็นชอบจากสภาฯ แตงตั้งใหเปน 
เลขานุการสภาฯ   คณะกรรมการแปรญัตติแลวนั้น จึงขอนัดหมายการปฏิบัติหนาท่ีในท่ีประชุมครั้งนี้โดย

หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1  .ในวันนี้   ขอนัดหมาย
คณะกรรมการท้ัง 3 ทานประชุมเพ่ือดําเนินการคัดเลือกประธานกรรมการแปรญัตติ และ
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ เพ่ือท่ีจะไดปฏิบัติหนาท่ีตอไป   

ประธานสภาฯ  สําหรับการประชุมวาระ (2) ชั้นแปรญัตติ และวาระ (3) ชั้นเห็นชอบ ลงมติใหความเห็น  
นายสังวร  สุดโต ชอบตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งตอไป 

โดยจะมีหนังสือแจงนัดหมายเชิญประชุมอีกครั้ง  

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ     ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ ประธานสภาฯ ไดเชิญสมาชิกสภาฯ ท่ีมีเรื่องท่ีจะแจงตอท่ี 
นายสังวร สุดโต ประชุมสภาฯ รวมท้ังการหารือขอราชการอ่ืน 

นายเอ่ียม  วงษละคร  ไดนําเรียนตอท่ีประชุมสภาฯ ผานไปยังคณะผูบริหาร เก่ียวกับการดําเนินการซอมแซม 
ส.อบต. ม. 7   ถนนเพ่ือการเกษตรท่ีชํารุดเสียหายจากพายุฝนโดยการปรับเกรด ซ่ึงในบางจุดท่ีเสียหาน

ไมมีความจําเปนจึงอยากใหซอมแซมในจุดท่ีถนนขาดเพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของ
พ่ีนองประชาชน จึงอยากทราบวาจะดําเนินการใหไดในชวงไหน 

นายทองคํา  กุลวงษ  ไดนําเรียนตอท่ีประชุมสภาฯ ผานไปยังคณะผูบริหาร เก่ียวกับการดําเนินการซอมแซม 
ส.อบต. ม. 6   ถนนเพ่ือการเกษตรท่ีชํารุดเสียหายจากพายุฝนท่ีผานมา ในสวนของพ้ืนท่ีหมู 6 ได

ดําเนินการในบางจุด และยังเหลือท่ียังเหลือท่ียังไมไดดําเนินการซ่ึงประชาชนไดรับความ
เดือดรอน จึงนําเรียนเพ่ือฝายบริหารเรงดําเนินการใหดวย 

นายรัฐพล  รอยดา  ไดนําเรียนตอท่ีประชุมสภาฯ ผานไปยังคณะผูบริหาร ไดขอบคุณฝายบริหารท่ีไดดําเนิน 
ส.อบต. ม. 8   การซอมแซมถนนบานลิ้นฟาท้ังสองเสน แตยังเหลือในสวนของลําหวยสาธารณะท่ีไดรับ

ความเสียหาย จะมีโครงการซอมแซมหรือไมจึงขอฝากพิจารณาดวย 
  
นายวันเชาว  สมีนาง  ไดนําเรียนตอท่ีประชุมสภาฯ ผานไปยังคณะผูบริหาร พรอมไดกลาวขอบคุณการ 
ส.อบต. ม. 7   ดําเนินการซอมแซมถนนฝายบริหารท่ีไดสนับสนุนซอมแซมถนนคอนกรีตเสนเชื่อมวัด -

บานโคกกลางทําใหการสัญจรสะดวกข้ึน และไดเรียนถามเก่ียวกับการซองแซมลําหวย
สาธารณะจะมีงบประมาณดําเนินการหรือไม  

ประธานสภาฯ            เชิญฝายบริหารตอบชี้แจงขอสอบถามตอสภาฯ  
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นายสังวร  สุดโต 

นายก อบต.  เรียน ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ ทุกทาน 
จ.ส.ต.ธนัช  ศรีภูมิ        พรอมไดเรียนชี้แจงตอสภาฯ ในการดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน

ในพ้ืนท่ี การดําเนินการพยายามแกไขปญหาท่ีเรงดวนซ่ึงในขณะนี้ดําเนินการไดตาม
ความสามารถและกําลังของ อบต. ท่ีสามารถดําเนินการได ในสวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับความ
เสียหายท่ีเกินศักยภาพในการดําเนินการ ไดรวบรวมสรุปรายงานตออําเภอและจังหวัด
เพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณดําเนินการตอไป 

ปลัด อบต.  เรียน ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ ทุกทาน 
นางสุคนธา  วิชัย         พรอมไดเรียนชี้แจงตอสภาฯ เพ่ิมเติมเก่ียวกับการประสานของบประมาณจากจังหวัด ซ่ึง

กองชางไดดําเนินการรวบรวมขอมูลเพ่ือนําเสนอตอท่ีประชุมในวันศุกรท่ีจะถึงนี้  หาก
จังหวัดไดพิจารณาอนุมัติงบประมาณในการดําเนินการมากนอยแคไหนนั้น หากไม
เพียงพอก็ตองเสนอตอสภาฯ เพ่ือพิจารณาจายขาดเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตอไป ในสวน
ท่ีไดดําเนินการไปแลวนั้นเปนการดําเนินการจากงบประมาณงบกลาง   

นายสังวร  สุดโต    ไดขอบคุณฝายบริหาร พนักงานเจาหนาท่ีท่ีไดเรงดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอน  
ประธานสภาฯ ของพ่ีนองประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีประสบปญหาความเดือดรอน และขอบคุณสมาชิกสภาฯ 

คณะผูบริหาร พนักงานงานเจาหนาท่ี ท่ีเขารวมประชุมในครั้งนี้ พรอมขอปดการประชุม
สภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจําป พ.ศ. 2560 

 
ปดการประชุม เวลา ๑ 5.00 น. 
 

                               (ลงชื่อ)            ประพัทธ  ทีทา             ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 

                                                (นายประพัทธ  ทีทา) 

                                 เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 

    (ลงชื่อ)           อุทัย  บางปา                คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                                (นายอุทัย  บางปา) 

                                สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ หมูท่ี ๕ 

                                (ลงชื่อ)          วนิดา  ใสจูง                 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                                (นางวนิดา  ใสจงู) 

                                สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ หมูท่ี ๒ 

                                 (ลงชื่อ)       เอ่ียม  วงษละคร             คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                              (นายเอ่ียม  วงษละคร) 

                                สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ หมูท่ี ๗ 
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                                (ลงชื่อ)             สังวร  สุดโต             ผูตรวจรายงานการประชุม 

                                                   (นายสังวร  สุดโต) 

                                   ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 

                                       วันที่ 15   เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕60 

 
 
  
  ปดการประชุม เวลา ๑ 5.00 น. 
 

                               (ลงชื่อ)                                                  ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 

                                                (นายประพัทธ  ทีทา) 

                                 เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 

    (ลงชื่อ)                                            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                               (นายอุทัย  บางปา) 

                                สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ หมูท่ี ๕ 

                                (ลงชื่อ)                                           คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                                (นางวนิดา  ใสจงู) 

                                สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ หมูท่ี ๒ 

                                 (ลงชื่อ)                                          คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                                 (นายเอ่ียม  วงษละคร) 

                                สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ หมูท่ี ๗ 

                                (ลงชื่อ)                                            ผูตรวจรายงานการประชุม 

                                                   (นายสังวร  สุดโต) 

                                   ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 

                                       วันที่       เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕60 

เสียหายท่ีเกินศักยภาพในการดําเนินการ ไดรวบรวมสรุปรายงานตออําเภอและจังหวัด
เพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณดําเนินการตอไป 

ปลัด อบต.  เรียน ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ ทุกทาน 
นางสุคนธา  วิชัย         พรอมไดเรียนชี้แจงตอสภาฯ เพ่ิมเติมเก่ียวกับการประสานของบประมาณจากจังหวัด ซ่ึง

กองชางไดดําเนินการรวบรวมขอมูลเพ่ือนําเสนอตอท่ีประชุมในวันศุกรท่ีจะถึงนี้  หาก
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จังหวัดไดพิจารณาอนุมัติงบประมาณในการดําเนินการมากนอยแคไหนนั้น หากไม
เพียงพอก็ตองเสนอตอสภาฯ เพ่ือพิจารณาจายขาดเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตอไป ในสวน
ท่ีไดดําเนินการไปแลวนั้นเปนการดําเนินการจากงบประมาณงบกลาง   

นายสังวร  สุดโต    ไดขอบคุณฝายบริหาร พนักงานเจาหนาท่ีท่ีไดเรงดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอน  
ประธานสภาฯ ของพ่ีนองประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีประสบปญหาความเดือดรอน และขอบคุณสมาชิกสภาฯ 

คณะผูบริหาร พนักงานงานเจาหนาท่ี ท่ีเขารวมประชุมในครั้งนี้ พรอมขอปดการประชุม
สภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจําป พ.ศ. 2560 

 
 
 ปดการประชุม เวลา ๑ 5.00 น. 
 

                               (ลงชื่อ)            ประพัทธ  ทีทา             ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 

                                                (นายประพัทธ  ทีทา) 

                                 เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 

    (ลงชื่อ)           อุทัย  บางปา                คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                                (นายอุทัย  บางปา) 

                                สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ หมูท่ี ๕ 

                                (ลงชื่อ)          วนิดา  ใสจูง                 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                                (นางวนิดา  ใสจงู) 

                                สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ หมูท่ี ๒ 

                                 (ลงชื่อ)       เอ่ียม  วงษละคร             คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                              (นายเอ่ียม  วงษละคร) 

                                สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ หมูท่ี ๗ 

                                (ลงชื่อ)             สังวร  สุดโต             ผูตรวจรายงานการประชุม 

                                                   (นายสังวร  สุดโต) 

                                   ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 

                                       วันที่ 15   เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕60 
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