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ส่วนที ่1 
ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของ 

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลแคนเหนือ 
อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแกน่ 
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ค าแถลงงบประมาณ 

 ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

              ทา่นประธานสภาฯ และสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลแคนเหนอื 
        บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ จะได้เสนอร่างข้อบัญญตั ิงบประมาณรายจ่ายประจ าปตี่อ

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนืออีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี ้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือจึงขอช้ีแจง 
ให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ดงัต่อไปนี ้

  1. สถานะการคลัง 
   1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
    ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี ้
    1.1.1 เงินฝากธนาคาร                                               จ านวน                  15,074,236.60         บาท 
    1.1.2 เงินสะสม                                                       จ านวน                    5,315,069.85        บาท 
    1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม                                       จ านวน                    5,463,344.45        บาท 
    1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหน้ีผูกพันและยังไมไ่ด้เบิกจ่าย  

                                           จ านวน     0   โครงการ   รวม                                  0.00         บาท 
    1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  

                                           จ านวน     2   โครงการ   รวม                         683,834.30         บาท 
   1.2 เงินกู้คงค้าง                                                              จ านวน                                0.00        บาท 
  2. การบรหิารงบประมาณ ในปงีบประมาณ 2562 ณ วนัที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2562 
   (1) รายรบัจริง                                                          จ านวน             31,433,295.09      บาท ประกอบด้วย 
    หมวดภาษีอากร จ านวน 178,902.50 บาท 

   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 124,748.80 บาท 
   หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน จ านวน 74,300.36 บาท 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 0.00 บาท 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 77,950.00 บาท 
   หมวดรายได้จากทุน จ านวน 0.00 บาท 
   หมวดภาษีจดัสรร จ านวน 15,265,458.43 บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 15,711,935.00 บาท 
  (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์                  จ านวน               1,040,700.00     บาท 
  (3) รายจ่ายจริง                                                        จ านวน             28,288,700.48      บาท ประกอบด้วย 
   งบกลาง จ านวน 7,672,843.00 บาท 
   งบบุคลากร จ านวน 9,103,200.00 บาท 
   งบด าเนินงาน จ านวน 7,144,577.48 บาท 
   งบลงทุน จ านวน 2,333,200.00 บาท 
   งบรายจ่ายอื่น จ านวน 0.00 บาท 
   งบเงินอุดหนุน จ านวน 2,034,880.00 บาท 
  (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์      จ านวน                     1,040,700.00       บาท 
  (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม                                               จ านวน                       128,800.00       บาท 
  (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม                               จ านวน                                0.00       บาท 
  (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้                                                    จ านวน                                0.00       บาท 
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                       ค าแถลงงบประมาณ     
               ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563     

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแคนเหนอื 
อ าเภอบา้นไผ ่ จงัหวดัขอนแกน่ 

        
          รายรบัจรงิ  

ป ี 2561 
ประมาณการ  

ป ี2562 
ประมาณการ  

ป ี2563 
รายไดจ้ดัเกบ็เอง       
  หมวดภาษีอากร 167,429.96 176,652.00 161,905.00 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 136,466.00 173,820.00 162,480.00 
  หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน 118,993.26 100,000.00 100,000.00 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 376,263.00 355,000.00 125,000.00 

รวมรายไดจ้ดัเกบ็เอง 799,152.22 805,472.00 549,385.00 
รายไดท้ีร่ฐับาลเกบ็แลว้จดัสรรใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่       
  หมวดภาษีจดัสรร 18,743,742.51 19,840,393.00 20,744,496.00 

รวมรายไดท้ีร่ฐับาลเกบ็แลว้จดัสรรใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 18,743,742.51 19,840,393.00 20,744,496.00 
รายไดท้ีร่ฐับาลอดุหนนุใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่       
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 15,816,026.00 18,854,135.00 20,296,119.00 

รวมรายไดท้ีร่ฐับาลอดุหนนุใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น 15,816,026.00 18,854,135.00 20,296,119.00 
รวม 35,358,920.73 39,500,000.00 41,590,000.00 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

รายจา่ย รายจา่ยจรงิ 
ป ี2561 

ประมาณการ  
ป ี2562 

ประมาณการ  
ป ี2563 

จา่ยจากงบประมาณ       
  งบกลาง 8,763,141.00 10,661,659.00 12,101,430.00 
  งบบุคลากร 10,839,074.00 12,540,460.00 12,872,740.00 
  งบด าเนินงาน 9,057,035.50 10,745,181.00 10,294,130.00 
  งบลงทุน 2,283,090.00 3,071,700.00 4,169,700.00 
  งบเงินอุดหนุน 2,379,519.02 2,481,000.00 2,152,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 33,321,859.52 39,500,000.00 41,590,000.00 
รวม 33,321,859.52 39,500,000.00 41,590,000.00 
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          ส่วนที ่2 
             

       ข้อบัญญัติ 
   

       เรือ่ง 
        งบประมาณรายจ่าย 

       ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

       ของ 
        องคก์ารบรหิารส่วนต าบลแคนเหนอื 

       อ าเภอบ้านไผ่  จังหวดัขอนแก่น 
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             บนัทึกหลกัการและเหตผุล     

ประกอบรา่งขอ้บญัญัติ  งบประมาณรายจา่ย 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของ องค์การบรหิารสว่นต าบลแคนเหนือ 
อ าเภอบา้นไผ ่ จงัหวดัขอนแก่น 

        
ด้าน ยอดรวม 

ด้านบรหิารทัว่ไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,305,820 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,269,760 
ด้านบริการชมุชนและสงัคม   
  แผนงานการศึกษา 6,530,090 
  แผนงานสาธารณสุข 913,080 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 353,000 
  แผนงานเคหะและชุมชน 3,197,920 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 530,000 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 835,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,403,900 
  แผนงานการเกษตร 150,000 
ด้านการด าเนินงานอืน่   
  แผนงานงบกลาง 12,101,430 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิน้ 41,590,000 
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รายจา่ยตามงานและงบรายจา่ย 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแคนเหนอื 

อ าเภอบา้นไผ ่ จงัหวดัขอนแก่น 

          แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
                  

งาน 
  

งานบรหิารทัว่ไป งานบรหิารงานคลงั รวม 
  

งบ 
    

        
          
  งบบคุลากร 8,706,000 0 8,706,000 
      เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,311,920 0 2,311,920 
      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 6,394,080 0 6,394,080 
  งบด าเนินงาน 2,751,920 551,200 3,303,120 
      ค่าตอบแทน 513,100 172,000 685,100 
      ค่าใช้สอย 1,623,820 299,200 1,923,020 
      ค่าวัสดุ 305,000 80,000 385,000 
      ค่าสาธารณูปโภค 310,000 0 310,000 
  งบลงทนุ 215,000 81,700 296,700 
      ค่าครุภัณฑ์ 215,000 81,700 296,700 
                                               รวม 11,672,920 632,900 12,305,820 
   

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
                  

งาน 
  

งานบรหิารทัว่ไป
เกีย่วกับการรกัษา
ความสงบภายใน 

งานป้องกนัภยัฝา่ย
พลเรือนและระงบั

อัคคภียั 
รวม 

  
งบ 

    
        
          
  งบบคุลากร 354,960 0 354,960 
      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 354,960 0 354,960 
  งบด าเนินงาน 300,000 495,800 795,800 
      ค่าตอบแทน 55,000 0 55,000 
      ค่าใช้สอย 80,000 495,800 575,800 
      ค่าวัสดุ 140,000 0 140,000 
      ค่าสาธารณูปโภค 25,000 0 25,000 
  งบลงทนุ 0 119,000 119,000 
      ค่าครุภัณฑ์ 0 119,000 119,000 
                                               รวม 654,960 614,800 1,269,760 
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แผนงานการศกึษา 
                

งาน 
  

งานบรหิารทัว่ไป
เกีย่วกับ

การศึกษา 

งานระดบักอ่นวยั
เรยีนและ

ประถมศกึษา 

งานศึกษาไม่
ก าหนดระดับ 

รวม งบ 
    
      

        
งบบคุลากร 1,989,880 0 0 1,989,880 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,989,880 0 0 1,989,880 
งบด าเนินงาน 209,520 2,547,290 70,000 2,826,810 
    ค่าตอบแทน 34,520 19,500 0 54,020 
    ค่าใช้สอย 130,000 1,400,200 70,000 1,600,200 
    ค่าวัสดุ 45,000 1,027,590 0 1,072,590 
    ค่าสาธารณูปโภค 0 100,000 0 100,000 
งบลงทนุ 700 700 0 1,400 
    ค่าครุภัณฑ์ 700 700 0 1,400 
งบเงนิอดุหนุน 0 1,712,000 0 1,712,000 
    เงินอุดหนุน 0 1,712,000 0 1,712,000 
                                        
     รวม 

2,200,100 4,259,990 70,000 6,530,090 

 
แผนงานสาธารณสุข 

                
งาน 

  
งานบรหิารทัว่ไป

เกีย่วกับ
สาธารณสขุ 

งานบริการ
สาธารณสขุและ
งานสาธารณสขุ

อื่น 

รวม 
 

งบ 
    

       
         
 งบบคุลากร 352,080 0 352,080 
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 352,080 0 352,080 
 งบด าเนินงาน 90,000 199,000 289,000 
     ค่าใช้สอย 0 199,000 199,000 
     ค่าวัสดุ 90,000 0 90,000 
 งบลงทนุ 92,000 0 92,000 
     ค่าครุภัณฑ์ 92,000 0 92,000 
 งบเงนิอดุหนุน 0 180,000 180,000 
     เงินอุดหนุน 0 180,000 180,000 
                                         

     รวม 
534,080 379,000 913,080 

  
 
 
 



9 
 

แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 
                

งาน 
  

งานสวสัดกิาร
สงัคมและสังคม

สงเคราะห ์
รวม 

  
งบ 

    
        
          
  งบด าเนินงาน 318,000 318,000 
      ค่าใช้สอย 318,000 318,000 
  งบเงนิอดุหนุน 35,000 35,000 
      เงินอุดหนุน 35,000 35,000 
                                         รวม 353,000 353,000 
   

แผนงานเคหะและชมุชน 
                

งาน 
  

งานบรหิารทัว่ไป
เกีย่วกับเคหะและ

ชมุชน 
งานไฟฟา้ถนน 

งานก าจดัขยะ
มลูฝอยและสิ่ง

ปฏิกลู 
รวม งบ 

    
      

        
งบบคุลากร 1,469,820 0 0 1,469,820 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,469,820 0 0 1,469,820 
งบด าเนินงาน 1,033,400 0 468,000 1,501,400 
    ค่าตอบแทน 90,000 0 0 90,000 
    ค่าใช้สอย 653,400 0 468,000 1,121,400 
    ค่าวัสดุ 270,000 0 0 270,000 
    ค่าสาธารณูปโภค 20,000 0 0 20,000 
งบลงทนุ 36,700 120,000 0 156,700 
    ค่าครุภัณฑ์ 36,700 0 0 36,700 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 120,000 0 120,000 
งบเงนิอดุหนุน 0 70,000 0 70,000 
    เงินอุดหนุน 0 70,000 0 70,000 
                                       รวม 2,539,920 190,000 468,000 3,197,920 
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แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน 
              

งาน 
  

งานสง่เสริมและ
สนบัสนนุความ
เขม้แขง็ชุมชน 

รวม 
 

งบ 
    

       
         
 งบด าเนินงาน 430,000 430,000 
     ค่าใช้สอย 430,000 430,000 
 งบเงนิอดุหนุน 100,000 100,000 
     เงินอุดหนุน 100,000 100,000 
                                              รวม 530,000 530,000 
  

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 
              

งาน 
  

งานกีฬาและ
นนัทนาการ 

งานศาสนา
วฒันธรรมท้องถิน่ 

รวม งบ 
    
      

        
งบด าเนินงาน 310,000 370,000 680,000 
    ค่าใช้สอย 310,000 370,000 680,000 
งบลงทนุ 100,000 0 100,000 
    ค่าครุภัณฑ์ 100,000 0 100,000 
งบเงนิอดุหนุน 0 55,000 55,000 
    เงินอุดหนุน 0 55,000 55,000 
                                             รวม 410,000 425,000 835,000 
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แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
            

งาน 
  

งานก่อสรา้งโครงสร้าง
พื้นฐาน 

รวม งบ 
    
      

        
งบลงทนุ 3,403,900 3,403,900 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 3,403,900 3,403,900 
                                             รวม 3,403,900 3,403,900 
 
แผนงานการเกษตร 

            
งาน 

  
งานอนรุกัษแ์หล่งน้ าและ

ปา่ไม ้
รวม งบ 

    
      

        
งบด าเนินงาน 150,000 150,000 
    ค่าใช้สอย 150,000 150,000 
                                             รวม 150,000 150,000 
 
แผนงานงบกลาง 

            
งาน 

  

งบกลาง รวม งบ 
    
      

        
งบกลาง 12,101,430 12,101,430 
    งบกลาง 12,101,430 12,101,430 
                                             รวม 12,101,430 12,101,430 
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ข้อบัญญตั ิ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแคนเหนอื 

อ าเภอบา้นไผ ่ จงัหวดัขอนแก่น 

         
            โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  อาศัยอ านาจตาม
ความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง     
(ฉบับที่ 7 )  พ.ศ. 2562   มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลแคนเหนือ และโดยอนุมัติของนายอ าเภอบ้านไผ่ 

 
ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 

 
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 41,590,000 บาท 

 
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 41,590,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 

         แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบรหิารทัว่ไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,305,820 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,269,760 
ด้านบริการชมุชนและสงัคม   
  แผนงานการศึกษา 6,530,090 
  แผนงานสาธารณสุข 913,080 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 353,000 
  แผนงานเคหะและชุมชน 3,197,920 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 530,000 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 835,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,403,900 
  แผนงานการเกษตร 150,000 
ด้านการด าเนินงานอืน่   
  แผนงานงบกลาง 12,101,430 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิน้ 41,590,000 

         
 

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้  
         งบ ยอดรวม 

รวมรายจา่ย 0 
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ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ
ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล 

          ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้ 
    
  ประกาศ ณ วันที่            กันยายน   พ.ศ. 2562 
    

 
       จ่าสิบต ารวจ.................................................. 

   
     (ธนัช  ศรีภูมิ) 

   
ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 

อนุมัติ 
 

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

 
( นายรุจน์  รังษ ี) 

 
ต าแหน่ง นายอ าเภอบ้านไผ่ 
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รายงานประมาณการรายรบั 

 ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2563 
 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแคนเหนอื 
 อ าเภอ บา้นไผ ่ จังหวดัขอนแก่น 
         
                   รายรบัจรงิ ประมาณการ 

  ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ยอดตา่ง (%) ป ี2563 
หมวดภาษอีากร               
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 146,905.00 
     ภาษีโรงเรือนและทีด่ิน 83,155.50 78,475.92 95,260.50 100,000.00 -100.00 % 0.00 
     ภาษีบ ารุงท้องที ่ 69,465.39 68,448.12 61,689.46 61,652.00 -100.00 % 0.00 
     ภาษีป้าย 8,640.00 7,680.00 10,480.00 15,000.00 0.00 % 15,000.00 

รวมหมวดภาษอีากร 161,260.89 154,604.04 167,429.96 176,652.00     161,905.00 
หมวดคา่ธรรมเนยีม คา่ปรบั และ
ใบอนญุาต 

              

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการ
ควบคุมอาคาร 

3,206.00 3,046.00 3,626.00 4,000.00 0.00 % 4,000.00 

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูล
ฝอย 

127,320.00 120,240.00 119,760.00 127,320.00 -15.74 % 107,280.00 

     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระ
หรือสิ่งปฏิกลู 

4,000.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 % 4,000.00 

     ค่าธรรมเนียมในการออก
หนังสือรับรองการแจ้งสถานท่ี
จ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 

0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

     ค่าธรรมเนียมตามประมวล
กฎหมายที่ดินมาตรา 9 

160.00 30.00 60.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

     ค่าธรรมเนียมการขอรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิท ารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

     ค่าธรรมเนียมค าขอรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ 

0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 

     ค่าธรรมเนียมเป็นผูร้ับจ้าง
ให้บริการ 

200.00 1,940.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ
ทะเบียนพาณิชย ์

600.00 690.00 720.00 1,000.00 -30.00 % 700.00 

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง 

0.00 0.00 2,140.00 0.00 0.00 % 0.00 

     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 60.00 740.00 330.00 3,000.00 -66.67 % 1,000.00 
     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมาย
จราจรทางบก 

0.00 900.00 1,900.00 0.00 0.00 % 0.00 

     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมาย
สาธารณสุข 

0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 
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  รายรบัจรงิ ประมาณการ 
  ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ยอดตา่ง (%) ป ี2563 
     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมาย
และข้อบังคับท้องถิ่น 

0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 13,083.00 0.00 15,000.00 100.00 % 30,000.00 
     ค่าปรับอื่น ๆ 1,300.00 0.00 0.00 5,000.00 -40.00 % 3,000.00 
     ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ 
ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย 

0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 

     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้า
ส าหรับกจิการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 

4,440.00 2,100.00 2,100.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00 

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ี
จ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสม
อาหารในครัว หรือพ้ืนท่ีใด ซึ่งมี
พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 

300.00 0.00 300.00 1,000.00 -50.00 % 500.00 

     ค่าใบอนุญาตจ าหนา่ยสินคา้ใน
ที่หรือทางสาธารณะ 

2,960.00 820.00 150.00 2,000.00 -50.00 % 1,000.00 

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการ
ควบคุมอาคาร 

600.00 700.00 1,380.00 1,000.00 100.00 % 2,000.00 

     ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 1,060.00 0.00 0.00 1,500.00 
-

100.00 
% 0.00 

รวมหมวดคา่ธรรมเนยีม คา่ปรบั 
และใบอนญุาต 

146,206.00 148,489.00 136,466.00 173,820.00     162,480.00 

หมวดรายไดจ้ากทรพัยส์นิ               
     ดอกเบี้ย 56,003.09 82,099.16 118,993.26 100,000.00 0.00 % 100,000.00 

รวมหมวดรายไดจ้ากทรพัยส์นิ 56,003.09 82,099.16 118,993.26 100,000.00     100,000.00 
หมวดรายไดเ้บด็เตลด็               
     ค่าขายแบบแปลน 100,000.00 39,000.00 247,500.00 250,000.00 -80.00 % 50,000.00 
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 82,804.00 297,349.56 128,763.00 105,000.00 -28.57 % 75,000.00 

รวมหมวดรายไดเ้บด็เตลด็ 182,804.00 336,349.56 376,263.00 355,000.00     125,000.00 
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  รายรบัจรงิ ประมาณการ 
  ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี252 ยอดตา่ง (%) ป ี2563 
หมวดภาษจีดัสรร               
     ภาษีและ
ค่าธรรมเนียมรถยนต์
และล้อเลื่อน 

370,612.09 564,960.85 608,683.28 830,393.00 -10.81 % 740,616.00 

     ภาษีมูลคา่เพิ่มตาม 
พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 

8,492,317.64 7,550,614.67 8,802,128.34 8,000,000.00 19.75 % 9,580,000.00 

     ภาษีมูลคา่เพิ่มตาม 
พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ้ 

2,188,030.89 3,500,533.90 3,162,220.33 4,000,000.00 -15.70 % 3,371,920.00 

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 129,069.75 130,545.89 187,406.73 150,000.00 66.67 % 250,000.00 
     ภาษีสุรา 1,234,377.48 1,238,782.12 0.00 1,300,000.00 -100.00 % 0.00 
     ภาษีสรรพสามิต 2,656,552.96 2,986,521.94 4,783,600.08 4,000,000.00 31.55 % 5,261,960.00 
     ค่าภาคหลวงแร ่ 0.00 53,800.71 42,394.46 60,000.00 -16.67 % 50,000.00 
     ค่าภาคหลวง
ปิโตรเลียม 

251,893.35 182,765.89 128,376.29 200,000.00 0.00 % 200,000.00 

     ค่าธรรมเนียมจด
ทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 

982,309.00 1,087,477.00 1,028,933.00 1,300,000.00 -0.77 % 1,290,000.00 

รวมหมวดภาษจีดัสรร 16,305,163.16 17,296,002.97 18,743,742.51 19,840,393.00     20,744,496.00 
หมวดเงนิอดุหนนุทั่วไป               
     เงินอุดหนุนทั่วไป 
ส าหรับด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

6,605,335.00 15,730,273.00 15,816,026.00 18,854,135.00 7.65 % 20,296,119.00 

รวมหมวดเงนิอดุหนนุ
ทัว่ไป 

6,605,335.00 15,730,273.00 15,816,026.00 18,854,135.00     20,296,119.00 

รวมทกุหมวด 23,456,772.14 33,747,817.73 35,358,920.73 39,500,000.00     41,590,000.00 
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           รายงานรายละเอยีดประมาณการรายรบังบประมาณรายจา่ยทัว่ไป 

  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2563     
                 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแคนเหนอื 

                 อ าเภอบา้นไผ ่ จังหวดัขอนแกน่ 
    ประมาณการรายรบัรวมทัง้สิน้         41,590,000        บาท            แยกเปน็ 

รายไดจ้ดัเกบ็เอง 
 

 
หมวดภาษอีากร รวม 161,905 บาท 

 
  

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จ านวน 146,905 บาท 

 
  

ภาษีป้าย จ านวน 15,000 บาท 

 
 

หมวดคา่ธรรมเนยีม คา่ปรบั และใบอนญุาต รวม 162,480 บาท 

 
  

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 4,000 บาท 

     ประมาณการใกล้เคียงกับเงินรายรบัจริงท่ีไดร้ับในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562   
 

  
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จ านวน 107,280 บาท 

     ประมาณการใกล้เคียงกับเงินรายรบัจริงท่ีไดร้ับในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562   
 

  
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จ านวน 4,000 บาท 

     ประมาณการใกล้เคียงกับเงินรายรบัจริงท่ีไดร้ับในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562   
 

  
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรบัรองการแจ้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร จ านวน 1,000 บาท 

     ประมาณการใกล้เคียงกับเงินรายรบัจริงท่ีไดร้ับในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562   
 

  
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 จ านวน 1,000 บาท 

     ประมาณการใกล้เคียงกับเงินรายรบัจริงท่ีไดร้ับในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562   
 

  
ค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มสีิทธิท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม จ านวน 1,000 บาท 

     ประมาณการใกล้เคียงกับเงินรายรบัจริงท่ีไดร้ับในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562   
 

  
ค่าธรรมเนียมเป็นผูร้ับจ้างให้บริการ จ านวน 1,000 บาท 

     ประมาณการใกล้เคียงกับเงินรายรบัจริงท่ีไดร้ับในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562   
 

  
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบยีนพาณิชย ์ จ านวน 700 บาท 

     ประมาณการใกล้เคียงกับเงินรายรบัจริงท่ีไดร้ับในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562   
 

  
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จ านวน 1,000 บาท 

     ประมาณการใกล้เคียงกับเงินรายรบัจริงท่ีไดร้ับในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562   
 

  
ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายสาธารณสุข จ านวน 1,000 บาท 

     ประมาณการใกล้เคียงกับเงินรายรบัจริงท่ีไดร้ับในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562   
 

  
ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและขอ้บังคับท้องถิ่น จ านวน 1,000 บาท 

     ประมาณการใกล้เคียงกับเงินรายรบัจริงท่ีไดร้ับในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562   
 

  
ค่าปรับการผิดสัญญา จ านวน 30,000 บาท 

     ประมาณการใกล้เคียงกับเงินรายรบัจริงท่ีไดร้ับในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562   
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ค่าปรับอื่น ๆ จ านวน 3,000 บาท 

    ประมาณการใกล้เคียงกับเงินรายรบัจริงท่ีไดร้ับในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562   

  
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จ านวน 3,000 บาท 

    ประมาณการใกล้เคียงกับเงินรายรบัจริงท่ีไดร้ับในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562   

  
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจ าหนา่ยอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในครัว หรือ
พื้นที่ใด ซึ่งมีพ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร 

จ านวน 500 บาท 

    ประมาณการใกล้เคียงกับเงินรายรบัจริงท่ีไดร้ับในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562   

  
ค่าใบอนุญาตจ าหนา่ยสินคา้ในที่หรือทางสาธารณะ จ านวน 1,000 บาท 

    ประมาณการใกล้เคียงกับเงินรายรบัจริงท่ีไดร้ับในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562   

  
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคมุอาคาร จ านวน 2,000 บาท 

    ประมาณการใกล้เคียงกับเงินรายรบัจริงท่ีไดร้ับในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562   

 
หมวดรายไดจ้ากทรพัยส์นิ รวม 100,000 บาท 

  
ดอกเบี้ย จ านวน 100,000 บาท 

    ประมาณการใกล้เคียงกับเงินรายรบัจริงท่ีไดร้ับในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562   

 
หมวดรายไดเ้บด็เตลด็ รวม 125,000 บาท 

  
ค่าขายแบบแปลน จ านวน 50,000 บาท 

    ประมาณการใกล้เคียงกับเงินรายรบัจริงท่ีไดร้ับในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562   

  
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จ านวน 75,000 บาท 

    ประมาณการใกล้เคียงกับเงินรายรบัจริงท่ีไดร้ับในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562   
รายไดท้ีร่ฐับาลเกบ็แลว้จดัสรรใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

 
หมวดภาษจีดัสรร รวม 20,744,496 บาท 

  
ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จ านวน 740,616 บาท 

    ประมาณการใกล้เคียงกับเงินรายรบัจริงท่ีไดร้ับในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562   

  
ภาษีมูลคา่เพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 9,580,000 บาท 

    ประมาณการใกล้เคียงกับเงินรายรบัจริงท่ีไดร้ับในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562   

  
ภาษีมูลคา่เพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จ านวน 3,371,920 บาท 

    ประมาณการใกล้เคียงกับเงินรายรบัจริงท่ีไดร้ับในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562   

  
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 250,000 บาท 

    ประมาณการใกล้เคียงกับเงินรายรบัจริงท่ีไดร้ับในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562   

  
ภาษีสรรพสามิต จ านวน 5,261,960 บาท 

    ประมาณการใกล้เคียงกับเงินรายรบัจริงท่ีไดร้ับในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562   

  
ค่าภาคหลวงแร ่ จ านวน 50,000 บาท 

    ประมาณการใกล้เคียงกับเงินรายรบัจริงท่ีไดร้ับในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562   

  
ค่าภาคหลวงปิโตรเลยีม จ านวน 200,000 บาท 

    ประมาณการใกล้เคียงกับเงินรายรบัจริงท่ีไดร้ับในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562   

  
ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดนิ จ านวน 1,290,000 บาท 

    ประมาณการใกล้เคียงกับเงินรายรบัจริงท่ีไดร้ับในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562   
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รายไดท้ีร่ฐับาลอดุหนนุใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

 
หมวดเงนิอดุหนนุทั่วไป รวม 20,296,119 บาท 

  
เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า จ านวน 20,296,119 บาท 

    ประมาณการใกล้เคียงกับเงินรายรบัจริงท่ีไดร้ับในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประมาณการรายจา่ย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 
อ าเภอบ้านไผ ่   จังหวัดขอนแก่น 

        
                    รายจา่ยจรงิ ประมาณการ 

    ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ยอดตา่ง (%) ป ี2563 
  แผนงานบรหิารงานทั่วไป               
  งานบรหิารทัว่ไป               
    งบบคุลากร               
    เงนิเดอืน (ฝา่ยการเมอืง)               
      เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080.00 514,080.00 514,080.00 514,080.00 0 % 514,080 
      เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 42,120.00 42,120.00 42,120.00 42,120.00 0 % 42,120 
      เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120.00 42,120.00 42,120.00 42,120.00 0 % 42,120 
      เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 86,400.00 86,400.00 86,400.00 86,400.00 0 % 86,400 
      เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,627,200.00 1,627,200.00 1,627,200.00 1,540,800.00 0 % 1,540,800 
      เงินค่าตอบแทนอื่น 0.00 0.00 0.00 86,400.00 0 % 86,400 
  รวมเงนิเดอืน (ฝา่ยการเมอืง) 2,311,920.00 2,311,920.00 2,311,920.00 2,311,920.00     2,311,920 
    เงนิเดอืน (ฝา่ยประจ า)               
      เงินเดือนพนักงาน 2,525,780.00 2,390,808.00 2,579,713.00 2,745,028.00 61.67 % 4,437,960 
      เงินประจ าต าแหน่ง 163,800.00 155,750.00 167,774.00 168,000.00 25 % 210,000 
      ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 218,280 
      ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 699,380.00 680,460.00 881,139.00 794,240.00 67.33 % 1,329,000 
      เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 60,000.00 57,241.00 54,265.00 60,000.00 91.4 % 114,840 
      เงินอ่ืนๆ 79,800.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0 % 84,000 
  รวมเงนิเดอืน (ฝา่ยประจ า) 3,528,760.00 3,368,259.00 3,766,891.00 3,851,268.00     6,394,080 
  รวมงบบคุลากร 5,840,680.00 5,680,179.00 6,078,811.00 6,163,188.00     8,706,000 
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  รายจา่ยจรงิ ประมาณการ 

  ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ยอดตา่ง (%) ป ี2563 
  งบด าเนนิงาน               
  คา่ตอบแทน               
    ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6,800.00 15,150.00 69,000.00 193,800.00 54.8 % 300,000 
    ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 20,160.00 9,240.00 10,080.00 20,000.00 0 % 20,000 
    ค่าเช่าบ้าน 212,750.00 227,900.00 145,900.00 228,000.00 -28.46 % 163,100 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 9,690.00 12,570.00 9,300.00 30,000.00 0 % 30,000 

รวมคา่ตอบแทน 249,400.00 264,860.00 234,280.00 471,800.00     513,100 
  คา่ใชส้อย               
    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 938,081.00 687,127.05 721,501.99 0.00 0 % 0 
      (1) ค่าจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 768,000.00 -34.9 % 500,000 
      (2) ค่ารังวัดที่ดินท่ีสาธารณประโยชน์ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -10.9 % 17,820 
      (3) ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 
      (4) ค่าบอกรับวารสารสิ่งพิมพ์ 0.00 0.00 0.00 76,653.00 -8.68 % 70,000 
      (5) ค่าธรรมเนียมต่างๆ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 
      (6) ค่าเช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร 0.00 0.00 0.00 50,000.00 60 % 80,000 
      (7) ค่าเบี้ยประกันภยั 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 
      (8) ค่าจัดท าวารสาร 0.00 0.00 0.00 95,000.00 -47.37 % 50,000 
      (9) ค่าพัฒนาและปรับปรุงระบบเว็บไซต์ อบต.แคนเหนือ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 
    รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิีการ 24,700.00 31,100.00 98,125.00 311,000.00 -78.78 % 66,000 
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ               
      (1) ค่าลงทะเบยีนอบรม 0.00 214,500.00 244,480.00 260,000.00 -61.54 % 100,000 
      (1) ค่าลงทะเบยีนอบรม 89,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
      (10) โครงการ 5 ส. เสรมิสร้างการบริการประชาชน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 
      (10) โครงการประชุมประจ าเดือนระดับต าบล   18,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
      (11) โครงการจติอาสา เราท าดดี้วยหัวใจ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000 
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  รายจา่ยจรงิ ประมาณการ 

  ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ยอดตา่ง (%) ป ี2563 
      (11) โครงการประชุมประชาคมทอ้งถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี 0.00 0.00 5,508.00 6,882.00 -100 % 0 

      
(13) โครงการจดัซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัฯ 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 

99,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      (14) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 13,460.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
(15) โครงการเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวและสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

45,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      (2)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 140,935.38 148,860.71 240,000.00 -58.33 % 100,000 
      (2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 83,916.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
      (3) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมสมัมนาบุคลากร 44,060.00 11,660.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000 
      (4) ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมฯ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 
      (5) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 0.00 0.00 0.00 16,000.00 1,462.5 % 250,000 
      (6) ค่าจัดท าวารสาร 0.00 82,500.00 75,000.00 0.00 0 % 0 
      (6) โครงการ อบต. พบประชาชน / อบต. เคลื่อนที ่ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 400 % 25,000 
      (7)  โครงการ อบต. พบประชาชน  0.00 0.00 32,484.00 0.00 0 % 0 
      (7) โครงการ อบต.พบประชาชน  23,066.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
      (8) โครงการวันท้องถิ่นไทย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 
      (9) โครงการประชุมประจ าเดือนระดับต าบล 0.00 15,900.00 20,000.00 25,000.00 0 % 25,000 
      โครงการจติอาสาประดิษฐ์ดอกไมจ้ันทน์พระราชทาน 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการเฉลิมพระเกยีรตสิมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ  
บดินทรเทพยวรางกรู เนื่องในโอกาสขึ้นทรงราชยส์ืบราชสันตติวงศ์เป็น
พระมหากษตัริย์ รัชกาลที ่10 

0.00 136,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการเฉลิมพระเกยีรตสิมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพ
ยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28กรกฎาคม 
2560 

0.00 40,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการชาวต าบลแคนเหนือร่วมใจแสดงความอาลัยถวายพระราชกศุล  น้อม
ร าลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุเดช 

0.00 80,930.00 0.00 0.00 0 % 0 
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  รายจา่ยจรงิ ประมาณการ 

  ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ยอดตา่ง (%) ป ี2563 

      
โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี  
(พ.ศ. 2561 – 2564)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

0.00 27,700.00 0.00 0.00 0 % 0 

      โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับต าบล 0.00 0.00 0.00 23,118.00 29.77 % 30,000 

      
โครงการปลูกดาวเรืองเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิ
พลอดุลยเดช 

0.00 117,500.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการร่วมใจแสดงความอาลยัถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช 

0.00 96,020.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการปฏิบตัิงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 

0.00 0.00 152,990.00 0.00 0 % 0 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 58,629.85 24,613.13 19,004.85 97,267.00 -48.6 % 50,000 
รวมคา่ใชส้อย 1,437,712.85 1,806,485.56 1,517,954.55 2,203,920.00     1,623,820 

  คา่วสัด ุ               
    วัสดุส านักงาน 156,865.00 136,688.00 303,082.00 308,000.00 -67.53 % 100,000 
    วัสดุงานบ้านงานครัว 11,449.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0 % 20,000 
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 9,200.00 0.00 0 % 0 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 52,400.00 45,433.40 50,448.00 77,000.00 -35.06 % 50,000 
    วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 0.00 7,000.00 -28.57 % 5,000 
    วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 16,751.00 2,325.00 17,144.00 30,000.00 0 % 30,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 101,840.00 125,458.00 157,600.00 167,200.00 -40.19 % 100,000 
    วัสดุอื่น 33,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

รวมคา่วสัด ุ 372,905.00 329,904.40 557,474.00 609,200.00     305,000 
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  รายจา่ยจรงิ ประมาณการ 

  ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ยอดตา่ง (%) ป ี2563 
  คา่สาธารณปูโภค               
    ค่าไฟฟ้า 107,494.45 109,241.16 109,031.63 144,000.00 -16.67 % 120,000 
    ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 4,126.00 4,704.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 
    ค่าบริการโทรศัพท ์ 3,368.36 3,994.31 3,131.89 20,000.00 0 % 20,000 
    ค่าบริการไปรษณีย ์ 1,906.00 6,057.00 1,680.00 10,000.00 0 % 10,000 
    ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 130,650.46 152,944.00 152,944.00 150,000.00 0 % 150,000 

รวมคา่สาธารณปูโภค 247,545.27 276,940.47 266,787.52 334,000.00     310,000 
รวมงบด าเนนิงาน 2,307,563.12 2,678,190.43 2,576,496.07 3,618,920.00     2,751,920 

  งบลงทนุ               
  คา่ครภุณัฑ ์               
    ครุภณัฑ์ส านักงาน               
      (1) ค่าจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ขาพับ 0.00 0.00 10,000.00 25,000.00 -100 % 0 
      (2) ค่าจัดซื้อเกา้อี้ท างานแบบมีพนักพิงมีล้อเลื่อน 0.00 0.00 21,000.00 0.00 0 % 0 
      (3) ค่าจัดซื้อเกา้อี้ส าหรับประชุม 0.00 0.00 25,500.00 25,500.00 -100 % 0 
      (3) ค่าจัดซื้อเต็นท ์ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0 
      (4) ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลือ่นที่แบบลากจูง  0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0 
      ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีแบบมีพนักพิงมีล้อเลื่อน 0.00 0.00 4,900.00 0.00 0 % 0 
      ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 162,000 
      ค่าจัดซื้อโต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 
      ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี ้ 0.00 0.00 9,800.00 0.00 100 % 10,000 
      ค่าจัดซื้อโต๊ะหมูบู่ชา 0.00 17,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
      เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา 0.00 0.00 18,000.00 0.00 0 % 0 
      ช้ันเก็บเอกสาร 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
    ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร ่               
      (1) ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล 0.00 0.00 0.00 13,600.00 -100 % 0 

 
 

24 



 
  รายจา่ยจรงิ ประมาณการ 

  ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ยอดตา่ง (%) ป ี2563 
    ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์               
      (1) ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร ์  0.00 0.00 22,000.00 0.00 0 % 0 
      (1) ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอรโ์น้ตบุ๊ก   0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0 
      (2) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ ์ 0.00 0.00 27,800.00 8,900.00 12.36 % 10,000 
      ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 23,000 

รวมคา่ครภุณัฑ ์ 0.00 20,000.00 139,000.00 165,000.00     215,000 
  คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง               
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค               
      (1) โครงการปรับปรุงห้องประชุมที่ท าการ  อบต. แคนเหนือ 0.00 299,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง               
      (1) โครงการปรับปรุงห้องประชุม อบต.แคนเหนือ 99,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

รวมคา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 99,500.00 299,000.00 0.00 0.00     0 
รวมงบลงทุน 99,500.00 319,000.00 139,000.00 165,000.00     215,000 

  งบเงนิอดุหนนุ               
  เงนิอดุหนนุ               
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 25,000.00 13,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

รวมเงนิอดุหนนุ 25,000.00 13,000.00 0.00 0.00     0 
รวมงบเงนิอดุหนนุ 25,000.00 13,000.00 0.00 0.00     0 

รวมงานบรหิารทัว่ไป 8,272,743.12 8,690,369.43 8,794,307.07 9,947,108.00     11,672,920 
งานบรหิารงานคลงั               
  งบบคุลากร               
  เงนิเดอืน (ฝา่ยประจ า)               
    เงินเดือนพนักงาน 565,805.00 807,387.00 949,803.00 873,200.00 -100 % 0 
    เงินประจ าต าแหน่ง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 -100 % 0 
    ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 179,500.00 183,480.00 194,220.00 207,240.00 -100 % 0 

 
 25 



 
  รายจา่ยจรงิ ประมาณการ 

  ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ยอดตา่ง (%) ป ี2563 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 309,160.00 342,480.00 273,715.00 378,360.00 -100 % 0 
    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 54,800.00 60,000.00 44,491.00 60,000.00 -100 % 0 

รวมเงนิเดอืน (ฝา่ยประจ า) 1,151,265.00 1,435,347.00 1,504,229.00 1,560,800.00     0 
รวมงบบคุลากร 1,151,265.00 1,435,347.00 1,504,229.00 1,560,800.00     0 

  งบด าเนนิงาน               
  คา่ตอบแทน               
    ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 
    ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 5,040.00 0.00 2,940.00 5,000.00 100 % 10,000 
    ค่าเช่าบ้าน 0.00 60,561.00 96,500.00 80,000.00 27.5 % 102,000 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 

รวมคา่ตอบแทน 5,040.00 60,561.00 99,440.00 95,000.00     172,000 
  คา่ใชส้อย               
    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 88,800.00 24,600.00 23,700.00 0.00 0 % 0 
      (1)  ค่าจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 600.00 13,100 % 79,200 
      (2) ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ               
      (1) ค่าลงทะเบยีนอบรม 6,300.00 28,200.00 19,770.00 50,000.00 0 % 50,000 
      (2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 5,890.00 41,220.00 24,754.00 50,000.00 0 % 50,000 
      (3) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเกบ็รายได้ 0.00 0.00 3,192.00 10,000.00 100 % 20,000 
      (4) โครงการอบรมเพิม่ประสิทธิภาพการท างานของคณะกรรมการจดัหาพัสดุ   0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0 
      (4) โครงการอบรมเพิม่ประสิทธิภาพของคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 
      (5) โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรา้ง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 
    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 1,800.00 11,080.00 3,200.00 20,000.00 0 % 20,000 

รวมคา่ใชส้อย 102,790.00 105,100.00 74,616.00 150,600.00     299,200 
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  รายจา่ยจรงิ ประมาณการ 

  ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ยอดตา่ง (%) ป ี2563 
  คา่วสัด ุ               
    วัสดุส านักงาน 39,951.20 39,232.05 47,613.05 60,000.00 -33.33 % 40,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 42,930.00 50,560.00 63,560.00 50,000.00 -20 % 40,000 

รวมคา่วสัด ุ 82,881.20 89,792.05 111,173.05 110,000.00     80,000 
รวมงบด าเนนิงาน 190,711.20 255,453.05 285,229.05 355,600.00     551,200 

  งบลงทนุ               
  คา่ครภุณัฑ ์               
    ครุภณัฑ์ส านักงาน               
      (1) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000 
      (1) ค่าจัดซื้อตูเ้ก็บเอกสาร      0.00 12,000.00 11,000.00 11,000.00 -100 % 0 
      (2) ค่าจัดซื้อเกา้อี้ท างานแบบมีพนักพิงมีล้อเลื่อน 0.00 0.00 0.00 10,500.00 -100 % 0 
      (2) ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 0.00 0.00 17,000.00 0.00 0 % 0 
      ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  0.00 0.00 0.00 32,400.00 -100 % 0 
    ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์               
      (1) ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร ์ 0.00 0.00 44,000.00 0.00 100 % 46,000 
      (1) ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องพิมพ์        26,300.00 26,300.00 0.00 0.00 0 % 0 
      (2) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ ์ 0.00 0.00 8,600.00 4,300.00 365.12 % 20,000 
      (3) ค่าจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 700 
      ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์All In One 0.00 0.00 0.00 23,000.00 -100 % 0 

รวมคา่ครภุณัฑ ์ 26,300.00 38,300.00 80,600.00 81,200.00     81,700 
รวมงบลงทุน 26,300.00 38,300.00 80,600.00 81,200.00     81,700 

รวมงานบรหิารงานคลงั 1,368,276.20 1,729,100.05 1,870,058.05 1,997,600.00     632,900 
รวมแผนงานบรหิารงานทัว่ไป 9,641,019.32 10,419,469.48 10,664,365.12 11,944,708.00     12,305,820 
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  รายจา่ยจรงิ ประมาณการ 

  ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ยอดตา่ง (%) ป ี2563 
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน               
งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน               
  งบบคุลากร               
  เงนิเดอืน (ฝา่ยประจ า)               
    เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 234,960 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 108,000 
    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 12,000 

รวมเงนิเดอืน (ฝา่ยประจ า) 0.00 0.00 0.00 0.00     354,960 
รวมงบบคุลากร 0.00 0.00 0.00 0.00     354,960 

  งบด าเนนิงาน               
  คา่ตอบแทน               
    ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 
    ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000 
    ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

รวมคา่ตอบแทน 0.00 0.00 0.00 0.00     55,000 
  คา่ใชส้อย               
    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ               
      (1) ค่าเบี้ยประกันภยั 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ               
      (1) ค่าลงทะเบยีนอบรม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 
      (2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 
    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 

รวมคา่ใชส้อย 0.00 0.00 0.00 0.00     80,000 
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  รายจา่ยจรงิ ประมาณการ 

  ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ยอดตา่ง (%) ป ี2563 
  คา่วสัด ุ               
    วัสดุส านักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 90,000 
    วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000 
    วัสดุเครื่องแต่งกาย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

รวมคา่วสัด ุ 0.00 0.00 0.00 0.00     140,000 
  คา่สาธารณปูโภค               
    ค่าไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000 
    ค่าบริการโทรศัพท ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

รวมคา่สาธารณปูโภค 0.00 0.00 0.00 0.00     25,000 
รวมงบด าเนนิงาน 0.00 0.00 0.00 0.00     300,000 

รวมงานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน 0.00 0.00 0.00 0.00     654,960 
งานปอ้งกันภยัฝา่ยพลเรอืนและระงบัอคัคภียั               
  งบบคุลากร               
  เงนิเดอืน (ฝา่ยประจ า)               
    เงินเดือนพนักงาน 184,660.00 191,279.00 205,380.00 221,280.00 -100 % 0 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000.00 108,000.00 108,000.00 108,000.00 -100 % 0 
    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 -100 % 0 

รวมเงนิเดอืน (ฝา่ยประจ า) 304,660.00 311,279.00 325,380.00 341,280.00     0 
รวมงบบคุลากร 304,660.00 311,279.00 325,380.00 341,280.00     0 
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  รายจา่ยจรงิ ประมาณการ 

  ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ยอดตา่ง (%) ป ี2563 
  งบด าเนนิงาน               
  คา่ตอบแทน               
    ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0.00 0.00 26,000.00 39,000.00 -100 % 0 
    ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0 
    ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 11,700.00 25,000.00 -100 % 0 

รวมคา่ตอบแทน 0.00 0.00 37,700.00 69,000.00     0 
  คา่ใชส้อย               
    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ               
      (1) ค่าเบี้ยประกันภยั  0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0 
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ               
      (1) ค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดตรวจบรกิารประชาชน 29,416.00 40,244.00 35,509.00 41,000.00 9.76 % 45,000 
      (1) ค่าลงทะเบยีนอบรม  0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0 

      
(2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการการใหบ้ริการและสร้างเครือข่ายปฏิบตัิการ
ฉุกเฉินเบื้องต้นในชุมชน 

268,800.00 268,000.00 268,000.00 292,000.00 0.27 % 292,800 

      (2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0 
      (3) โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  0.00 167,132.00 0.00 0.00 0 % 0 
      (3) โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย 0.00 0.00 0.00 28,000.00 0 % 28,000 
      (4) โครงการวัน อปพร. 0.00 0.00 15,080.00 0.00 100 % 20,000 

      
(5) ) โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสตูร
ทบทวน) ประจ าปี 2563 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 80,000 

      (6) โครงการก าจัดผักตบชวา  ประจ าป ี 2561  0.00 0.00 59,603.00 0.00 0 % 0 
      (6) โครงการประชาร่วมใจคลองสวยน้ าใสไร้ผักตบชวา  ประจ าป ี 2563 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 

      
(7) โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตร
จัดตั้ง) ประจ าป ี2562  

0.00 0.00 0.00 102,500.00 -100 % 0 

      
โครงการท าดเีพื่อพ่อ เพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

0.00 0.00 9,500.00 0.00 0 % 0 
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  รายจา่ยจรงิ ประมาณการ 

  ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ยอดตา่ง (%) ป ี2563 

      
โครงการฝึกอบรมป้องกันและช่วยเหลือเด็กจมน้ า ประจ าปีงบประมาณ 
2561 

0.00 0.00 10,000.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจ าปี
งบประมาณ 2559 

171,299.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 17,585.90 76,140.00 129,456.00 100,000.00 -100 % 0 
รวมคา่ใชส้อย 487,100.90 551,516.00 527,148.00 623,500.00     495,800 

  คา่วสัด ุ               
    วัสดุส านักงาน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00 25,000.00 -100 % 0 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 68,100.00 45,850.20 73,308.00 90,000.00 -100 % 0 
    วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ 19,975.00 10,670.00 20,000.00 20,000.00 -100 % 0 
    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 8,100.00 11,200.00 11,200.00 25,000.00 -100 % 0 
    วัสดุอื่น 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0 

รวมคา่วสัด ุ 96,175.00 67,720.20 104,508.00 200,000.00     0 
  คา่สาธารณปูโภค               
    ค่าไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0 
    ค่าบริการโทรศัพท ์ 5,343.58 7,156.16 5,903.19 10,000.00 -100 % 0 

รวมคา่สาธารณปูโภค 5,343.58 7,156.16 5,903.19 25,000.00     0 
รวมงบด าเนนิงาน 588,619.48 626,392.36 675,259.19 917,500.00     495,800 

  งบลงทนุ               
  คา่ครภุณัฑ ์               
    ครุภณัฑ์ส านักงาน               
      (1) ค่าจัดซื้อตูเ้ก็บเอกสาร 0.00 0.00 0.00 5,500.00 -100 % 0 
    ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง               
      (1) ค่าจัดซื้อป้ายหยุดตรวจสามเหลี่ยม 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0 
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  รายจา่ยจรงิ ประมาณการ 

  ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ยอดตา่ง (%) ป ี2563 
    ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ               
      (1) ค่าจัดซื้อชุดกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง 0.00 199,800.00 0.00 0.00 0 % 0 
      (1) ค่าจัดซื้อไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0 
    ครุภณัฑ์เครื่องดับเพลิง               
      (1) ค่าจัดซื้อเครื่องดับเพลิงชนิด Co2 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000 
      (1) ค่าจัดซื้อสายส่งน้ าดับเพลิง      30,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
      (1) ค่าจัดซื้อหัวฉดีด้ามปืนปรับฝอย 0.00 0.00 0.00 26,500.00 -100 % 0 
      (2) ค่าจัดซื้อเครื่องดับเพลิงชนิดโฟม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,500 
      (3) ค่าจัดซื้อเครื่องดับเพลิงชนิดน้ ายาเหลวระเหย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,500 
      ค่าจัดซื้อชุดดับเพลิง 0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0 
    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์               
      (1) ค่าซ่อมแซมรถบรรทุกน้ าเอนกประสงค ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000 

รวมคา่ครภุณัฑ ์ 30,000.00 199,800.00 0.00 124,000.00     119,000 
  คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง               
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค               

      
(1) โครงการปรับปรุงพื้นที่บรเิวณอาคารงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

0.00 99,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

รวมคา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 0.00 99,000.00 0.00 0.00     0 
รวมงบลงทุน 30,000.00 298,800.00 0.00 124,000.00     119,000 

รวมงานป้องกนัภยัฝา่ยพลเรอืนและระงบัอคัคภียั 923,279.48 1,236,471.36 1,000,639.19 1,382,780.00     614,800 
รวมแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 923,279.48 1,236,471.36 1,000,639.19 1,382,780.00     1,269,760 
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  รายจา่ยจรงิ ประมาณการ 

  ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ยอดตา่ง (%) ป ี2563 
แผนงานการศกึษา               
งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัการศกึษา               
  งบบคุลากร               
  เงนิเดอืน (ฝา่ยประจ า)               
    เงินเดือนพนักงาน 299,138.00 822.00 0.00 0.00 100 % 961,920 
    เงินประจ าต าแหน่ง 41,322.00 113.00 0.00 0.00 100 % 42,000 
    เงินวิทยฐานะ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 109,200 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 402,260.00 327,480.00 336,480.00 345,720.00 147.24 % 854,760 
    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 83.33 % 22,000 

รวมเงนิเดอืน (ฝา่ยประจ า) 754,720.00 340,415.00 348,480.00 357,720.00     1,989,880 
รวมงบบคุลากร 754,720.00 340,415.00 348,480.00 357,720.00     1,989,880 

  งบด าเนนิงาน               
  คา่ตอบแทน               
    ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 8,400.00 0.00 0.00 10,000.00 -54.8 % 4,520 
    ค่าเช่าบ้าน 36,000.00 0.00 0.00 18,500.00 8.11 % 20,000 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 7,480.00 0.00 0.00 20,000.00 -50 % 10,000 

รวมคา่ตอบแทน 51,880.00 0.00 0.00 48,500.00     34,520 
  คา่ใชส้อย               
    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 66,000.00 12,000.00 18,425.00 0.00 0 % 0 
      (1)  ค่าจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 79,200.00 1.01 % 80,000 
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ               
      (1) ค่าลงทะเบยีนอบรม 0.00 6,700.00 14,500.00 33,500.00 -40.3 % 20,000 
      (1) ค่าลงทะเบยีนอบรม 8,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
      (2) ค่าเดินทางไปราชการ 7,360.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
      (2) ค่าเดินทางไปราชการ 0.00 9,490.00 5,698.00 30,000.00 -33.33 % 20,000 
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  รายจา่ยจรงิ ประมาณการ 

  ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ยอดตา่ง (%) ป ี2563 
           ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 4,750.00 0.00 20,000.00 -50 % 10,000 
 รวมคา่ใชส้อย 82,260.00 32,940.00 38,623.00 162,700.00     130,000 
 คา่วสัด ุ        
    วัสดุส านักงาน 19,936.00 34,580.00 49,241.00 45,000.00 -33.33 % 30,000 
    วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 19,068.00 16,099.00 0.00 0 % 0 
    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 9,900.00 16,500.00 29,400.00 65,000.00 -76.92 % 15,000 
    วัสดุอื่น 17,680.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

รวมคา่วสัด ุ 47,516.00 70,148.00 94,740.00 110,000.00     45,000 
  คา่สาธารณปูโภค               
    ค่าไฟฟ้า 25,152.59 41,221.93 65,875.08 0.00 0 % 0 
    ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 8,284.83 0.00 0 % 0 

รวมคา่สาธารณปูโภค 25,152.59 41,221.93 74,159.91 0.00     0 
รวมงบด าเนนิงาน 206,808.59 144,309.93 207,522.91 321,200.00     209,520 

  งบลงทนุ               
  คา่ครภุณัฑ ์               
    ครุภณัฑ์ส านักงาน               
      (1) ค่าจัดซื้อตูเ้ก็บเอกสาร 0.00 0.00 11,000.00 0.00 0 % 0 
      (1) ค่าจัดซื้อโต๊ะท างานและเก้าอ้ี 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
      (2) ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง  พร้อมติดตั้ง 14,850.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
      ช้ันเก็บเอกสาร 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
    ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์               
      (1) ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร ์ 0.00 22,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
      (1) ค่าจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 700 
      (2) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ ์ 0.00 8,600.00 0.00 0.00 0 % 0 
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  รายจา่ยจรงิ ประมาณการ 

  ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ยอดตา่ง (%) ป ี2563 
      (2) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ ์  0.00 0.00 0.00 8,900.00 -100 % 0 
      ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์All In One 0.00 0.00 0.00 23,000.00 -100 % 0 

รวมคา่ครภุณัฑ ์ 22,850.00 33,600.00 11,000.00 31,900.00     700 
รวมงบลงทุน 22,850.00 33,600.00 11,000.00 31,900.00     700 

รวมงานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัการศกึษา 984,378.59 518,324.93 567,002.91 710,820.00     2,200,100 
งานระดบักอ่นวยัเรยีนและประถมศกึษา               
  งบบคุลากร               
  เงนิเดอืน (ฝา่ยประจ า)               
    เงินเดือนพนักงาน 0.00 496,400.00 514,530.00 552,960.00 -100 % 0 
    เงินวิทยฐานะ 0.00 0.00 17,500.00 42,000.00 -100 % 0 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 442,630.00 458,300.00 479,760.00 -100 % 0 
    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 35,630.00 19,960.00 10,000.00 -100 % 0 

รวมเงนิเดอืน (ฝา่ยประจ า) 0.00 974,660.00 1,010,290.00 1,084,720.00     0 
รวมงบบคุลากร 0.00 974,660.00 1,010,290.00 1,084,720.00     0 

  งบด าเนนิงาน               
  คา่ตอบแทน               
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 0.00 2,100.00 4,200.00 19,500.00 0 % 19,500 

รวมคา่ตอบแทน 0.00 2,100.00 4,200.00 19,500.00     19,500 
  คา่ใชส้อย               
    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 0.00 0.00 52,800.00 0.00 0 % 0 
      (1)  ค่าจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 228,000.00 4.21 % 237,600 
    รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิีการ 0.00 0.00 3,200.00 20,000.00 -50 % 10,000 
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  รายจา่ยจรงิ ประมาณการ 

  ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ยอดตา่ง (%) ป ี2563 
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ               
      (1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ิ 167,676.00 149,653.00 150,000.00 150,000.00 -100 % 0 
      (1) โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหง่ชาติ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000 
      (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 24,656.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
      (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แคนเหนือ 0.00 0.00 41,197.00 0.00 0 % 0 
      (3) โครงการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเลก็  อบต.แคนเหนือ 29,970.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
      (3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 0.00 550,800.00 591,600.00 718,550.00 39.53 % 1,002,600 
      (4) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 212,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

รวมคา่ใชส้อย 435,102.00 700,453.00 838,797.00 1,116,550.00     1,400,200 
  คา่วสัด ุ               
    วัสดุส านักงาน 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -50 % 10,000 
    วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -66.67 % 10,000 
    ค่าอาหารเสรมิ (นม) 543,805.78 556,800.20 944,109.28 965,764.00 2.78 % 992,590 
    วัสดุก่อสร้าง 54,975.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000 

รวมคา่วสัด ุ 598,780.78 556,800.20 944,109.28 1,015,764.00     1,027,590 
  คา่สาธารณปูโภค               
    ค่าไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0 % 80,000 
    ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 0.00 40,000.00 -50 % 20,000 

รวมคา่สาธารณปูโภค 0.00 0.00 0.00 120,000.00     100,000 
รวมงบด าเนนิงาน 1,033,882.78 1,259,353.20 1,787,106.28 2,271,814.00     2,547,290 
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  รายจา่ยจรงิ ประมาณการ 

  ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ยอดตา่ง (%) ป ี2563 
  งบลงทนุ               
  คา่ครภุณัฑ ์               
    ครุภณัฑ์ส านักงาน               
      (1) ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 0.00 0.00 62,000.00 28,000.00 -100 % 0 
      (1) ค่าจัดซื้อโต๊ะม้าหินอ่อน 0.00 5,500.00 0.00 0.00 0 % 0 
      (2) ค่าจัดซื้อพัดลมติดพนัง (มอก.)   0.00 0.00 0.00 8,100.00 -100 % 0 
    ครุภณัฑ์การศึกษา               
      (1) ค่าจัดซื้อโต๊ะอนุบาล 0.00 18,000.00 21,000.00 0.00 0 % 0 
    ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ               
      (1) ค่าจัดซื้อโทรทัศน ์ 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
      (2) ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นซีด,ี ดีวีด ี  0.00 2,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
      (3) ค่าจัดซื้อเครื่องเสยีง  0.00 10,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
    ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว               
      (1) ค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้า 0.00 12,500.00 0.00 0.00 0 % 0 
      (1) ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 0.00 0.00 0.00 12,000.00 -100 % 0 
      (1) ค่าจัดซื้อเครื่องท าน้ าเย็น 0.00 0.00 3,990.00 0.00 0 % 0 
      (2) ค่าจัดซื้อตูเ้ย็น  0.00 0.00 6,500.00 0.00 0 % 0 
      (3) ค่าจัดซื้อเตาแก๊ส  0.00 0.00 7,000.00 0.00 0 % 0 
    ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์               
      (1) ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร ์  0.00 0.00 22,000.00 0.00 0 % 0 
      (1) ค่าจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 700 

รวมคา่ครภุณัฑ ์ 0.00 56,000.00 122,490.00 48,100.00     700 
รวมงบลงทุน 0.00 56,000.00 122,490.00 48,100.00     700 
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  รายจา่ยจรงิ ประมาณการ 

  ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ยอดตา่ง (%) ป ี2563 
  งบเงนิอดุหนนุ               
  เงนิอดุหนนุ               
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,862,720.00 1,850,000.00 1,816,000.00 0.00 0 % 0 
      (1) อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. 0.00 0.00 0.00 1,676,000.00 -5.01 % 1,592,000 
      (2) อุดหนุนสถานศึกษา 0.00 0.00 0.00 120,000.00 0 % 120,000 

รวมเงนิอดุหนนุ 1,862,720.00 1,850,000.00 1,816,000.00 1,796,000.00     1,712,000 
รวมงบเงนิอดุหนนุ 1,862,720.00 1,850,000.00 1,816,000.00 1,796,000.00     1,712,000 

รวมงานระดบักอ่นวยัเรยีนและประถมศกึษา 2,896,602.78 4,140,013.20 4,735,886.28 5,200,634.00     4,259,990 
งานศกึษาไมก่ าหนดระดบั               
  งบด าเนนิงาน               
  คา่ใชส้อย               
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ               
      (1) โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่เด็กและเยาวชน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 
      (1) โครงการอบรมเยาวชนต้านยาเสพติด 0.00 0.00 91,800.00 0.00 0 % 0 
      (2) โครงการฝึกอบรมเยาวชนห่างไกลยาเสพติด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 

รวมคา่ใชส้อย 0.00 0.00 91,800.00 0.00     70,000 
รวมงบด าเนนิงาน 0.00 0.00 91,800.00 0.00     70,000 

รวมงานศกึษาไมก่ าหนดระดบั 0.00 0.00 91,800.00 0.00     70,000 
รวมแผนงานการศกึษา 3,880,981.37 4,658,338.13 5,394,689.19 5,911,454.00     6,530,090 
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  รายจา่ยจรงิ ประมาณการ 

  ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ยอดตา่ง (%) ป ี2563 
แผนงานสาธารณสขุ               
งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ               
  งบบคุลากร               
  เงนิเดอืน (ฝา่ยประจ า)               
    เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 352,080 

รวมเงนิเดอืน (ฝา่ยประจ า) 0.00 0.00 0.00 0.00     352,080 
รวมงบบคุลากร 0.00 0.00 0.00 0.00     352,080 

  งบด าเนนิงาน               
  คา่วสัด ุ               
    วัสดุส านักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 
    วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 
    วัสดุเครื่องแต่งกาย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

รวมคา่วสัด ุ 0.00 0.00 0.00 0.00     90,000 
รวมงบด าเนนิงาน 0.00 0.00 0.00 0.00     90,000 

  งบลงทนุ               
  คา่ครภุณัฑ ์               
    ครุภณัฑ์การเกษตร               
      (1) ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 59,000 
    ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์               
      (1) ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 23,000 
      (2) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

รวมคา่ครภุณัฑ ์ 0.00 0.00 0.00 0.00     92,000 
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00     92,000 

รวมงานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ 0.00 0.00 0.00 0.00     534,080 
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  รายจา่ยจรงิ ประมาณการ 

  ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ยอดตา่ง (%) ป ี2563 
งานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่               
  งบบคุลากร               
  เงนิเดอืน (ฝา่ยประจ า)               
    เงินเดือนพนักงาน 70,110.00 294,000.00 313,440.00 335,520.00 -100 % 0 

รวมเงนิเดอืน (ฝา่ยประจ า) 70,110.00 294,000.00 313,440.00 335,520.00     0 
รวมงบบคุลากร 70,110.00 294,000.00 313,440.00 335,520.00     0 

  งบด าเนนิงาน               
  คา่ใชส้อย               
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ               
      (1) โครงการจัดการขยะอินทรีย์และบ าบดัน้ าเสียในชุมชน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 

      
(2) โครงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการขยะมลูฝอยชุมชน
เพื่อสิ่งแวดล้อมท่ีด ี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 

      
(3) โครงการรณรงค์ ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกต าบลแคน
เหนือ 

0.00 0.00 0.00 65,000.00 -7.69 % 60,000 

      
(4) โครงการอบรม รณรงค์ป้องกันและควบคมุโรคพิษสุนัขบ้าต าบลแคน
เหนือ 

0.00 0.00 0.00 53,500.00 0.93 % 54,000 

      (5) โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าต าบลแคนเหนือ   0.00 0.00 10,500.00 0.00 0 % 0 

      
(5) โครงการส ารวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนจ านวนสุนัขและแมวภายใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 

0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 

      (7) โครงการประชุมแกนน าส่งเสรมิสุขภาพต าบลแคนเหนือ 0.00 0.00 0.00 13,347.00 -25.08 % 10,000 

      

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการบริหารจดัการขยะ
มูลฝอยชุมชนและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความพร้อมร่วมมือ
สนับสนุนขับเคลื่อนการจัดการขยะต้นทาง/คัดแยกขยะครัวเรือน/ชุมชน
ตามแนวทางการบรหิารจดัการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"  

0.00 106,260.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการบรหิารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต าบล
แคนเหนือ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

0.00 0.00 50,000.00 0.00 0 % 0 
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  รายจา่ยจรงิ ประมาณการ 

  ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ยอดตา่ง (%) ป ี2563 
  คา่วสัด ุ               
    วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ 0.00 0.00 22,700.00 0.00 0 % 0 

รวมคา่วสัด ุ 0.00 0.00 22,700.00 0.00     0 
รวมงบด าเนนิงาน 0.00 180,810.00 125,600.00 146,847.00     199,000 

  งบลงทนุ               
  คา่ครภุณัฑ ์               
    ครุภณัฑ์การเกษตร               
      (1) ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน 0.00 0.00 59,000.00 59,000.00 -100 % 0 

รวมคา่ครภุณัฑ ์ 0.00 0.00 59,000.00 59,000.00     0 
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 59,000.00 59,000.00     0 

  งบเงนิอดุหนนุ               
  เงนิอดุหนนุ               
    เงินอุดหนุนเอกชน               

      
(1) เงินอุดหนุนส าหรับด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด ารดิ้าน
สาธารณสุข 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 180,000 

      (1) อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสขุมูลฐานระดับต าบล 0.00 0.00 0.00 180,000.00 -100 % 0 
    เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน ์ 67,500.00 0.00 180,000.00 0.00 0 % 0 

รวมเงนิอดุหนนุ 67,500.00 0.00 180,000.00 180,000.00     180,000 
รวมงบเงนิอดุหนนุ 67,500.00 0.00 180,000.00 180,000.00     180,000 

รวมงานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่ 137,610.00 474,810.00 678,040.00 721,367.00     379,000 
รวมแผนงานสาธารณสขุ 137,610.00 474,810.00 678,040.00 721,367.00     913,080 
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  รายจา่ยจรงิ ประมาณการ 

  ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ยอดตา่ง (%) ป ี2563 
แผนงานสงัคมสงเคราะห ์               
งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห ์               
  งบด าเนนิงาน               
  คา่ใชส้อย               
    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 0.00 132,000.00 144,000.00 0.00 0 % 0 
      (1) ค่าจ้างเหมารถรับส่งเด็กเล็ก 0.00 0.00 0.00 168,000.00 0 % 168,000 
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ               
      (1)  โครงการรดน้ าขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต ์ ประจ าป ี 2560 0.00 137,234.00 0.00 0.00 0 % 0 
      (1)  โครงการอบรมส่งเสรมิสุขภาพผู้สูงอาย ุ 0.00 0.00 0.00 150,000.00 -100 % 0 
      (1)  โครงการอบรมส่งเสรมิสุขภาพผู้สูงอาย ุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000 
      (2)  โครงการช่วยเหลือผูย้ากไร้ ผูด้้อยโอกาส 0.00 0.00 33,000.00 30,000.00 0 % 30,000 
      (2)  โครงการช่วยเหลือผูย้ากไร้ ผูด้้อยโอกาส  18,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
      (3)  โครงการฟื้นฟูศักยภาพและสง่เสริมสนับสนุนคนพิการภายในต าบล 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 
      (3) โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจ าปี 2559 218,450.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอาย ุขยับกาย สบายชีวา ด้วยผ้าขาวม้าพาสุข 
ประจ าปี 2561 

0.00 0.00 149,892.00 0.00 0 % 0 

รวมคา่ใชส้อย 236,450.00 269,234.00 326,892.00 368,000.00     318,000 
รวมงบด าเนนิงาน 236,450.00 269,234.00 326,892.00 368,000.00     318,000 
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  รายจา่ยจรงิ ประมาณการ 

  ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ยอดตา่ง (%) ป ี2563 
  งบเงนิอดุหนนุ               
  เงนิอดุหนนุ               
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ               
      (1) อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอบ้านไผ ่ 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0 % 25,000 
    เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน ์ 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0 % 0 
      (1) อุดหนุนก่ิงกาชาดอ าเภอบ้านไผ ่ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 

รวมเงนิอดุหนนุ 0.00 10,000.00 10,000.00 35,000.00     35,000 
รวมงบเงนิอดุหนนุ 0.00 10,000.00 10,000.00 35,000.00     35,000 

รวมงานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห ์ 236,450.00 279,234.00 336,892.00 403,000.00     353,000 
รวมแผนงานสงัคมสงเคราะห ์ 236,450.00 279,234.00 336,892.00 403,000.00     353,000 

แผนงานเคหะและชมุชน               
งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชมุชน               
  งบบคุลากร               
  เงนิเดอืน (ฝา่ยประจ า)               
    เงินเดือนพนักงาน 776,970.00 718,856.00 823,880.00 969,000.00 6.13 % 1,028,400 
    เงินประจ าต าแหน่ง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 346,582.00 216,000.00 348,065.00 359,520.00 1.6 % 365,280 
    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 35,317.00 24,000.00 44,499.00 39,900.00 -14.44 % 34,140 

รวมเงนิเดอืน (ฝา่ยประจ า) 1,200,869.00 1,000,856.00 1,258,444.00 1,410,420.00     1,469,820 
รวมงบบคุลากร 1,200,869.00 1,000,856.00 1,258,444.00 1,410,420.00     1,469,820 
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  รายจา่ยจรงิ ประมาณการ 

  ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ยอดตา่ง (%) ป ี2563 
  งบด าเนนิงาน               
  คา่ตอบแทน               
    ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 5,040.00 0.00 0.00 1,000.00 1,900 % 20,000 
    ค่าเช่าบ้าน 24,820.00 13,800.00 0.00 5,000.00 500 % 30,000 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 14,070.00 24,750.00 35,100.00 33,000.00 21.21 % 40,000 

รวมคา่ตอบแทน 43,930.00 38,550.00 35,100.00 39,000.00     90,000 
  คา่ใชส้อย               
    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 73,200.00 37,200.00 14,100.00 0.00 0 % 0 
      (1)  ค่าจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 78,400.00 102.04 % 158,400 
      (2) ค่าจ้างเหมาตรวจคุณภาพน้ าประปาหมูบ่้าน 0.00 0.00 0.00 100.00 14,900 % 15,000 
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ               
      (1) ค่าลงทะเบยีนอบรม 3,900.00 19,000.00 21,970.00 30,000.00 0 % 30,000 
      (2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 15,120.00 15,236.00 30,000.00 0 % 30,000 
      (2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  4,570.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
      โครงการท าดเีพื่อพ่อ 0.00 36,400.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการร่วมใจซ่อมแซมถนนลาดยางสร้างความปลอดภัยทางถนนสู่
ชุมชน 

11,150.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารกิจการและการบ ารุงรักษา
ระบบประปาหมูบ่้าน ประจ าปี 2560 

0.00 25,830.00 0.00 0.00 0 % 0 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 623,100.00 368,900.00 445,582.00 684,000.00 -38.6 % 420,000 
รวมคา่ใชส้อย 715,920.00 502,450.00 496,888.00 822,500.00     653,400 

  คา่วสัด ุ               
    วัสดุส านักงาน 109,517.00 26,268.00 28,706.00 27,000.00 -25.93 % 20,000 
    วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 69,669.00 87,456.00 89,912.00 75,000.00 33.33 % 100,000 
    วัสดุก่อสร้าง 201,795.00 295,427.00 309,677.00 290,000.00 -65.52 % 100,000 
    วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 0.00 14,900.00 -100 % 0 
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  รายจา่ยจรงิ ประมาณการ 

  ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ยอดตา่ง (%) ป ี2563 
    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 12,800.00 6,600.00 43,640.00 35,000.00 42.86 % 50,000 

รวมคา่วสัด ุ 393,781.00 415,751.00 471,935.00 441,900.00     270,000 
  คา่สาธารณปูโภค               
    ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 

รวมคา่สาธารณปูโภค 0.00 0.00 0.00 0.00     20,000 
รวมงบด าเนนิงาน 1,153,631.00 956,751.00 1,003,923.00 1,303,400.00     1,033,400 

  งบลงทนุ               
  คา่ครภุณัฑ ์               
    ครุภณัฑ์ส านักงาน               
      (1) ค่าจัดซื้อเต็นท ์     100,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
      ช้ันเก็บเอกสาร 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0 % 0 
    ครุภณัฑ์ก่อสร้าง               
      (1) ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 21,000 
    ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์               
      (1) ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร ์ 0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0 
      (1) ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์ 0.00 34,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
      (2) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ ์ 0.00 0.00 0.00 8,900.00 68.54 % 15,000 
      (2) ค่าจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 700 

รวมคา่ครภุณัฑ ์ 100,000.00 35,500.00 0.00 30,900.00     36,700 
รวมงบลงทุน 100,000.00 35,500.00 0.00 30,900.00     36,700 

รวมงานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชมุชน 2,454,500.00 1,993,107.00 2,262,367.00 2,744,720.00     2,539,920 
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  รายจา่ยจรงิ ประมาณการ 
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งานไฟฟา้ถนน               
  งบลงทนุ               
  คา่ครภุณัฑ ์               
    ครุภณัฑ์ส านักงาน               
      ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  0.00 0.00 0.00 64,800.00 -100 % 0 
    ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ               

      
ค่าจัดซื้อโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะระบบโซล่าเซลล์พร้อมค่าติดตัง้  ภายใน
ต าบลแคนเหนือ 

99,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

รวมคา่ครภุณัฑ ์ 99,000.00 0.00 0.00 64,800.00     0 
  คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง               
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ               
      1. โครงการจัดท าป้ายแนะน าเส้นทางในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 120,000 
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค               

      
(1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก  บ้านแคนเหนือ  หมู่ที ่ 1  ต าบล
แคนเหนือ  อ าเภอบ้านไผ ่  จังหวัดขอนแก่น 

112,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
(1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็กถนนจากบ้านแม่ประสงค์ อุทหาร –
บ้านนายสรุทิน ชัยโทนุย  บ้านแคนเหนือ  หมู่ที่ 1 ต าบลแคนเหนือ  อ าเภอบ้าน
ไผ ่ จังหวัดขอนแก่น 

0.00 0.00 162,000.00 0.00 0 % 0 

      
(1) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรตีเสริมเหล็กจากบ้านพ่อฉลาด สุดจริง-บ้านพ่อ
เติม พาท ีบ้านแคนเหนือ  หมู่ที่ 1 ต าบลแคนเหนือ อ าเภอบ้านไผ่ จงัหวัด
ขอนแก่น 

0.00 0.00 0.00 220,000.00 -100 % 0 

      
(10) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านเหล่าหลวง  หมู่ที่ 4 ต าบล
แคนเหนือ  อ าเภอบ้านไผ ่จังหวัดขอนแก่น 

128,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
(10) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายพรมมา – สี่แยก
หนองตากล้า บ้านห้วยชัน  หมู่ที่ 5 ต าบลแคนเหนือ  อ าเภอบ้านไผ ่ จังหวัด
ขอนแก่น 

0.00 0.00 150,000.00 0.00 0 % 0 
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(10) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสุวิทย ์ สุดศรี – บ้านนาย
ทองสุข  ไสวงาม บ้านเหล่าหลวง หมู่ที่ 4 ต าบลแคนเหนือ อ าเภอบา้นไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น 

0.00 87,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
(10) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายอาพร บุษบาล–นายสุเทพ 
(ถึงบ้านนายไพศาล   มิเล) บ้านโคกโก หมู่ที่ 7 ต าบลแคนเหนือ อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น 

0.00 0.00 0.00 115,000.00 -100 % 0 

      
(11) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านห้วยชัน  หมู่ที่ 5  ต าบล 
แคนเหนือ  อ าเภอบ้านไผ ่ จังหวัดขอนแก่น 

86,700.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
(11) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายทองอยู ่– บ้านนายสุข ี 
สีหะราช  บ้านเหล่าหลวง หมู่ที่ 4 ต าบลแคนเหนือ  อ าเภอบ้านไผ ่ จังหวัดขอนแก่น 

0.00 133,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
(11) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางมุก ไสวดี – บ้านนาง
ถนอมจิต (ถึงบ้านนางสมพร นิลสมบูรณ์) บ้านโคกโก หมู่ที่ 7 ต าบลแคนเหนือ อ าเภอ
บ้านไผ ่จังหวัดขอนแก่น 

0.00 0.00 0.00 115,000.00 -100 % 0 

      
(12) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านห้วยชัน  หมู่ที่ 5  ต าบล 
แคนเหนือ  อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 111,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
(12) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายวันเชา สมีนาง – บ้านนาง
ล าดวน (ถึงบ้านนางทองสิทธ์ิ  แก่นวงศ์) บ้านโคกโก หมู่ที่ 7 ต าบลแคนเหนือ อ าเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0 

      
(13) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสวัสดิ์  ผิวสะอาด – บ้าน
นายกันหา  สุขเพีย  บ้านโคกโก  หมู่ที่ 7 ต าบลแคนเหนือ  อ าเภอบา้นไผ ่ จังหวัด
ขอนแก่น 

0.00 0.00 84,000.00 0.00 0 % 0 

      
(13) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านลิ้นฟ้า หมู่ที ่8 ต าบลแคนเหนือ 
- บ้านดอนนาแพง  ต าบลบา้นลาน อ าเภอบ้านไผ ่ จังหวัดขอนแก่น 

0.00 0.00 0.00 250,000.00 -100 % 0 

      
(13) โครงการก่อสร้างทางระบายน้ า   บ้านหนองเจ้าเมือง  หมู่ที ่ 6   ต าบล 
แคนเหนือ  อ าเภอบ้านไผ ่ จังหวัดขอนแก่น 

179,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
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(13) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสวัสดิ์  ผิวสะอาด – 
บ้านนายกันหา  สุขเพีย  บ้านโคกโก  หมู่ที่ 7 ต าบลแคนเหนือ  อ าเภอบ้านไผ ่ 
จังหวัดขอนแก่น 

0.00 0.00 84,000.00 0.00 0 % 0 

      
(13) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านลิ้นฟ้า หมู่ที ่8 ต าบลแคน
เหนือ - บ้านดอนนาแพง  ต าบลบา้นลาน อ าเภอบ้านไผ ่ จังหวัดขอนแก่น 

0.00 0.00 0.00 250,000.00 -100 % 0 

      
(13) โครงการก่อสร้างทางระบายน้ า   บ้านหนองเจ้าเมือง  หมู่ที ่ 6   ต าบล 
แคนเหนือ  อ าเภอบ้านไผ ่ จังหวัดขอนแก่น 

179,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
(14) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 9 ต าบล
แคนเหนือ - หนองโน บ้านหนองตับเต่า ต าบลป่าปอ อ าเภอบ้านไผ ่ จังหวัด
ขอนแก่น 

0.00 0.00 0.00 250,000.00 -100 % 0 

      
(14) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายไพทูลย ์ พิกุลทอง – 
บ้านนายสุดใจ  สีลาไกร บ้านโคกโก  หมู่ที่ 7 ต าบลแคนเหนือ  อ าเภอบ้านไผ ่ 
จังหวัดขอนแก่น     

0.00 0.00 137,000.00 0.00 0 % 0 

      
(14) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านพ่อพรมมาไปทางสี่แยก
หนองตะกล้า บ้านห้วยชัน หมู่ที่  5  ต าบลแคนเหนือ อ าเภอบา้นไผ ่จังหวัด
ขอนแก่น    

0.00 70,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
(15) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านลิ้นฟ้า หมู่ที ่8 ต าบลแคน
เหนือ– บ้านดอนนาแพง ต าบลบ้านลาน  อ าเภอบ้านไผ ่ จังหวัดขอนแก่น 

0.00 0.00 249,500.00 0.00 0 % 0 

      (15) โครงการปรับปรุงห้องกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ   0.00 0.00 0.00 335,200.00 -100 % 0 

      
(16) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านโคกกลางหมู่ที่ 9  ต าบล 
แคนเหนือ  อ าเภอบ้านไผ ่ จังหวัดขอนแก่น 

195,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
(16) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลแคนเหนือ   

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0 

      (17) โครงการก่อสร้างรั้ว ท่ีท าการ อบต.แคนเหนือ    99,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
(19) โครงการก่อสร้างอาคารศูนยส์่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุผู้พิการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ อ าเภอบ้านไผ่ จังหวดัขอนแก่น  

0.00 0.00 299,000.00 0.00 0 % 0 
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(2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็กจากศาลากลางบ้าน – บ้านนางนิรันดร  
กลั่นบิดา  บ้านแคนเหนือ  หมู่ที่ 1 ต าบลแคนเหนือ  อ าเภอบ้านไผ ่ จังหวัดขอนแก่น 

0.00 0.00 41,000.00 0.00 0 % 0 

      
(2) โครงการก่อสร้างทางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน บ้านดอนหมากพริก หมู่ที่ 2 ไปล า
ห้วยวังเวิน (จากบ้านนายอ าพร ศรีเทพ-ดอนปู่ตา)  

0.00 0.00 0.00 250,000.00 -100 % 0 

      
(20) โครงการติดตั้งโคมไฟแสงสวา่งสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ภายในเขตพ้ืนท่ีต าบล
แคนเหนือ อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

0.00 0.00 99,000.00 0.00 0 % 0 

      
(21)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านพ่ออุ่น  นิลสมบูรณ์ – บ้าน
นางก้อน นิลสมบูรณ ์บ้านโคกโก หมู่ที่ 7 ต าบลแคนเหนือ อ าเภอบา้นไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น   

0.00 30,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
(23) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าโรงงานบ้านไผล่ิ้มซินเฮียง - ถัง
ประปา  บ้านลิ้นฟ้า  หมู่ที่ 8 ต าบลแคนเหนือ อ าเภอบ้านไผ ่ 
จังหวัดขอนแก่น 

0.00 220,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
(24) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านพ่อกุล ี – บ้านนายเกรียม วงษ์
ละคร  บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 9 ต าบลแคนเหนือ อ าเภอบ้านไผ ่ 
จังหวัดขอนแก่น 

0.00 44,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
(3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็กจากนานายส ารวย  ไสเสริม บ้านหนอง
คูณ  หมู่ที ่ 3  ไปบ้านโคก โก ต าบลแคนเหนือ อ าเภอบ้านไผ ่ จังหวัดขอนแก่น  

0.00 0.00 0.00 150,000.00 -100 % 0 

      
(3) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรตีจากบ้านนายไพร สุนนท์ – บ้านนางหล้า  สันชิต 
บ้านดอนหมากพริก หมู่ที่ 2 ต าบลแคนเหนือ อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

0.00 0.00 248,500.00 0.00 0 % 0 

      
(4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็กจากบ้านนายวีระเดชไปฮอมซา-บ้านนาย
ค าภ ูน้อยต าแย บ้านเหลา่หลวง  หมู่ที่ 4 ต าบลแคนเหนือ อ าเภอบา้นไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น 

0.00 0.00 0.00 210,000.00 -100 % 0 

      
(4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็กจากบ้านนายอภิชาติ สมีนาง – นานาย
อ่ า  หวานแท ้ บ้านหนองคูณ  หมู่ที่ 3 ต าบลแคนเหนือ  อ าเภอบ้านไผ ่ จังหวัด
ขอนแก่น      

0.00 0.00 34,000.00 0.00 0 % 0 

      
(5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็กจากสี่แยกรา้นเอกชัย – บ้านนายคณพศ  
สุทธิ  บ้านหนองคูณ หมู่ที่ 3 ต าบลแคนเหนือ  อ าเภอบ้านไผ ่ จังหวัดขอนแก่น 

0.00 0.00 66,000.00 0.00 0 % 0 
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(5) โครงการปรับปรุงขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางเจน  สุดจริง–
หน้าบ้านนางสุจิรดา  ชุมพล บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 5  ต าบลแคนเหนือ อ าเภอบ้านไผ ่
จังหวัดขอนแก่น  

0.00 0.00 0.00 53,000.00 -100 % 0 

      
(6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็กจากบ้านนายอิทธิพล ทุยโพธ์ิชัย –นา
นายเลื่อน นามจันดา หมู่ที่ 5 ต าบลแคนเหนือ ทางไปบ้านสร้างเอีย่น ต าบลป่าปอ 
อ าเภอบ้านไผ ่จังหวัดขอนแก่น 

0.00 0.00 0.00 182,000.00 -100 % 0 

      
(6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็กบ้านนายพิชัย  บุญสิงห์ บ้านเหล่าหลวง 
หมู่ที่ 4 ต าบลแคนเหนือ อ าเภอบา้นไผ ่ จังหวัดขอนแก่น 

0.00 0.00 16,000.00 0.00 0 % 0 

      
(7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก  บ้านหนองคูณ  หมู่ที่ 3  ต าบล 
แคนเหนือ  อ าเภอบ้านไผ ่ จังหวัดขอนแก่น 

59,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
(7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็กจากบ้านนายสุวิทย ์ สดุศรี – บ้านนาย
ทองสุข  ไสวงาม  บ้านเหลา่หลวง  หมู่ที่ 4 ต าบลแคนเหนือ  อ าเภอบ้านไผ ่ จังหวัด
ขอนแก่น 

0.00 0.00 69,000.00 0.00 0 % 0 

      

(7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็กสายรอบหมู่บ้านจากสามแยกบ้านนาง
กองสี โยธาภักดี – บ้านนายอุดม ภาวะโคตร (จุดเริ่มต้นจากบ้านนายอุดม ภาวะ
โคตร-นานางไส ไชยปัญญา) บ้านหนองเจ้าเมือง  หมู่ที่ 6  ต าบลแคนเหนือ อ าเภอ
บ้านไผ ่จังหวัดขอนแก่น  

0.00 0.00 0.00 220,000.00 -100 % 0 

      
(8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก    บ้านหนองคูณ  หมู่ที่ 3  ต าบลแคน
เหนือ อ าเภอบ้านไผ ่ จังหวัดขอนแก่น 

39,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
(8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็กจากบ้านนายบุญแถม  ใสทอง – สระ
น้ ากินฮอมซา  บ้านเหล่าหลวง  หมู่ที่ 4 ต าบลแคนเหนือ  อ าเภอบ้านไผ ่ จังหวัด
ขอนแก่น 

0.00 0.00 165,000.00 0.00 0 % 0 

      
(8) โครงการปรับปรุงถนนทางการเกษตร จากสามแยกถนนข้างโรงเรียนบ้านหนอง
เจ้าเมือง ไปล าห้วยปะครอง บ้านหนองเจ้าเมือง หมู่ที่ 6 ต าบลแคนเหนือ อ าเภอ
บ้านไผ ่จังหวัดขอนแก่น 

0.00 0.00 0.00 25,000.00 -100 % 0 

 

 50 



 

  รายจา่ยจรงิ ประมาณการ 
  ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ยอดตา่ง (%) ป ี2563 

      
(9) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก   บ้านเหล่าหลวง  หมู่ที่ 4  ต าบล
แคนเหนือ  อ าเภอบ้านไผ ่ จังหวัดขอนแก่น 

67,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
(9) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็กจากสามแยกข้างก าแพงวัดสว่าง
อารมณ์ – บ้านนายจันทร ์ พืชผักหวาน บ้านห้วยชัน  หมู่ที่ 5 ต าบลแคนเหนือ  
อ าเภอบ้านไผ ่ จังหวัดขอนแก่น   

0.00 0.00 51,000.00 0.00 0 % 0 

      
(9) โครงการปรับปรุงถนนทางการเกษตรจากสามแยกทิศเหนือบ้านไปชลประทาน
บ้านหนองเจ้าเมือง หมู่ที่ 6 ต าบลแคนเหนือ อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากข้างบ้านพ่อวสรุัตน ์ภาวะโคตร - ยุ้ง
ข้าวนายสุวิทย์ สดุงาม บ้านหนองเจ้าเมือง หมู่ที่ 6 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.
ขอนแก่น 

0.00 193,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางมณีรตัน ์สุดจริง – บ้านนาง
ค าใบ สันหนัง บ้านดอนหมากพรกิ หมู่ที่ 2 ต าบลแคนเหนือ อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น 

0.00 177,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์บริเวณด้านหลังอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 0.00 95,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
รวมคา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 1,078,000.00 1,049,000.00 1,871,000.00 2,515,200.00     120,000 

รวมงบลงทุน 1,177,000.00 1,049,000.00 1,871,000.00 2,580,000.00     120,000 
  งบเงนิอดุหนนุ               
  เงนิอดุหนนุ               
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 131,520.40 496,418.56 293,519.02 0.00 0 % 0 
      (1) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคอ าเภอบ้านไผ ่ 0.00 0.00 0.00 320,000.00 -78.13 % 70,000 

รวมเงนิอดุหนนุ 131,520.40 496,418.56 293,519.02 320,000.00     70,000 
รวมงบเงนิอดุหนนุ 131,520.40 496,418.56 293,519.02 320,000.00     70,000 
รวมงานไฟฟา้ถนน 1,308,520.40 1,545,418.56 2,164,519.02 2,900,000.00     190,000 
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งานก าจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู               
  งบด าเนนิงาน               
  คา่ใชส้อย               
    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 449,562.00 514,900.00 489,504.00 0.00 0 % 0 
      (1) ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล 0.00 0.00 0.00 240,000.00 -30 % 168,000 
      (2) ค่าจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0 % 300,000 

รวมคา่ใชส้อย 449,562.00 514,900.00 489,504.00 540,000.00     468,000 
รวมงบด าเนนิงาน 449,562.00 514,900.00 489,504.00 540,000.00     468,000 

รวมงานก าจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู 449,562.00 514,900.00 489,504.00 540,000.00     468,000 
รวมแผนงานเคหะและชมุชน 4,212,582.40 4,053,425.56 4,916,390.02 6,184,720.00     3,197,920 

แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน               
งานสง่เสรมิและสนบัสนนุความเขม้แข็งชมุชน               
  งบด าเนนิงาน               
  คา่ใชส้อย               
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ               
      (1) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน /กลุ่มอาชีพ 0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0 
      (2) โครงการส่งเสริมเกษตรกรผลติมะม่วงคณุภาพ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0 
      (2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพส าหรับประชาชนต าบลแคนเหนือ   0.00 0.00 133,520.00 0.00 0 % 0 

      
(3) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดงูานเพื่อพัฒนาศักยภาพและสรา้งความเข้มแข็ง
ของผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000 

      (3) โครงการโรงเรียนผูสู้งอายุองคก์ารบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 0.00 0.00 0.00 235,000.00 -14.89 % 200,000 
      (4) โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพส าหรับกลุม่สตร ี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 
      (4) โครงการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน 0.00 0.00 165,440.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแคนเหนือ อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2562 

0.00 0.00 0.00 124,500.00 -100 % 0 
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โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

0.00 0.00 0.00 140,000.00 -28.57 % 100,000 

      โครงการโรงเรยีนผูสู้งอายุองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ ประจ าปี 2561 0.00 0.00 313,200.00 0.00 0 % 0 
รวมคา่ใชส้อย 0.00 0.00 612,160.00 749,500.00     430,000 

รวมงบด าเนนิงาน 0.00 0.00 612,160.00 749,500.00     430,000 
  งบเงนิอดุหนนุ               
  เงนิอดุหนนุ               
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 60,000.00 80,000.00 0.00 0 % 0 
      (1) อุดหนุนท่ีท าการปกครองจังหวัดขอนแก่น 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 
      (2) อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอบ้านไผ ่ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 
      (3) อุดหนุนสถานตี ารวจภูธรบ้านไผ ่ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 
      (4) อุดหนุนสถานตี ารวจภูธรบ้านไผ ่ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 
    เงินอุดหนุนเอกชน               
      (1) อุดหนุนกลุ่มอาชีพภายในต าบลแคนเหนือ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 

รวมเงนิอดุหนนุ 0.00 60,000.00 80,000.00 100,000.00     100,000 
รวมงบเงนิอดุหนนุ 0.00 60,000.00 80,000.00 100,000.00     100,000 

รวมงานสง่เสรมิและสนบัสนนุความเขม้แขง็ชมุชน 0.00 60,000.00 692,160.00 849,500.00     530,000 
รวมแผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน 0.00 60,000.00 692,160.00 849,500.00     530,000 
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แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ               
งานกฬีาและนนัทนาการ               
  งบด าเนนิงาน               
  คา่ใชส้อย               
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ               
      (1) ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา  อบต. แคนเหนือ 0.00 279,087.00 245,909.00 335,000.00 -16.42 % 280,000 
      (1) ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา  อบต. แคนเหนือ  228,616.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
      (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 0.00 33,400.00 27,270.00 30,000.00 0 % 30,000 
      (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน  84,930.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

รวมคา่ใชส้อย 313,546.00 312,487.00 273,179.00 365,000.00     310,000 
  คา่วสัด ุ               
    วัสดุกีฬา 67,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

รวมคา่วสัด ุ 67,400.00 0.00 0.00 0.00     0 
รวมงบด าเนนิงาน 380,946.00 312,487.00 273,179.00 365,000.00     310,000 

  งบลงทนุ               
  คา่ครภุณัฑ ์               
    ครุภณัฑ์กีฬา               
      (1)ค่าจัดซื้อเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000 

รวมคา่ครภุณัฑ ์ 0.00 0.00 0.00 0.00     100,000 
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00     100,000 

รวมงานกฬีาและนนัทนาการ 380,946.00 312,487.00 273,179.00 365,000.00     410,000 
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งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่               
  งบด าเนนิงาน               
  คา่ใชส้อย               
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ               
      (1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานงานประเพณบีุญเดือนหก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 290,000 
      (1) โครงการสืบสานงานประเพณขีองดีอ าเภอบ้านไผ ่ 0.00 0.00 116,500.00 0.00 0 % 0 
      (1) โครงการสืบสานงานประเพณขีองดีอ าเภอบ้านไผ ่  ประจ าป ี 2559   166,100.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
      (1) โครงการสืบสานงานประเพณขีองดีอ าเภอบ้านไผ่ ประจ าป ี 2560   0.00 100,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
      (1) โครงการสืบสานงานประเพณบีุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอ าเภอบ้านไผ ่ 0.00 0.00 0.00 150,000.00 -100 % 0 
      (2) โครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 
      (2) โครงการสืบสานงานประเพณบีุญบั้งไฟ   0.00 0.00 299,942.00 0.00 0 % 0 
      (2) โครงการสืบสานงานประเพณบีุญบั้งไฟ  ประจ าป ี 2559  299,767.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
      (2) โครงการสืบสานงานประเพณบีุญบั้งไฟ  ประจ าป ี 2560  0.00 299,890.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
(3) ค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานงานประเพณบีุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอ าเภอ
บ้านไผ ่

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 

      (3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศกาลเข้าพรรษา   0.00 0.00 0.00 61,500.00 -100 % 0 
      (4) โครงการจัดตั้งชมรมอนุรักษ์ศลิปะพื้นบ้านของต าบลแคนเหนือ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 
      โครงการท าบญุวันธรรมสวนะในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจ าปี 2560 0.00 5,432.00 0.00 0.00 0 % 0 
      โครงการท าบญุวันธรรมสวนะในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจ าปี 2561 0.00 0.00 29,982.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการร่วมกิจกรรมร าดอกคณูเสียงแคน220ปี มหานครขอนแก่น เนื่องใน
เทศกาลไหมนานาชาต ิประเพณีผกูเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น 
ประจ าปี 2559 

0.00 29,180.00 0.00 0.00 0 % 0 

      โครงการสืบสานงานประเพณีบุญเดือนหก 0.00 0.00 0.00 300,000.00 -100 % 0 
รวมคา่ใชส้อย 465,867.00 434,502.00 446,424.00 511,500.00     370,000 

รวมงบด าเนนิงาน 465,867.00 434,502.00 446,424.00 511,500.00     370,000 
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  งบเงนิอดุหนนุ               
  เงนิอดุหนนุ               
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
      (1) อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอบ้านไผ ่ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 
    เงินอุดหนุนเอกชน               
      (1) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000 
      อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านแคนเหนือ หมู่ 1 0.00 0.00 0.00 25,000.00 -100 % 0 

รวมเงนิอดุหนนุ 40,000.00 0.00 0.00 25,000.00     55,000 
รวมงบเงนิอดุหนนุ 40,000.00 0.00 0.00 25,000.00     55,000 

รวมงานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่ 505,867.00 434,502.00 446,424.00 536,500.00     425,000 
รวมแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 886,813.00 746,989.00 719,603.00 901,500.00     835,000 

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา               
งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน               
  งบลงทนุ               
  คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง               
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค               

      
(1) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรตีเสริมเหล็กจากบ้านนางสมคดิ  ภาวะโคตร ถึง 
บ้านนางสมบูรณ ์ ทีทา  บ้านแคนเหนือ หมู่ที่ 1 ต าบลแคนเหนือ อ าเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 61,000 

      
(10) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายทองคณู  สุวรรณ
หาร – บ้านแม่กลม พรมนอก (ถึงบ้านนางแป้  ทิทา) บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 5  
ต าบลแคนเหนือ อ าเภอบ้านไผ ่จังหวัดขอนแก่น 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 44,000 

      
(11) โครงการปรับปรุงถนนดิน (สายบ้านห้วยชัน-โสกดู่) ท่ีนานายอุดร แก้ว
จันทร์ -ที่นานายทองดี  ผลบุญ  บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 5  ต าบลแคนเหนือ อ าเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 48,000 
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(12) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกบ้านนางกิ้ง  หันมา 
- บ้านนายช านาญ  สาชิน บ้านหนองเจ้าเมือง หมู่ที่ 6  ต าบลแคนเหนือ อ าเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 280,000 

      
(13) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสม  สมดีี - บ้านนาย
ทอม  สมีใหญ ่ บ้านโคกโก หมู่ที่ 7 ต าบลแคนเหนือ อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 122,000 

      
(14) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านพ่อช่วง มงคล - บ้านพ่อ
เพ็ชร  ขาวภา  บ้านโคกโก หมู่ที่ 7 ต าบลแคนเหนือ อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 77,000 

      
(15) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางพรมพร ลุนราศรี- 
บ้านนางบัวรอง  งามวิลัย  บ้านลิน้ฟ้า หมู่ที่ 8 ต าบลแคนเหนือ อ าเภอบ้านไผ ่ 
จังหวัดขอนแก่น 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000 

      
(16) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายเพลิง  ดวงโพธิ์พิมพ์ 
- บ้านนายไชยา  ไสวด ี บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 9 ต าบลแคนเหนือ อ าเภอบ้านไผ ่ 
จังหวัดขอนแก่น 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 22,000 

      
(17)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็กจากบ้านนายบัวรอง  พลไชยสงค์ - 
บ้านนายทองสุข  กุลวงษ์  บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 9 ต าบลแคนเหนือ อ าเภอบ้านไผ ่ 
จังหวัดขอนแก่น 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 17,000 

      
(18)โครงการก่อสร้างทางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 9 (ลาน
อ้อยประสิทธ์ิพืชผล – บ้านแม่สดีา  สมีแจ้ง) ต าบลแคนเหนือ อ าเภอบ้านไผ ่ 
จังหวัดขอนแก่น 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 261,000 

      
(19) โครงการบุกเบิกขยายทางเสริมผิวถนนดินทางการเกษตร จากโคกย่าเนียม 
ที่นานายบุญ-ไปท่ีนานางสมจิตร สมอหมอบ บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 9 ต าบลแคน
เหนือ อ าเภอบ้านไผ ่ จังหวัดขอนแก่น 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 56,000 

      
(2) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรตีเสริมเหล็กจากบ้านนายสี ตาหลา้ ไป บ้าน
นายหา จ่าบาล บ้านแคนเหนือ หมู่ที่ 1 ต าบลแคนเหนือ อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 76,000 
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(20) โครงการบุกเบิกขยายขึ้นรูปคันทางถนนดินทางการเกษตร สายบ้านโคก
กลาง – ป่าเป้ง (จากท่ีนานายประดิษฐ์  พรปรีชา – ที่นานางกว้าง  นาน้อย) 
บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 9 ต าบลแคนเหนือ อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 101,000 

      
(21) โครงการก่อสร้างประตูรั้ว อบต.แคนเหนือ ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.แคนเหนือ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 80,000 

      
(22) โครงการปรับปรุง/ต่อเตมิอาคารศูนยส์่งเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิต
ผู้สูงอาย ุผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 430,000 

      (23) โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์หนองแวงสาธารณประโยชน์ต าบลแคนเหนือ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 203,900 
      (24) เงินชดเชยสัญญาแบบปรบัราคาได้ (ค่า K) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

      
(3) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรตีเสริมเหล็กจากบ้านนางนิรัน  กลัน่บิดา ไป 
บ้านพ่อเติม  พาทีบ้านแคนเหนือ หมู่ที่ 1 ต าบลแคนเหนือ อ าเภอบา้นไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 163,000 

      

(4) โครงการก่อสร้างทางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน บ้านดอนหมากพริก หมู่ที่ 2 
จากบ้านพ่อไพร  สุนนท์ –  บ้านนายอ าพร  ศรีเทพ เช่ือมกับทางระบายน้ าเดมิ
ทางไปดอนปู่ตาบ้านดอนหมากพรกิ ต าบลแคนเหนือ อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000 

      
(5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็กจากบ้านนายคณพศ  สุทธิ ไป บ้าน
นายสวัสดิ ์ ทิทา บ้านหนองคูณ หมู่ที่  3 ต าบลแคนเหนือ อ าเภอบ้านไผ ่ 
จังหวัดขอนแก่น 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000 

      
(6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็กจากบ้านนางหนูเพียร  จ่าบาล ข้าง
โรงเรียนไตรคามประชาสรรค ์บ้านเหล่าหลวง หมู่ที่ 4 ต าบลแคนเหนือ อ าเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 218,000 

      
(7) โครงการเสริมผิวถนนดินทางการเกษตร บ้านเหล่าหลวง หมู่ที่ 4 ต าบลแคน
เหนือ –หนองผักหลอด บ้านสร้างแป้น ต าบลบ้านลาน อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 26,000 
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(8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็กจากบ้านนายเจริญ  สุดใด - บ้านนาย
สาคร  บุญสิงห์ บ้านห้วยชัน หมู่ที ่5  ต าบลแคนเหนือ อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 104,000 

      
(9) โครงการก่อสร้างทางระบายน้ าจากบ้านนางสุจริดา  ชุมพล - บ้านนายวุฒิศักดิ ์ สุด
ด ีบ้านห้วยชัน หมู่ที่ 5  ต าบลแคนเหนือ อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 104,000 

รวมคา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 0.00 0.00 0.00 0.00     3,403,900 
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00     3,403,900 

รวมงานก่อสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน 0.00 0.00 0.00 0.00     3,403,900 
รวมแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 0.00 0.00 0.00 0.00     3,403,900 

แผนงานการเกษตร               
งานอนรุกัษแ์หลง่น้ าและปา่ไม ้               
  งบด าเนนิงาน               
  คา่ใชส้อย               
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ               
      (1) โครงการปลูกต้นไมล้้ าค่าคืนปา่ให้ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 129,800.00 84,928.00 99,052.00 145,000.00 -31.03 % 100,000 
      (2) โครงการดูแลรักษาพ้ืนท่ีสาธารณะต าบลแคนเหนือ 0.00 0.00 50,000.00 20,000.00 50 % 30,000 
      (2) โครงการปลูกพืชผักสวนครัวตามแนวพระราชด ารเิศรษฐกิจพอเพียง 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
      (3) โครงการวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ 0.00 0.00 0.00 32,000.00 -37.5 % 20,000 
      โครงการคลองสวยน้ าใส ไรผ้ักตบชวา ประจ าปี 2560 0.00 64,900.00 0.00 0.00 0 % 0 
      โครงการดูแลรักษาพ้ืนท่ีสาธารณะต าบลแคนเหนือ 42,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
      โครงการปลูกต้นราชพฤกษ์เฉลิมพระเกียรต ิ 7  รอบ 84  พรรษา มหาราชิน ี 0.00 98,590.00 0.00 0.00 0 % 0 
      โครงการวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ พ.ศ. 2561 0.00 0.00 6,888.00 0.00 0 % 0 

รวมคา่ใชส้อย 180,300.00 248,418.00 155,940.00 197,000.00     150,000 
รวมงบด าเนนิงาน 180,300.00 248,418.00 155,940.00 197,000.00     150,000 

รวมงานอนรุกัษแ์หลง่น้ าและปา่ไม้ 180,300.00 248,418.00 155,940.00 197,000.00     150,000 
รวมแผนงานการเกษตร 180,300.00 248,418.00 155,940.00 197,000.00     150,000 
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แผนงานงบกลาง               
งบกลาง               
  งบกลาง               
  งบกลาง               
    เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 98,848.00 109,498.00 121,526.00 130,000.00 15.38 % 150,000 
    เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0.00 0.00 0.00 5,312.00 88.25 % 10,000 
    เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 0.00 6,169,600.00 6,335,600.00 7,514,400.00 1.74 % 7,645,200 
    เบี้ยยังชีพคนพิการ 0.00 1,815,200.00 1,883,200.00 2,584,800.00 39.65 % 3,609,600 
    เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 12,000.00 33,500.00 30,000.00 60,000.00 0 % 60,000 
    ส ารองจ่าย 307,600.00 291,800.00 27,448.00 300,000.00 -33.33 % 200,000 
    รายจ่ายตามข้อผูกพัน 160,000.00 160,000.00 170,000.00 0.00 0 % 0 
      (1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 120,000.00 0 % 120,000 
      (2) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลแคนเหนือ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000 
    เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 170,000.00 170,000.00 195,367.00 206,459.00 4.93 % 216,630 
    เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ (ชคบ.) 0.00 0.00 0.00 18,000.00 122.22 % 40,000 
    เงินช่วยพิเศษผู้รับบ านาญ 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0 

รวมงบกลาง 748,448.00 8,749,598.00 8,763,141.00 11,003,971.00     12,101,430 
รวมงบกลาง 748,448.00 8,749,598.00 8,763,141.00 11,003,971.00     12,101,430 
รวมงบกลาง 748,448.00 8,749,598.00 8,763,141.00 11,003,971.00     12,101,430 

รวมแผนงานงบกลาง 748,448.00 8,749,598.00 8,763,141.00 11,003,971.00     12,101,430 
รวมทกุแผนงาน 20,847,483.57 30,926,753.53 33,321,859.52 39,500,000.00     41,590,000 
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจา่ยทัว่ไป 

                           ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563     

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแคนเหนอื 
อ าเภอบา้นไผ ่  จงัหวดัขอนแก่น 

                  ประมาณการรายจา่ยรวมทัง้สิน้ 41,590,000 บาท จา่ยจากรายไดจ้ัดเกบ็เอง  หมวดภาษจีดัสรรและหมวด
เงนิอุดหนนุทัว่ไป แยกเปน็  

 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 

 
งานบรหิารทัว่ไป รวม 11,672,920 บาท 

  
งบบคุลากร รวม 8,706,000 บาท 

   
เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,311,920 บาท 

   
เงนิเดือนนายก/รองนายก จ านวน 514,080 บาท 

 
    

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่นายก อบต.  20,400  บาท/เดือน รวม 12 เดือน          
เป็นเงิน      244,800     บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่รองนายก อบต. 2  คน ๆละ  11,220  บาท/เดือน รวม  12 เดือน   
เป็นเงิน      269,280      บาท 
- ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2557 

   
เงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหนง่นายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งให้แก่นายก อบต.  1,750 บาท/เดือน 
รวม 12 เดือน  เป็นเงิน  21,000    บาท 
-  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งรองนายก อบต. 2 คน ๆละ 880 บาท/เดือน 
รวม 12 เดือน เป็นเงิน   21,120    บาท 
- ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2557 

   
เงนิคา่ตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบพิเศษให้แก่นายก อบต. 1,750 บาท/เดือน  รวม 12 เดือน  
เป็นเงิน 21,000  บาท   
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบพิเศษให้แก่รองนายก อบต.  2  คน ๆละ  880  บาท/เดือน 
รวม  12 เดือน เป็นเงิน     21,120  บาท 
- ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 
พ.ศ.2557 
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เงนิคา่ตอบแทนเลขานกุาร/ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

จ านวน 86,400 บาท 

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายก อบต.  7,200 บาท/เดือน รวม  12  เดือน 
- ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 

เงนิคา่ตอบแทนสมาชิกสภาองคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ จ านวน 1,540,800 บาท 
  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ 

 (1) ประธานสภา  อบต.  11,220  บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 134,640 บาท 
 (2) รองประธานสภา อบต.  9,180 บาท/ เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 110,160 บาท 
 (3) สมาชิกสภา อบต. จ านวน 15  คน 7,200 บาท/คน/เดือน รวม 12 เดือน  
เป็นเงิน  1,296,000  บาท 
- ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557   

เงนิคา่ตอบแทนอื่น จ านวน 86,400 บาท 
  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขาสภา อบต.  7,200 บาท/ เดือน  รวม  12  เดือน  

เป็นเงิน 86,400  บาท 
- ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557   
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เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 6,394,080 บาท 
เงนิเดือนพนกังาน จ านวน 4,437,960 บาท 
  - เพื่อจา่ยเป็นเงนิเดอืนพนักงานสว่นทอ้งถิน่  ส านกัปลดั     จ านวน        3,164,760.- บาท  

(1)  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล      42,620 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 511,440 บาท 
(2)  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 36,310 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 435,720 บาท 
(3)  หัวหน้าส านักปลัด                    33,000 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 396,000 บาท 
(4)  นักวิชาการตรวจสอบภายใน        29,610 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 355,320 บาท 
(5)  นักพัฒนาชุมชน                      19,480  บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 233,760 บาท 
(6)  นักทรัพยากรบุคคล                  26,460 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 317,520 บาท 
(7)  นักจัดการงานทั่วไป                  26,460 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 317,520 บาท 
(8)  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน      25,970 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 311,640 บาท 
(9)  เจ้าพนักงานธุรการ                   23,820 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 285,840 บาท 
- เพื่อจา่ยเป็นเงนิเดอืนพนักงานสว่นทอ้งถิน่  กองคลงั        จ านวน        1,273,200.- บาท  
(1) ผู้อ านวยการกองคลัง                  33,560 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 402,720 บาท 
(2) นักวิชาการจัดเก็บรายได้              24,090 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 289,080 บาท 
(3) นักวิชาการพัสดุ                        29,610 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 355,320 บาท  
(4) นักวิชาการการเงินและบัญชี         18,840 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 226,080 บาท 
- ฐานอ านาจหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 210,000 บาท 
  - เพื่อจา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่ง  ส านกัปลดั                  จ านวน             168,000.- บาท 

(1) เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง นักบริหารงาน อบต.  ให้แก่ปลัด อบต.   
จ านวน  7,000 บาท/เดือน  รวม 12 เดือน  เป็นเงิน    84,000  บาท 
(2) เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง นักบริหารงาน อบต.  ให้แก่รองปลัด อบต.  
จ านวน 3,500 บาท/เดือน  รวม 12 เดือน  เป็นเงิน    42,000  บาท 
(3) เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป  ให้แก่หัวหน้าส านักปลัด 
จ านวน 3,500 บาท/เดือน   รวม 12 เดือน  เป็นเงิน    42,000  บาท 
- เพื่อจา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่ง  กองคลงั                     จ านวน              42,000.- บาท 
(1) เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป ให้แก่ผู้อ านวยการกองคลัง 
จ านวน  3,500 บาท/เดือน  รวม 12 เดือน  เป็นเงิน  42,000 บาท  
- ฐานอ านาจหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค่าจา้งลูกจา้งประจ า จ านวน 218,280 บาท 
  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างรายเดือนให้แก่ลูกจ้างประจ า  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 

จ านวน 18,190  บาท/เดือน  รวม 12 เดือน  เป็นเงิน  218,280 บาท   
- ฐานอ านาจหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองคลัง) 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,329,000 บาท 
  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป   

รวม 12 เดือน รายละเอียดดังนี้ 
พนกังานจ้างตามภารกจิส านกัปลดั          จ านวน   621,480.- บาท 
(1) ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  22,840 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 274,080 บาท 
(2) ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป         16,230 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 194,760 บาท 
(3) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ             12,720 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 152,640 บาท 
พนกังานจ้างตามภารกจิกองคลงั            จ านวน   275,520.- บาท 
(1) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ               11,960 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 143,520 บาท 
(2) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้     11,000 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 132,000 บาท 
พนกังานจ้างทัว่ไปส านักปลดั               จ านวน   324,000.-   บาท 
(1)  พนักงานขับรถยนต์               9,000 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน  108,000 บาท 
(2)  ภารโรง                             9,000 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน  108,000 บาท 
(3)  คนงาน                             9,000 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน  108,000 บาท 
พนกังานจ้างทัว่ไปกองคลัง                  จ านวน   108,000.-   บาท 
(1)  คนงานทั่วไป                       9,000 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท 
- ฐานอ านาจหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

เงนิเพิม่ต่าง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 114,840 บาท 
  -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง  เงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ  และ

เงินเพ่ิมอ่ืนๆให้พนักงานจ้าง (ส าหรับส านักปลัดและกองคลัง) 
- ฐานอ านาจหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เงนิอื่นๆ จ านวน 84,000 บาท 
  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนต าแหน่ง นักบริหารงาน อบต. ให้แก่ปลัด อบต.   

จ านวน 7,000 บาท/เดือน  รวม 12 เดือน   
- ฐานอ านาจหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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งบด าเนินงาน รวม 2,751,920 บาท 

 
ค่าตอบแทน รวม 513,100 บาท 

 
ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิราชการอนัเปน็ประโยชนแ์กอ่งค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่น 

จ านวน 300,000 บาท 

  

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
(1) เงินผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  ส าหรับพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 
(2) เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานการเลือกตั้งเงินรางวัล เงินท าขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว  
และอ่ืนๆ 
(3) เงินค่าตอบแทนนักบริบาลท้องถิ่น     
- ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557,  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค 0402.5/ว 85 ลง
วันที่ 6 กันยายน  2561 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ,  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัคร บริบาลท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
การเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562    

 
ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000 บาท 

  

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง ที่ได้รับค าสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติและวันหยุดราชการ    
- ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (ส านักปลัด)  

 
ค่าเชา่บ้าน จ านวน 163,100 บาท 

  

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างประจ าและผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ
ก าหนด 
- ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (ส านักปลัด) 

 
เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบุตร จ านวน 30,000 บาท 

  

  -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหาร  พนักงานส่วนต าบล  และผู้มีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบฯก าหนด   
- ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที3่) พ.ศ.2549 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560 (ส านักปลัด)  
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ค่าใชส้อย รวม 1,623,820 บาท 

 
รายจา่ยเพื่อให้ได้มาซึง่บรกิาร       

  
(1) ค่าจา้งเหมาบริการ จ านวน 500,000 บาท 

  

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลหรือค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ที่จ าเป็น 
- ฐานอ านาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560,  
หนังสือ มท. ด่วนมากที่ มท. 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ อปท.  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562  เรื่องหลักเกณฑ์และ อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
ตั้งงบประมาณรายจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า สาธารณูปโภค  (ส านักปลัด) 

  
(2) ค่ารงัวัดทีด่นิทีส่าธารณประโยชน์ จ านวน 17,820 บาท 

  

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่ารังวัดที่ดินที่สาธารณประโยชน์  และอ่ืนๆ  
- ฐานอ านาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560,  
หนังสือ มท. ด่วนมากที่ มท. 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ อปท. 

  
(3) ค่าจา้งเหมาจดัท าปา้ยประชาสมัพนัธ์ จ านวน 20,000 บาท 

  

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ ในกิจการงานของ อบต.  และอ่ืนๆ  
- ฐานอ านาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
หนังสือ มท. ด่วนมากที่ มท. 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ อปท.   

  
(4) ค่าบอกรบัวารสารสิ่งพิมพ์ จ านวน 70,000 บาท 

  

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสารสิ่งพิมพ์  หนังสือพิมพ์  เอกสารทางวิชาการต่างๆ  หรือหนังสือ
ระเบียบกฎหมายต่างๆ  รวมทั้งเป็นค่าจ้างเข้าเล่ม เย็บปก ถ่ายส าเนาเอกสาร แผน
ต่างๆ ข้อบัญญัติต่างๆ และอ่ืนๆ 
- ฐานอ านาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
หนังสือ มท. ด่วนมากที่ มท. 0808.2/ว 7120 ลงวันที ่9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ อปท. 

  
(5) ค่าธรรมเนยีมตา่งๆ จ านวน 10,000 บาท 

  

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของ อบต. และอ่ืนๆ  
- ฐานอ านาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
หนังสือ มท. ด่วนมากที่ มท. 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ อปท. 

  
(6) ค่าเชา่บรกิารเครื่องถา่ยเอกสาร จ านวน 80,000 บาท 

  

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร ของ อบต.  
- ฐานอ านาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560,  
หนังสือ มท. ด่วนมากที่ มท. 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ อปท.  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562  เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
ตั้งงบประมาณรายจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
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(7) ค่าเบี้ยประกนัภยั จ านวน 20,000 บาท 

  

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าประกันภัยรถราชการ (ประเภท 3) ของ อบต.  
- ฐานอ านาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560,  
หนังสือ มท. ด่วนมากที่ มท. 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์การ 
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ อปท, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746  
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562  เรื่องหลักเกณฑ์และ อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาตั้ง
งบประมาณรายจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาะารณูปโภค และระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดท าประกันภัยทรัพย์สินของ อปท.  พ.ศ.2562 (ส านักปลัด) 

  
(8) ค่าจดัท าวารสาร จ านวน 50,000 บาท 

  

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าวารสาร อบต. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ และอ่ืนๆ  
- ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วน
ราชการ พ.ศ.  2553 และหนังสือ มท. ด่วนมากที่ มท. 0808.2/ว 7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิก จ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ อปท.  

  
(9) ค่าพฒันาและปรบัปรงุระบบเวบ็ไซต ์อบต.แคนเหนือ จ านวน 30,000 บาท 

  

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าพัฒนาและปรับปรุงระบบเว็บไซต์ อบต.แคนเหนือ และอ่ืนๆ  
- ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วน
ราชการ พ.ศ.  2553 และหนังสือ มท. ด่วนมากที่ มท. 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิก จ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ อปท.  

 
รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธิีการ จ านวน 66,000 บาท 

  

 (1) ค่ารบัรอง                                                            จ านวน             20,000.-  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองเกี่ยวกับการต้อนรับบุคคลหรือคณะที่ไปนิเทศงานตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือ
ทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับกิจการของอบต.   และรับรองอ่ืนๆเช่น ค่าอาหารค่าเครื่องดื่มค่า
ของขวัญ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจ าเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง  และอ่ืนๆ 
- ฐานอ านาจหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548  เรื่อง 
การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(2) ค่าเลีย้งรบัรอง                                                      จ านวน             26,000.-  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมต่างๆ เช่น การประชุมสภาท้องถิ่น ประชุมคณะกรรมการ 
หรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือระเบียบ หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
ฯลฯ  
- ฐานอ านาจหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548  เรื่อง การ
ตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(3) ค่าใชจ้่ายในพธิทีางศาสนา/รฐัพธิ ี                               จ านวน             20,000.-  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานกิจกรรมทางศาสนา  และงานรัฐพิธีต่างๆ  เช่น กิจกรรมวันพ่อ วันแม ่ 
และอ่ืนๆ  
- ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
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รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัิราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

  
(1) ค่าลงทะเบยีนอบรม จ านวน 100,000 บาท 

  

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนอบรมของผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างที่
ได้รับการอนุญาตให้เข้ารับการอบรม ตามโครงการต่างๆ 
- ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (ส านักปลัด)  

  
(2)  ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 100,000 บาท 

  

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทาง
ไปราชการหรืออบรมสัมมนาของคณะผู้บริหาร / สมาชิกอบต. / พนักงานส่วนต าบลและพนักงาน
จ้างที่ได้รับการอนุญาตให้เข้ารับการอบรม ตามโครงการต่างๆ ฯลฯ 
- ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (ส านักปลัด) 

  
(3) ค่าใชจ้่ายโครงการฝึกอบรมสัมมนาบคุลากร จ านวน 100,000 บาท 

  

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากร เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ และบุคลากร อบต. แคนเหนือ  โดย อบต. เป็นผู้ด าเนินการอบรม
เอง เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่า
สถานที่ ค่าจ้างเหมารถ ค่าวัสดุส านักงาน และอ่ืนๆ 
- ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559     
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 
หน้า 140 ล าดับที่ 3  

  
(4) ค่าใชจ้่ายตามโครงการพฒันาคุณธรรมจรยิธรรมฯ จ านวน 20,000 บาท 

  

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ส่วนต าบล เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน  
ค่าสถานที่ ค่าวัสดุ ส านักงาน และอ่ืนๆ 
- ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 
หน้า 140 ล าดับที่ 4 

  
(5) ค่าใชจ้่ายในการเลือกตัง้ จ านวน 250,000 บาท 

  

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายก อบต. และ สมาชิก อบต. เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ
ส านักงาน ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าสถานที่ และอ่ืนๆ 
- ฐานอ านาจระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก สภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ. 2554 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2557 และหนังสือด่วนมาก
ที ่มท. 0808.2/ว 3028 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 
 หน้า 142 ล าดับที่ 13 
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(6) โครงการ อบต. พบประชาชน / อบต. เคลื่อนที่ จ านวน 25,000 บาท 

  

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ อบต. พบประชาชน / อบต.เคลื่อนที่ เพ่ือให้
ประชาชนเข้าถึงบริการ รับทราบ ปัญหา ความต้องการของประชาชน  เช่น ค่าป้ายโครงการ 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าสถานที่ และอ่ืนๆ   
- ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และ
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 
หน้า 120 ล าดับที่ 2 

  
(7) โครงการวนัท้องถิน่ไทย จ านวน 20,000 บาท 

  

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ อันเนื่องมาจากการจัดงานวัน
ท้องถิ่นไทย เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปโภคบริโภค ค่าอาหารกลางวัน ค่าพานพุ่มดอกไม้
สด และอ่ืนๆ 
- ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และ
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 
หน้า 141 ล าดับที่ 6 

  
(8) โครงการประชมุประจ าเดอืนระดบัต าบล จ านวน 25,000 บาท 

  

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการประชุมประจ าเดือนระดับต าบล เช่น ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ป้ายประชาสัมพันธ์  และอ่ืนๆ 
- ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และ
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 
หน้า 141 ล าดับที่ 7  

  
(9) โครงการประชมุประชาคมท้องถิน่ระดบัต าบล จ านวน 30,000 บาท 

  

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับต าบล  เพ่ือการ
จัดท า/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  การเพ่ิมเติมแผนพัฒนา  การเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนา  เช่น ค่าป้ายโครงการ  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหารกลางวัน ค่าจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ส านักงานที่ใช้ในโครงการฯ  และอ่ืนๆ  
- ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2559,  
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 และหนังสือด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3886 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 
หน้า 121 ล าดับที่ 4   
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(10) โครงการ 5 ส. เสรมิสรา้งการบรกิารประชาชน จ านวน 10,000 บาท 

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ  5 ส. เสริมสร้างการบริการประชาชน  เช่น   
ค่าป้ายโครงการ และอ่ืนๆ 
- ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และ
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 
หน้า 140 ล าดับที่ 1  

 
(11) โครงการจิตอาสา เราท าดีดว้ยหวัใจ จ านวน 30,000 บาท 

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจิตอาสา เราท าดีด้วยหัวใจ  เช่น ค่าป้าย
โครงการ  ค่าอาหารกลางวัน  ค่าวัสดุอุปโภคบริโภค และอ่ืนๆ 
- ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และ
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 
หน้า 113 ล าดับที่ 7   

ค่าบ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 50,000 บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้

ตามปกติ เช่น รถยนต์ส่วนกลาง 4 ประตู เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร  และครุภัณฑ์
อ่ืน ๆ  
- ฐานอ านาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่า
ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 
หน้า 142 ล าดับที่ 14  (ส านักปลัด) 
  

ค่าวสัด ุ รวม 305,000 บาท 
วสัดสุ านักงาน จ านวน 100,000 บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุส านักงานต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในส านักงาน

ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ  ธงชาติ  ธงตราสัญลักษณ์  น้ าดื่ม และอ่ืนๆ  
- ฐานอ านาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส านักปลัด) 
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วสัดงุานบา้นงานครวั จ านวน 20,000 บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวที่จ าเป็น  เช่น จาม ชาม  หม้อ และอ่ืนๆ 

- ฐานอ านาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการ พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ, และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมากท่ี มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส านักปลัด) 

วสัดเุชื้อเพลงิและหล่อลืน่ จ านวน 50,000 บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันเบนซิน  ดีเซล  

น้ ามันเครื่อง ส าหรับรถจักรยานยนต์  และรถยนต์ส่วนกลาง (4 ประตู) และอ่ืนๆ 
- ฐานอ านาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการ พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมากท่ี มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส านักปลัด) 

วสัดุการเกษตร จ านวน 5,000 บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น จอบ เสียม คราด และอ่ืนๆ   

- ฐานอ านาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมากท่ี มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส านักปลัด) 

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 30,000 บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  ล้างอัดขยายรูป   กระดาษ

เขียนโปสเตอร์ บอร์ด ถ่านกล้อง และอ่ืนๆ 
- ฐานอ านาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, หนังสือ
กรมส่งเสริม การ ปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณา สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมากท่ี มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส านักปลัด) 

วสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 100,000 บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผ้าหมึก อุปกรณ์เพ่ิมเติมอ่ืนๆ    

- ฐานอ านาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ และหนังสือกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมากท่ี มท 0808.2/ 
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  ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง หลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย

ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส านักปลัด)  

ค่าสาธารณปูโภค รวม 310,000 บาท 
ค่าไฟฟา้ จ านวน 120,000 บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของส านักงาน อบต.แคนเหนือ และไฟฟ้าสารธารณะที่จ าเป็น 

- ฐานอ านาจหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1846 ลง
วันที่ 12 กันยายน 2560, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท 0810.8/
ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (ส านักปลัด) 

ค่าน้ าประปา คา่น้ าบาดาล จ านวน 10,000 บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาที่ใช้ในส านักงาน อบต.  

- ฐานอ านาจหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1846 ลง
วันที่ 12 กันยายน 2560, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท 0810.8/
ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (ส านักปลัด) 

ค่าบริการโทรศัพท ์ จ านวน 20,000 บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการงานของ อบต. แคนเหนือ 

- ฐานอ านาจหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1846 ลง
วันที่ 12 กันยายน 2560, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท 0810.8/
ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (ส านักปลัด)  

ค่าบริการไปรษณยี์ จ านวน 10,000 บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์   ค่าธนาณัติ  ที่ใช้ในกิจการงาน อบต. แคนเหนือ 

- ฐานอ านาจหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1846 ลง
วันที่ 12 กันยายน 2560, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท 0810.8/
ว 1529 ลงวันที ่3 สิงหาคม 2560, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (ส านักปลัด) 

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 150,000 บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ 

ของ อบต.  ค่าต่ออายุโดเมนเนมของอบต.  และค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ และอ่ืนๆ 
- ฐานอ านาจหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1846 ลง
วันที่ 12 กันยายน 2560, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท 0810.8/
ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (ส านักปลัด) 
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งบลงทนุ รวม 215,000 บาท 

 
ค่าครภุัณฑ ์ รวม 215,000 บาท 

 
ครภุณัฑส์ านกังาน       

  
(1) ค่าจดัซือ้เครื่องปรบัอากาศ จ านวน 162,000 บาท 

  

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับค่าอากาศชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู 
จ านวน 5 เครื่องๆ ละ 32,400 บาท  (ราคารวมค่าติดตั้ง) ภายในอาคารส านักงาน อบต.แคน
เหนือ ส านักปลัด ชั้น 1 และส านักปลัด ชั้น 2 (2 ห้อง) 
- ฐานอ านาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, ตามบัญชี
ราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ ส านกังบประมาณ มกราคม 2561 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นด่วนที่สุดที่  มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ส านักปลัด) 

  
(2) ค่าจดัซือ้โต๊ะท างานพรอ้มเกา้อี้ จ านวน 10,000 บาท 

  

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี ใช้ในงานกิจการสภา อบต. 
จ านวน 2 ชุดๆ ละ  5,000. – บาท  (ราคาตามท้องตลาด) 
- ฐานอ านาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, ตามบัญชี
ราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ ส านกังบประมาณ มกราคม 2561 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นด่วนที่สุดที่  มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ส านักปลัด) 

  
(3) ค่าจดัซือ้โต๊ะประชุมพร้อมเกา้อี้ จ านวน 10,000 บาท 

  

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอ้ี ใช้ในงานกิจการสภา อบต. 
จ านวน 1 ชุดๆ ละ 10,000.- บาท (ราคาตามท้องตลาด) 
- ฐานอ านาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, ตามบัญชี
ราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ ส านกังบประมาณ มกราคม 2561 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นด่วนที่สุดที่  มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ส านักปลัด) 

 
ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์       

  
(1) ค่าจดัซือ้เครื่องพิมพ์ จ านวน 10,000 บาท 

  

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED สี ชนิด Network แบบที่ 1  
(18 หน้า/นาที) จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 10,000 บาท  
- ฐานอ านาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม (ส านักปลัด) 

  
(2) ค่าจดัซือ้คอมพวิเตอร์ จ านวน 23,000 บาท 

  

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานประมวลผล 
จ านวน  1  เครื่อง ๆ ละ 23,000 บาท  
- ฐานอ านาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม (ส านักปลัด) 
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งานบรหิารงานคลงั รวม 632,900 บาท 

 
งบด าเนินงาน รวม 551,200 บาท 

  
ค่าตอบแทน รวม 172,000 บาท 

  
ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิราชการอนัเปน็ประโยชนแ์กอ่งค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่น 

จ านวน 50,000 บาท 

    

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐ 
- ฐานอ านาจหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่  6 กันยายน  2561 
 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 

  
ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

    

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง ที่ได้รับค าสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติและวันหยุดราชการ   
- ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (กองคลัง) 

  
ค่าเชา่บ้าน จ านวน 102,000 บาท 

    

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างประจ าและผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ
ก าหนด 
- ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (กองคลัง) 

  
เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบุตร จ านวน 10,000 บาท 

    

  -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล  และผู้มีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบฯก าหนด  
- ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที3่)พ.ศ.2549 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  พ.ศ. 2560 (กองคลัง) 
  

  
ค่าใชส้อย รวม 299,200 บาท 

  
รายจา่ยเพื่อให้ได้มาซึง่บรกิาร       

   
(1)  ค่าจา้งเหมาบริการ จ านวน 79,200 บาท 

    

  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ   
- ฐานอ านาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, 
หนังสือ มท. ด่วนมากที่ มท. 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิก
จ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ อปท.  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (กองคลัง) 
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(2) ค่าจา้งเหมาจดัท าปา้ยประชาสมัพนัธ์ จ านวน 20,000 บาท 

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายอ่ืน ๆ   
- ฐานอ านาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, 
หนังสือ มท. ด่วนมากที่  มท. 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิก
จ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ อปท.  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536  
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  
(กองคลัง) 

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัิราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

 
(1) ค่าลงทะเบยีนอบรม จ านวน 50,000 บาท 

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนอบรมของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างที่ได้รับอนุญาตให้เข้า
รับการอบรมตามโครงการต่าง ๆ 
- ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (กองคลัง)  

 
(2) ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท 

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนต าบล  พนักงาน
จ้างที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการต่าง ๆ 
- ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (กองคลัง) 

 
(3) ค่าใชจ้่ายโครงการเพิ่มประสทิธภิาพในการจัดเก็บรายได้ จ านวน 20,000 บาท 

  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ โดยการออก 
หน่วยบริการเคลื่อนที่ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปโภคบริโภค ค่าอาหารกลางวัน และอ่ืนๆ 
- ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559,  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 และหนังสือด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3028 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 142  
ล าดับที่ 11     

 
(4) โครงการอบรมเพิ่มประสทิธภิาพของคณะกรรมการซื้อหรือจา้ง    จ านวน   30,000      บาท 

  -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพของคณะกรรมการซื้อหรือ
จ้าง เพ่ือสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุส านักงานที่ใช้ในโครงการฯ และอ่ืนๆ 
- ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559, 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 และหนังสือด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3028 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 141  
ล าดับที่ 9     
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(5) โครงการอบรมใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัภาษทีี่ดนิและสิง่ปลูกสรา้ง จ านวน 30,000 บาท 

  -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ซึ่งเป็นกฎหมายใหม่ที่มาแทนกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและท่ีดิน และกฎหมายว่าด้วยภาษี
บ ารุงท้องที่ โดยกฎหมายฉบับ ใหม่มีจุดมุ่งหมายในการช่วยลดความเลื่อมล้ าในสังคมและเพ่ิมการ
กระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่น เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จะเป็นผู้เก็บภาษีโดยมี
รฐับาลเป็นผู้ดูแล ซึ่งหากมีการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างได้จริง ก็จะเป็นการเพ่ิมรายได้
ให้กับ อปท. เพ่ือน าไปใช้พัฒนาท้องถิ่นในด้านสังคมอ่ืนๆ ต่อไป นอกจากนี้การเก็บภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างยังสามารถลดการถือครองที่ดินเพื่อการเก็งก าไรในตลาดอสังหาริมทรัพย์อีก
ด้วย เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุ
ส านักงานที่ใช้ในโครงการฯ และอ่ืนๆ 
- ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559, 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 และหนังสือด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3028 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 
หน้า 141 ล าดับที่ 10     

ค่าบ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 20,000 บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น  

ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบ ารุงรักษาทรัพย์สิน  และครุภัณฑ์อ่ืน ๆ  
- ฐานอ านาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย 
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 
หน้า 142 ล าดับที่ 14   (กองคลัง) 
  

ค่าวสัด ุ รวม 80,000 บาท 

วสัดสุ านักงาน จ านวน 40,000 บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในส านักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ และ

อ่ืนๆ 
- ฐานอ านาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองคลัง) 
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วสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 40,000 บาท 

  

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ในกองคลัง เช่น ผ้าหมึก อุปกรณ์เพ่ิมเติม และอ่ืนๆ ที่จ าเป็น  
- ฐานอ านาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณา สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองคลัง) 
  

งบลงทนุ รวม 81,700 บาท 

 
ค่าครภุัณฑ ์ รวม 81,700 บาท 

 
ครภุณัฑส์ านกังาน       

  
(1) ค่าจดัซือ้เครื่องพิมพ์เชค็ จ านวน 15,000 บาท 

  

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค  จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 21,000 บาท 
ลักษณะรายละเอียดเฉพาะตามมาตรฐานราคาท้องตลาด 
- ฐานอ านาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2561 

 
ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์       

  
(1) ค่าจดัซือ้คอมพวิเตอร์ จ านวน 46,000 บาท 

  

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานประมวลผล จ านวน  2  เครื่องๆ ละ 
 23,000 บาท  รวมเป็นเงิน  46,000 บาท  
- ฐานอ านาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ สังคม (กองคลัง) 

  
(2) ค่าจดัซือ้เครื่องพิมพ์ จ านวน 20,000 บาท 

  

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) 
จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน  20,000 บาท 
- ฐานอ านาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ สังคม (กองคลัง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



78 
(3) ค่าจดัซือ้เครื่องอา่นบตัรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จ านวน 700 บาท 
 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)  

จ านวน  1 เครื่องๆ ละ 700.- บาท  
 คุณลักษณะพื้นฐาน  
 - สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ตาม   
 มาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได ้  
 - มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz 
 - สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้ 
 -สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด5 Volts, 3 Volts 
 และ 1.8 Voltsได้เป็นอย่างน้อย 
 - ฐานอ านาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และตาม  
 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0810.7/ว 2024 ลงวันที่ 
 24 พฤษภาคม 2562 (กองคลัง) 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 183  
ล าดับที่ 3     
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   แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

 
งานบรหิารทัว่ไปเกี่ยวกบัการรักษาความสงบภายใน รวม 654,960 บาท 

  
งบบคุลากร รวม 354,960 บาท 

   
เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 354,960 บาท 

   
เงนิเดือนพนกังาน จ านวน 234,960 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ต าแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 18,440  บาท/เดือน  รวม  12  เดือน 
- ฐานอ านาจหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ส านักปลัด) 

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 108,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป  รายละเอียดดังนี้ 
(1)  คนงานทั่วไป  9,000 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท 
- ฐานอ านาจหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส านักปลัด)  

   
เงนิเพิม่ต่าง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 12,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง  เงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ  และ
เงินเพ่ิมอ่ืนๆ ให้แก่พนักงานจ้าง  
- ฐานอ านาจหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส านักปลัด) 

 
งบด าเนินงาน รวม 300,000 บาท 

 
ค่าตอบแทน รวม 55,000 บาท 

 
ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิราชการอนัเปน็ประโยชนแ์กอ่งค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่น 

จ านวน 30,000 บาท 

  

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติ
หน้าที่ 
   (1) อาสาสมัครขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ที่ได้รับค าสั่งช่วยสนับสนุนการปฏิบัติ
หน้าที่จากผู้บริหารท้องถิ่น 
   (2) อาสาสมัครขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่อ่ืนที่ไปสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่
จากผู้บริหารท้องถิ่น ตามอัตราค่าใช้จ่ายที่ก าหนดไว้ 
 - ฐานอ านาจระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 

 
ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

  
  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนต าบล และ

พนักงานจ้างที่ได้รับค าสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติและวันหยุดราชการ   
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  - ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก

เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (ส านักปลัด) 
ค่าเชา่บ้าน จ านวน 10,000 บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างประจ าและผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ

ก าหนด 
- ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (ส านักปลัด) 

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบุตร จ านวน 10,000 บาท 
  -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บรหาร พนักงานส่วนต าบล  และผู้มีสิทธิเบิก

ได้ตามระเบียบฯก าหนด  
- ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที3่)พ.ศ.2549 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  พ.ศ. 2560 (ส านักปลัด) 
  

ค่าใชส้อย รวม 80,000 บาท 
รายจา่ยเพื่อให้ได้มาซึง่บรกิาร       

 
(1) ค่าเบี้ยประกนัภยั จ านวน 10,000 บาท 

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าประกันภัยรถราชการ (ประเภท 3) ของ อบต. งานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
- ฐานอ านาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
หนังสือ มท. ด่วนมากที่ มท. 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์การ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ อปท, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562  เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
ตั้งงบประมาณรายจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดท าประกันภัยทรัพย์สินของ อปท. พ.ศ.2562 
(ส านักปลัด) 

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัิราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

 
(1) ค่าลงทะเบยีนอบรม จ านวน 10,000 บาท 

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนอบรมของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างที่ได้รับอนุญาตให้
เข้ารับการอบรมตามโครงการต่าง ๆ 
- ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (ส านักปลัด)  

(2) ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท 
 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนต าบล 

พนักงานจ้างที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการต่าง ๆ 
- ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (ส านักปลัด) 
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ค่าบ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 50,000 บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ใช้ในกิจการงาน อปพร.  เพ่ือให้สามารถใช้

งานได้ตามปกติ  เช่น ซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ า รถยนต์ศูนย์ และอ่ืนๆ 
- ฐานอ านาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่า
ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
  

ค่าวสัด ุ รวม 140,000 บาท 
วสัดสุ านักงาน จ านวน 10,000 บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในส านักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ  

และอ่ืนๆ 
- ฐานอ านาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณา สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมากท่ี มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส านักปลัด) 

วสัดเุชื้อเพลงิและหล่อลืน่ จ านวน 90,000 บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้น้ ามันเชื้อเพลิง  รถน้ า รถกู้ภัย  ค่าน้ ามันหล่อลื่นรถยนต์  และอ่ืนๆ  

- ฐานอ านาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณา สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมากท่ี มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส านักปลัด) 

วสัดวุทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ จ านวน 25,000 บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่ายาและเวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ ต่างๆ ที่ใช้ในศูนย์กู้ชีพกู้ภัยต าบลแคน

เหนือ และอ่ืนๆ   
- ฐานอ านาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณา สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมากท่ี มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส านักปลัด) 

วสัดเุครื่องแตง่กาย จ านวน 5,000 บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่การแพทย์ฉุกเฉิน

เบื้องต้น ของ อบต.แคนเหนือพร้อมปักโลโก้ ชื่อหน่วยงาน จ านวน 5 ชุดๆ ละ 1,000 บาท รวม
เป็นเงิน 5,000 บาท  
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  - ฐานอ านาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, หนังสือ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณา สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมากท่ี มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส านักปลัด) 

วสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 10,000 บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผ้าหมึก อุปกรณ์เพ่ิมเติม และอ่ืนๆ ที่จ าเป็น  

- ฐานอ านาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมากท่ี มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส านักปลัด) 
 

ค่าสาธารณปูโภค รวม 25,000 บาท 
ค่าไฟฟา้ จ านวน 15,000 บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. แคนเหนือ  

- ฐานอ านาจหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท 0810.8/ว 2217 ลง
วันที่ 19 ตุลาคม  2560, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/
ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด
ที ่มท 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค (ส านัก
ปลัด) 

ค่าบริการโทรศัพท ์ จ านวน 10,000 บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ประจ าศูนย์ อปพร.ที่ใช้ในการติดต่อราชการต่าง ๆ 

- ฐานอ านาจหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท 0810.8/ว 2217 ลง
วันที่ 19 ตุลาคม  2560, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/
ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด
ที ่มท 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสด ุและค่า 
สาธารณูปโภค (ส านักปลัด) 
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งานป้องกนัภยัฝา่ยพลเรือนและระงบัอคัคภียั รวม 614,800 บาท 

 
งบด าเนินงาน รวม 495,800 บาท 

  
ค่าใชส้อย รวม 495,800 บาท 

  
รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัิราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

   
(1) ค่าใชจ้่ายในการตัง้จดุตรวจบริการประชาชน จ านวน 45,000 บาท 

    

  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดตรวจเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์เพ่ือป้องกันและลดปัญหา
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
สถานที่ ค่าวัสดุอุปโภคบริโภค ค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอ่ืนๆ 
- ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ
เงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ.2547 ข้อ 52, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/
ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที ่มท 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 126  
ล าดับที่ 8 

   
(2) ค่าใชจ้่ายตามโครงการการใหบ้รกิารและสรา้งเครือขา่ย
ปฏบิตัิการฉกุเฉนิเบือ้งตน้ในชมุชน 

จ านวน 292,800 บาท 

    

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการการให้บริการและสร้างเครือข่ายปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นใน
ชุมชน ดังนี้ ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น  ในการปฏิบัติงานหน่วย
ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดย 1 วัน 
มี 2 ผลัดๆ ละ 2 คนๆ ละ 200 บาท  จ านวน 366 วัน เป็นเงิน 292,800 บาท  
- ฐานอ านาจหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553  และ
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 126  
ล าดับที่ 7 

   
(3) โครงการฝกึอบรมการป้องกนัและระงบัอัคคภียั จ านวน 28,000 บาท 

    

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย เช่น ค่า
วิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าอุปกรณ์ในการฝึก
ภาคปฏิบัติ และอ่ืนๆ 
- ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขัน
กีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559,  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 17  กันยายน 2553 และหนังสือด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 125  
ล าดับที่ 3 
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(4) โครงการวนั อปพร. จ านวน 20,000 บาท 

  

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ วัน อปพร. เช่น ค่าอาหารกลางวัน  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าจ้าง เหมารถ ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุอุปโภคบริโภค และอ่ืนๆ 
- ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 17  กันยายน 2553 และ
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 125 
ล าดับที่ 4 

  
(5) โครงการฝกึอบรมอาสาสมัครป้องกนัภยัฝา่ยพลเรือน 
(หลกัสตูรทบทวน) ประจ าป ี2563 

จ านวน 80,000 บาท 

  

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (หลักสูตรทบทวน) ประจ าปี 2563 เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ภาคปฏิบัติ/อัคคีภัย ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่า
เครื่องแบบชุด อปพร. และอ่ืนๆ 
- ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 17  กันยายน 2553 และ
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  หน้า 125 
ล าดับที่ 5 

  
(6) โครงการประชารว่มใจคลองสวยน้ าใสไรผ้ักตบชวา  
ประจ าป ี 2563 

จ านวน 30,000 บาท 

  

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชาร่วมใจคลองสวยน้ าใสไร้ผักตบชวา ประจ าปี 2563 
เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปโภคบริโภค ค่าอาหารกลางวัน ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง และอ่ืนๆ 
- ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 17  กันยายน 2553 และ
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 131 
ล าดับที่ 1 
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งบลงทนุ รวม 119,000 บาท 

 
ค่าครภุัณฑ ์ รวม 119,000 บาท 

 
ครภุณัฑเ์ครื่องดบัเพลงิ       

  
(1) ค่าจดัซือ้เครื่องดบัเพลงิชนดิ Co2 จ านวน 5,000 บาท 

  

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดับเพลิงชนิด Co2 ขนาด 10 ปอนด์ บรรจุถังสีแดง น้ ายาดับเพลิง
เป็นน้ าแข็งแห้ง ที่บรรจุไว้ในถังที่ทนแรงดันสูง 1800PSI ต่อตารางนิ้วที่ปลายสายฉีดจะมี
ลักษณะเป็นกระบอกหรือกรวย เป็นเครื่องดับเพลิงที่ใช้ส าหรับการดับไฟเกิดจากเชื้อเพลิง 
ก๊าซ น้ ามันหรือของเหลวที่ไวไฟ และท่ีเกิดจากการลุกไหม้จากไฟท่ีเกิดจากไฟฟ้า 
จ านวน  2 ถังๆ ละ  2,500.-  บาท รวมเป็นเงิน  5,000.- บาท (ราคาตามท้องตลาด) 
- ฐานอ านาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, ตามบัญชี
ราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ ส านกังบประมาณ มกราคม 2561, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 185 
ล าดับที่ 6 

  
(2) ค่าจดัซือ้เครื่องดบัเพลงิชนดิโฟม จ านวน 3,500 บาท 

  

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดับเพลิงชนิดโฟม ขนาด 15 ปอนด์ บรรจุน้ าผสมโฟม AFFF 
เข้มข้น เป็นเครื่องดับเพลิงที่ใช้ส าหรับการดับไฟเกิดจากเชื้อเพลิง ที่มีลักษณะเป็นของแข็ง
เชื้อเพลิงธรรมดา ก๊าซ น้ ามันหรือ ของเหลวที่ไวไฟ จ านวน  1 ถังๆ ละ  3,500.-  บาท  
(ราคาตามท้องตลาด) 
- ฐานอ านาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, ตามบัญชี
ราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ ส านกังบประมาณ มกราคม 2561, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 185 
ล าดับที่ 6 

  
(3) ค่าจดัซือ้เครื่องดบัเพลงิชนดิน้ ายาเหลวระเหย จ านวน 10,500 บาท 

  

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดับเพลิงชนิดน้ ายาเหลวระเหย BF2000 ขนาด 15 ปอนด์ บรรจุ
สารดับเพลิง ชนิด NON CFC เป็นเครื่องดับเพลิงที่ใช้ส าหรับการดับไฟที่เกิดจากน้ ามัน
ท าอาหาร น้ ามันจากสัตว์  จ านวน 3 ถังๆ ละ  3,500.-  บาท  รวมเป็นเงิน 10,500.- บาท 
(ราคาตามท้องตลาด) 
- ฐานอ านาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, ตามบัญชี
ราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ ส านกังบประมาณ มกราคม 2561, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 185 
ล าดับที่ 6 
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ค่าบ ารุงรกัษาและปรบัปรงุครภุณัฑ์       

 
(1) ค่าซ่อมแซมรถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ จ านวน 100,000 บาท 

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ ารุงรักษารถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ เพ่ือให้สามารถ 
ใช้งานได้ตามปกติ  เช่น ค่าซ่อมปะผุ ตัวถังรถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ พร้อมเปลี่ยนคัสซี และ
อ่ืนๆ 
- ฐานอ านาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 192 
ล าดับที่ 11  (ส านักปลัด) 
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แผนงานการศกึษา 

 
งานบรหิารทัว่ไปเกี่ยวกบัการศึกษา รวม 2,200,100 บาท 

  
งบบคุลากร รวม 1,989,880 บาท 

   
เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,989,880 บาท 

   
เงนิเดือนพนกังาน จ านวน 961,920 บาท 

      

  - เพื่อจา่ยเป็นเงนิเดอืนพนักงานสว่นทอ้งถิน่   จ านวน   393,600.- บาท 
(1) ผู้อ านวยการกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม  32,800 บาท/เดือน  รวม 12 เดือน  
เป็นเงิน   393,600  บาท 
- เพื่อจา่ยเป็นเงนิเดอืนขา้ราชการครู           จ านวน   568,320.- บาท 
(1) ข้าราชการครู คศ.1 25,376 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 304,512 บาท 
(2) ข้าราชการครู คศ.1 21,984 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 263,808 บาท 
- ฐานอ านาจหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   
เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป ให้แก่หัวหน้าส่วนการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม  จ านวน  3,500  บาท/เดือน  รวม 12 เดือน  เป็นเงิน     42,000   บาท 
- ฐานอ านาจหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   
เงนิวทิยฐานะ จ านวน 109,200 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของข้าราชการครูที่มีใบประกอบวิชาชีพครู ช านาญการ ค.ศ.2 
เดือนละ 3,500  บาท 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท และ  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของข้าราชการครูที่มีใบประกอบวิชาชีพครู ช านาญการพิเศษ   
เดือนละ 5,600 x 2 x 6 เดือน เป็นเงิน   67,200 บาท 
- ฐานอ านาจหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 854,760 บาท 
  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 

รวม 12 เดือน รายละเอียดดังนี้ 
พนกังานจ้างตามภารกจิ   จ านวน     746,760 บาท 
(1) ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา   20,640 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 247,680 บาท 
(2) ผู้ดูแลเด็ก  จ านวน  3  คน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 499,080 บาท 
พนกังานจ้างทัว่ไป    จ านวน           108,000     บาท 
(1)  คนงานทั่วไป      9,000 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน  108,000 บาท 
- ฐานอ านาจหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที ่30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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เงนิเพิม่ต่าง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 22,000 บาท 

  

  -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง  เงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ  และ
เงินเพ่ิมอ่ืนๆให้แก่พนักงานจ้าง  
- ฐานอ านาจหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  

งบด าเนินงาน รวม 209,520 บาท 

 
ค่าตอบแทน รวม 34,520 บาท 

 
ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ จ านวน 4,520 บาท 

  

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้างที่ได้รับค าสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติและวันหยุดราชการ 
- ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (กองการศึกษาฯ) 

 
ค่าเชา่บ้าน จ านวน 20,000 บาท 

  

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างประจ าและผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ
ก าหนด 
- ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (กองการศึกษาฯ) 

 
เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบุตร จ านวน 10,000 บาท 

  

  -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบล  และผู้มีสิทธิเบิกตาม
ระเบียบฯก าหนด 
- ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที3่)พ.ศ.2549 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  พ.ศ. 2560 (กองการศึกษาฯ) 

 
ค่าใชส้อย รวม 130,000 บาท 
รายจา่ยเพื่อให้ได้มาซึง่บรกิาร       

 
(1)  ค่าจา้งเหมาบริการ จ านวน 80,000 บาท 

  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในค่าจ้างเหมาบุคคลค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน ๆ   
- ฐานอ านาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, 
หนังสือ มท. ด่วนมากที่  มท. 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ อปท.  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค  
(กองการศึกษาฯ) 
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รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัิราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

 
(1) ค่าลงทะเบยีนอบรม จ านวน 20,000 บาท 

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนอบรมของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างส่วนการศึกษา ฯ  
- ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (กองการศึกษาฯ)      

 
(2) ค่าเดนิทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท 

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง   ค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการของ   พนักงานส่วนต าบล
พนักงานจ้างที่ได้รับมอบหมายให้เดินทางไปราชการต่างๆ  
- ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 (กองการศึกษาฯ) 
                                                                                                          

ค่าบ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 10,000 บาท 
  -  เพ่ือเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพ่ือให้สามารถใช้งานได้

ตามปกติ  เช่น  ห้องเรียน  ห้องน้ า  หลังคา  อาคารเรียนระบบไฟฟ้า  ฯลฯ   
- ฐานอ านาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่า
ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 144 
ล าดับที่ 1  (กองการศึกษาฯ) 
                                                                                                   

ค่าวสัด ุ รวม 45,000 บาท 

วสัดสุ านักงาน จ านวน 30,000 บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานที่จ าเป็นส าหรับในกองการศึกษาฯ เช่น กระดาษ แฟ้ม 

ปากกา ดินสอ และอ่ืนๆ  
- ฐานอ านาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณา สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมากท่ี มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองการศึกษาฯ) 

วสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 15,000 บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผ้าหมึก อุปกรณ์เพ่ิมเติมอ่ืนๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ 

- ฐานอ านาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณา สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมากท่ี มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองการศึกษาฯ) 
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งบลงทนุ รวม 700 บาท 

  
ค่าครภุัณฑ ์ รวม 700 บาท 

  
ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์       

   
(1) ค่าจดัซือ้เครื่องอา่นบตัรแบบอเนกประสงค ์(Smart 
Card Reader) 

จ านวน 700 บาท 

    

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 
จ านวน  1 เครื่องๆ ละ 700.- บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน  
ISO/IEC 7816 ได ้  
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz 
- สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้ 
- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด5 Volts, 
3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย 
- ฐานอ านาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.7/ว 2024 ลงวันที่
24 พฤษภาคม 2562 (กองการศึกษา) 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 191 
ล าดับที่ 10     
  

งานระดบักอ่นวยัเรยีนและประถมศึกษา รวม 4,259,990 บาท 

 
งบด าเนินงาน รวม 2,547,290 บาท 

  
ค่าตอบแทน รวม 19,500 บาท 

  
เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบุตร จ านวน 19,500 บาท 

    

  -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก  และผู้มีสิทธิเบิกตาม
ระเบียบฯ ก าหนด 
- ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที3่) พ.ศ.2549 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560 (กองการศึกษาฯ) 
  

  
ค่าใชส้อย รวม 1,400,200 บาท 

  
รายจา่ยเพื่อให้ได้มาซึง่บรกิาร       

   
(1)  ค่าจา้งเหมาบริการ จ านวน 237,600 บาท 

    

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน ๆ 
- ฐานอ านาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, 
หนังสือ มท. ด่วนมากที่ มท. 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิก
จ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ อปท.  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536  
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (กองการศึกษาฯ) 
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รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธิีการ จ านวน 10,000 บาท 

  

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมต่างๆ เช่น การประชุมผู้ปกครอง  ประชุม
คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือระเบียบ หรือหนังสือสั่ง
การกระทรวงมหาดไทย 
- ฐานอ านาจหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 
เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 
รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัิราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

  
(1) โครงการจดักจิกรรมวนัเดก็แหง่ชาติ จ านวน 150,000 บาท 

  

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ   ประจ าปี  2563 
เช่น ค่ารับรอง ค่าสถานที่ ค่าเวทีพร้อมเครื่องเสียง  เงินรางวัล ค่าป้ายโครงการ และอ่ืนๆ 
- ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 
และหนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3886 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 100 
ล าดับที่ 1      

  
(2) โครงการสนบัสนนุคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศึกษา จ านวน 1,002,600 บาท 

  

  (2.1) ค่าอาหารกลางวนัศนูยพ์ัฒนาเดก็เล็ก อบต. แคนเหนือ    จ านวน       588,000.-   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กเล็ก   จ านวน  120  คน อัตราคนละ 20 บาท / วัน 
จ านวน  245 วัน      
- ฐานอ านาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0893.2/ว 1918 ลง
วันที่ 16 มิถุนายน 2552,  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0893.3/ว 1658 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2559,  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 100 
ล าดับที่ 2       
(2.2) ค่าใชจ้่ายในการพฒันาขา้ราชการคร/ูพนักงานครู      จ านวน         15,000.-   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู/พนักงานครู ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
อบต.แคนเหนือ อัตราคนละ 3,000 บาท จ านวน  5 คน 
- ฐานอ านาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0893.2/ว 1918 ลง
วันที่ 16 มิถุนายน 2552,  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0893.3/ว 1658 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2559,  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 100 
ล าดับที่ 3      
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 (2.3) ค่าจัดการเรยีนการสอน                                     จ านวน      204,000.-     บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนเด็กเล็ก  อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี  จ านวน  120 คน   
- ฐานอ านาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0893.2/ว 1918 ลง
วันที่ 16 มิถุนายน 2552,  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0893.3/ว 1658 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2559,  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 100 
ล าดับที่ 4       
(2.4) ค่าใชจ้า่ยในการจัดการศึกษาส าหรบัศนูย์พฒันาเด็กเล็ก จ านวน      135,600.-   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้ 
  - ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี  จ านวน  120 คน เป็นเงิน 24,000 บาท 
  - ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี  จ านวน  120 คน เป็นเงิน 24,000 บาท  
  - ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี  จ านวน  120 คน เป็นเงิน 36,000 บาท  
  - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี  จ านวน 120 คน เป็นเงิน 51,600 บาท   
- ฐานอ านาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0893.2/ว 1918 ลง
วันที่ 16 มิถุนายน 2552,  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0893.3/ว 1658 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2559,  หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 101 
ล าดับที่ 5       
(2.5) ค่าใชจ้า่ยในการจัดกจิกรรมของศนูย์พฒันาเดก็เลก็      จ านวน       60,000.-   บาท 
-  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เช่น  กิจกรรมวันแม่  วันไหว้ครู 
การทัศนศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน และกิจกรรมอ่ืน ๆ   
- ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขัน
กีฬาและ การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559, 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 และหนังสือด่วน
มากที่ มท 0808.2/ว 3028 เรื่องซักซ้อม แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 101 
ล าดับที่ 6    

 

 
ค่าวสัด ุ รวม 1,027,590 บาท 

วสัดสุ านักงาน จ านวน 10,000 บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานต่างๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในส านักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา 

ดินสอ น้ าดื่ม และอ่ืนๆ  
- ฐานอ านาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมากท่ี มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองการศึกษาฯ) 
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วสัดงุานบา้นงานครวั จ านวน 10,000 บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นวัสดุงานบ้านงานครัวที่จ าเป็น  เช่น จาม ชาม  หม้อ และอ่ืนๆ 

- ฐานอ านาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการ พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมากท่ี มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองการศึกษาฯ) 

ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 992,590 บาท 
  (1) ค่าอาหารเสรมิ(นม) โรงเรยีนสังกดั สพฐ.                    จ านวน           762,646.- บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนมเด็กนักเรียน เด็กเล็ก -ป.6 จ านวน  260 วัน อัตราคนละ 
7.37 บาท/วัน จ านวน 5 แห่ง   
    - โรงเรียนบ้านดอนหมากพริก-ลิ้นฟ้า    จ านวน   32  คน    เป็นเงิน   61,318.-  บาท 
    - โรงเรียนบ้านแคนเหนือ                  จ านวน   91  คน    เป็นเงิน  174,374.-  บาท 
    - โรงเรียนบ้านหนองเจ้าเมือง             จ านวน   24  คน    เป็นเงิน    45,989.-  บาท 
    - โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์           จ านวน  134  คน   เป็นเงิน  256,770.-  บาท 
    - โรงเรียนโคกโกโคกกลาง                 จ านวน  117  คน   เป็นเงิน  224,195.-  บาท  
- ฐานอ านาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 102 
ล าดับที่ 10  
(2) ค่าอาหารเสรมิ (นม) ศนูยพ์ัฒนาเดก็เล็ก อบต. แคนเหนือ   จ านวน      229,944.-   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนมเด็กเล็ก  จ านวน 120 คน อัตราคนละ  7.37 บาท/วัน 
จ านวน  260  วัน  
- ฐานอ านาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 103 
ล าดับที่ 11  

วสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 15,000 บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผ้าหมึก อุปกรณ์เพ่ิมเติมอ่ืนๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ 

- ฐานอ านาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง หลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองการศึกษาฯ) 
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ค่าสาธารณปูโภค รวม 100,000 บาท 

 
ค่าไฟฟา้ จ านวน 80,000 บาท 

  

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แคนเหนือ 
- ฐานอ านาจหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท 0810.8/ว 2217 ลง
วันที่ 19 ตุลาคม  2560, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/
ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด
ที ่มท 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสด ุและค่า สาธารณูปโภค  
(กองการศึกษาฯ) 

 
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 20,000 บาท 

  

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและค่า
สื่อสารอื่นๆ เช่น  ค่าเคเบิ้ลทีวี  ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม  ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ 
และอ่ืนๆ 
- ฐานอ านาจหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท 0810.8/ว 2217 ลง
วันที่ 19 ตุลาคม  2560, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/
ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด
ที ่มท 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสด ุและค่า สาธารณูปโภค  
(กองการศึกษาฯ) 
 

งบลงทนุ รวม 700 บาท 

 
ค่าครภุัณฑ ์ รวม 700 บาท 

 
ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์       

  
(1) ค่าจดัซือ้เครื่องอา่นบตัรแบบอเนกประสงค ์(Smart 
Card Reader) 

จ านวน 700 บาท 

  

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 
จ านวน  1 เครื่องๆ ละ 700.- บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 
7816 ได้   
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz 
- สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้ 
-สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด5 Volts, 
3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย 
- ฐานอ านาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0810.7/ว 2024 ลงวันที่24 พฤษภาคม 2562 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 191 
 ล าดับที่ 10 (กองการศึกษาฯ) 
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งบเงนิอดุหนุน รวม 1,712,000 บาท 

 
เงนิอุดหนนุ รวม 1,712,000 บาท 

 
เงนิอุดหนนุสว่นราชการ       

  
(1) อุดหนุนโรงเรยีนสังกดั สพฐ. จ านวน 1,592,000 บาท 

  

  - เพ่ืออุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. 5 แห่ง ในเขตพ้ืนที่ต าบลแคนเหนือ  เพ่ือเป็นค่าอาหาร
กลางวันส าหรับนักเรียน เด็กนักเรียนอนุบาล – ป.6  จ านวน  200   วัน อัตรามื้อละ 20 บาท
ต่อคน ตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับการจัดสรร  ดังนี้ 
   - โรงเรียนบ้านดอนหมากพริก-ลิ้นฟ้า  จ านวน 32  คน    เป็นเงิน   128,000.-  บาท 
   - โรงเรียนบ้านแคนเหนือ               จ านวน   91  คน   เป็นเงิน    364,000.-  บาท 
   - โรงเรียนบ้านหนองเจ้าเมือง          จ านวน   24  คน  เป็นเงิน    96,000.-    บาท 
   - โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์        จ านวน 134  คน   เป็นเงิน   536,000.-   บาท 
   - โรงเรียนโคกโกโคกกลาง             จ านวน  117  คน   เป็นเงิน    468,000.-  บาท 
- ฐานอ านาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 104 
ล าดับที่ 16  

  
(2) อุดหนุนสถานศึกษา จ านวน 120,000 บาท 

  

  -  เพ่ืออุดหนุนสถานศึกษา  (โรงเรียน)  ในเขตพ้ืนที่ต าบลแคนเหนือตามโครงการที่ขอรับการ
สนับสนุน  จ านวน  5  โรงเรยีน  ดังนี้ 
(2.1) โรงเรยีนบ้านแคนเหนือ                                จ านวน                20,000.-   บาท 
- เพ่ืออุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงแบบบูรณาการ 
(2.2) โรงเรยีนบ้านดอนหมากพรกิ-ลิน้ฟา้                  จ านวน               20,000.-   บาท 
- เพ่ืออุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม     
(2.3) โรงเรยีนไตรคามประชาสรรค์                         จ านวน               30,000.-   บาท 
- เพ่ืออุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการเข้าค่ายส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม โรงเรียนสีขาว  
(2.4)  โรงเรยีนบ้านหนองเจา้เมอืง                          จ านวน               20,000.-   บาท 
- เพ่ืออุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการวิถีชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียง  
(2.5)  โรงเรยีนโคกโกโคกกลาง                              จ านวน               30,000.-   บาท 
- เพ่ืออุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนา
จิตใจ จ านวน  20,000.-  บาท 
- เพ่ืออุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการเยาวชนสดใสห่างไกลยาเสพติด 
จ านวน  10,000.-  บาท 
- ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2558,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559,  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1791  ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่องการตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 103 
ล าดับที่ 14  
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งานศึกษาไมก่ าหนดระดบั รวม 70,000 บาท 

 
งบด าเนินงาน รวม 70,000 บาท 

  
ค่าใชส้อย รวม 70,000 บาท 

  
รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัิราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

   
(1) โครงการฝกึอบรมสง่เสริมอาชีพแกเ่ด็กและเยาวชน จ านวน 20,000 บาท 

    

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่เด็กและเยาวชน 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  เช่น ค่าป้ายโครงการฯ  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าอาหารกลางวัน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า อุปกรณ์ส านักงานที่ใช้ในการโครงการ และอ่ืนๆ  
- ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559, หนังสือด่วนที่สุด ที ่มท  0808.2/ว 3886 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 107 
ล าดับที่ 20  

   
(2) โครงการฝกึอบรมเยาวชนหา่งไกลยาเสพติด จ านวน 50,000 บาท 

    

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2563  เช่น ค่าป้ายโครงการฯ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอุปกรณ์ส านักงานที่ใช้ในการโครงการ และอ่ืนๆ  
- ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559, หนังสือด่วนที่สุด ที ่มท  0808.2/ว 3886 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 103 
ล าดับที่ 12  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



97 
แผนงานสาธารณสขุ 

 
งานบรหิารทัว่ไปเกี่ยวกบัสาธารณสขุ รวม 534,080 บาท 

  
งบบคุลากร รวม 352,080 บาท 

   
เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 352,080 บาท 

   
เงนิเดือนพนกังาน จ านวน 352,080 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
จ านวน 12 เดือนๆ ละ 29,340 บาท เป็นเงิน 352,080 บาท 
- ฐานอ านาจหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน 
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  

  
งบด าเนินงาน รวม 90,000 บาท 

   
ค่าวสัด ุ รวม 90,000 บาท 

   
วสัดสุ านักงาน จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในส านักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา 
ดินสอ และอ่ืนๆ 
- ฐานอ านาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, หนังสือ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการ พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส านักปลัด) 

   
วสัดเุชื้อเพลงิและหล่อลืน่ จ านวน 50,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้น้ ามันเชื้อเพลิง  รถเก็บขยะ  ค่าน้ ามันหล่อลื่นรถยนต์  และอ่ืนๆ  
- ฐานอ านาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, หนังสือ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณา สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส านักปลัด) 

วสัดวุทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ จ านวน 10,000 บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่ายาและเวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ ต่างๆ ที่ใช้ในแผนงานสาธารณสุข และอ่ืนๆ   

- ฐานอ านาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, หนังสือ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณา สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส านักปลัด) 
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วสัดเุครื่องแตง่กาย จ านวน 10,000 บาท 

  

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องส าหรับเจ้าหน้าที่เก็บขน
ขยะ เช่น รองเท้าบูท ผ้ายางกันเปื้อน ถุงมือหนัง หมวกคลุมหน้าปิดจมูก เสื้อกันฝน และวัสดุ
อ่ืนๆ ที่จ าเป็น  
- ฐานอ านาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส านักปลัด) 

 
วสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 10,000 บาท 

  

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผ้าหมึก อุปกรณ์เพ่ิมเติม และอ่ืนๆ ที่จ าเป็น  
- ฐานอ านาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส านักปลัด) 
 

งบลงทนุ รวม 92,000 บาท 

 
ค่าครภุัณฑ ์ รวม 92,000 บาท 

 
ครภุณัฑก์ารเกษตร       

  
(1) ค่าจดัซือ้เครื่องพน่หมอกควนั จ านวน 59,000 บาท 

  

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน  จ านวน  1 เครื่องๆ ละ  59,000  บาท  
- ฐานอ านาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, ตามบัญชี
ราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ ส านกังบประมาณ มกราคม 2561, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท  0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 187 
ล าดับที่ 8  

ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์       

 
(1) ค่าจดัซือ้คอมพวิเตอร์ จ านวน 23,000 บาท 

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานประมวลผล 
 จ านวน  1  เครื่องๆ ละ 23,000  บาท   
- ฐานอ านาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
มีนาคม 2562 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ สังคม (ส านักปลัด) 

 
 
 



99 

   
(2) ค่าจดัซือ้เครื่องพิมพ์ จ านวน 10,000 บาท 

    

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1  
(18 หน้า/นาที) จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 10,000 บาท  
- ฐานอ านาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ สังคม (ส านักปลัด) 
  

งานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่ รวม 379,000 บาท 

 
งบด าเนินงาน รวม 199,000 บาท 

  
ค่าใชส้อย รวม 199,000 บาท 

  
รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัิราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

   
(1) โครงการจดัการขยะอนิทรยี์และบ าบดัน้ าเสยีในชุมชน จ านวน 50,000 บาท 

    

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดการขยะอินทรีย์และบ าบัดน้ าเสียในชุมชน 
เช่น ค่าป้ายโครงการฯ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ใน
การโครงการ และอ่ืนๆ  
- ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559, หนังสือด่วนที่สุด ที ่มท  0808.2/ว 3886 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 132 
ล าดับที่ 2  

   
(2) โครงการรณรงค ์ประชาสมัพนัธ ์การบรหิารจดัการ
ขยะมลูฝอยชมุชนเพื่อสิง่แวดล้อมทีด่ี 

จ านวน 20,000 บาท 

    

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชนเพ่ือสิ่งแวดล้อมที่ดี เช่น  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ เอกสาร
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ และอ่ืนๆ  
- ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559, และหนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3886 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 132 
ล าดับที่ 3  

(3) โครงการรณรงค ์ปอ้งกนั และควบคุมโรคไขเ้ลือดออก
ต าบลแคนเหนือ 

จ านวน 60,000 บาท 

 - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการโครงการ รณรงค ์ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกต าบล
แคนเหนือ เช่น  ค่าป้ายโครงการ ค่าเคมีภัณฑ์ ค่าน้ ามันดีเซล ค่าน้ ามันเบนซิน ค่าวัสดุและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
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 - ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด

แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559, และหนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3886 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 108 
ล าดับที่ 1  

(4) โครงการอบรม รณรงคป์อ้งกนัและควบคมุโรคพษิสนุัขบา้
ต าบลแคนเหนือ 

จ านวน 54,000 บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม รณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าต าบล
แคนเหนือ   
กิจกรรมที่ 1 อบรม  เพ่ือจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายเผยแพร่ รณรงค ์ป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
กิจกรรมที่ 2 ฉีดวัคซีน ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัคซีน ค่าอาหารว่าง
ส าหรับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ค่าอาหารกลางวันส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และอ่ืนๆ 
- ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562,และหนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3886 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 108 
ล าดับที่ 4  

(5) โครงการส ารวจขอ้มลูและขึ้นทะเบยีนจ านวนสนุัขและ
แมวภายในเขตองค์การบรหิารสว่นต าบลแคนเหนือ 

จ านวน 5,000 บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส ารวจข้อมูลและขึ้นทะเบียน จ านวน สุนัขและแมว 
ภายในเขตองค์การ บริหารส่วนต าบลแคนเหนือ เช่น ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานส ารวจ
ข้อมูล และข้ึนทะเบียน สุนัขและแมว ภายใน เขตองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  ตาม
จ านวนสุนัขและแมวที่ส ารวจและข้ึนทะเบียน ตัวละ 3 บาท โดยส ารวจ  2 ครั้ง/ปี (ปี
ละ 6 บาท) 
- ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0891.4/ว 856 ลง
วันที่ 17 กันยายน 2553 และหนังสือด่วนมากที่ มท. 0808.2/ว 3028 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 109 
ล าดับที่ 6  
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(7) โครงการประชมุแกนน าสง่เสรมิสขุภาพต าบลแคนเหนอื จ านวน 10,000 บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชุมแกนน าส่งเสริมสุขภาพต าบลแคนเหนือ เช่น  

ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอ่ืนๆ 
- ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 
และหนังสือด่วนมากท่ี มท. 0808.2/ว 3028 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 109 
ล าดับที่ 8  

 
งบเงนิอดุหนุน รวม 180,000 บาท 

 
เงนิอุดหนนุ รวม 180,000 บาท 

 
เงนิอุดหนนุเอกชน       

  
(1) เงนิอดุหนนุส าหรบัด าเนนิงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริดา้นสาธารณสขุ 

จ านวน 180,000 บาท 

  

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนส าหรับด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  ทั้งหมด 9 หมู่บ้านๆ ละ 20,000 บาท  
- ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2558,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559,  หนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3886 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 108 
ล าดับที่ 3 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ รวม 353,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 318,000 บาท 

   
ค่าใชส้อย รวม 318,000 บาท 

   
รายจา่ยเพื่อให้ได้มาซึง่บรกิาร       

    
(1) ค่าจา้งเหมารถรับสง่เด็กเล็ก จ านวน 168,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารถรับส่งเด็กเล็ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต. แคนเหนือ ตามโครงการ
จ้างเหมารถรับส่งเด็กยากไร้และด้อยโอกาส  จ านวน  2 คัน เดือนละ  7,000 บาท 
จ านวน 12  เดือน  
- ฐานอ านาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ าอาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560, หนังสือ มท. ด่วนมากที่ มท. 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 
9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของอปท., หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.7/ว 6768 ลงวนัที่  20 พฤศจิกายน 2560, หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560, 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.6/ว 24 ลงวันที่ 
4 มกราคม 2561, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 
19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 111 
ล าดับที่ 1 (กองการศึกษาฯ) 

   
รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัิราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

    
(1)  โครงการอบรมส่งเสรมิสขุภาพผูสู้งอายุ  ผูพ้ิการ และ
ผูป้ว่ยเอดส์ 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย
เอดส์ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
กลางวัน และอ่ืนๆ 
- ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559, หนังสือด่วนที่สุด ที ่มท  0808.2/ว 3886 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 111 
ล าดับที่ 2   
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(2)  โครงการชว่ยเหลือผูย้ากไร ้ผูด้้อยโอกาส จ านวน 30,000 บาท 
 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้  ผู้ด้อยโอกาส  เช่น ค่าใช้จ่ายเงิน

สงเคราะห์ให้กับผู้ยากไร้  ผู้ด้อยโอกาส ภายในเขตต าบลแคนเหนือ และอ่ืนๆ 
- ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/ว 2145  ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560, หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560, 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท 0810.6/ว 24  ลงวันที่ 
4  มกราคม 2561, หนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3886 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัด 
ท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 122 
ล าดับที่ 1   

  
(3)  โครงการฟืน้ฟูศักยภาพและสง่เสริมสนบัสนนุคนพกิาร
ภายในต าบล 

จ านวน 20,000 บาท 

  

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฟ้ืนฟูศักยภาพและส่งเสริมสนับสนุนคนพิการภายใน
ต าบล   เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
กลางวัน  และอ่ืนๆ 
- ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/ว 2145  ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560, หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560, 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท 0810.6/ว 24  ลงวันที่ 
4  มกราคม 2561, หนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3886 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัด 
ท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 122  
ล าดับที่ 4 
  

งบเงนิอดุหนุน รวม 35,000 บาท 

 
เงนิอุดหนนุ รวม 35,000 บาท 

 
เงนิอุดหนนุสว่นราชการ       

  
(1) อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอบา้นไผ่ จ านวน 25,000 บาท 

  

  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559,  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 191 ลงวันที่ 
3 เมษายน 2560 เรื่องการตั้ง งบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 
11 ตุลาคม 2560 เรื่องประกาศกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ
ปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 122 
ล าดับที่ 5  
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เงนิอุดหนนุกจิการทีเ่ปน็สาธารณประโยชน์       

  
(1) อุดหนุนกิ่งกาชาดอ าเภอบา้นไผ่ จ านวน 10,000 บาท 

  

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนกิจการสาธารณประโยชน์ของกิ่งกาชาด
อ าเภอบ้านไผ่  
- ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2558,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559,  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที ่มท 0808.2/ว 1791  ลงวนัที่ 3 เมษายน 2560 เรื่องการตั้งงบประมาณรายจ่าย 
หมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 122 
ล าดับที่ 6 
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แผนงานเคหะและชมุชน 

 
งานบรหิารทัว่ไปเกี่ยวกบัเคหะและชมุชน รวม 2,539,920 บาท 

  
งบบคุลากร รวม 1,469,820 บาท 

   
เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,469,820 บาท 

   
เงนิเดือนพนกังาน จ านวน 1,028,400 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น  ประจ าปี 2563 ดังนี้ 
(1) ผู้อ านวยการกองช่าง      35,770 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน  429,240 บาท 
(2) นายช่างโยธา               25,660 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน  307,920 บาท  
(3) เจ้าพนักงานธุรการ        24,270 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน  291,240 บาท 
- ฐานอ านาจหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 
30 ธันวาคม 2558 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   
เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง นักบริหารงานช่าง  ให้แก ่ผู้อ านวยการกองช่าง 
จ านวน  3,500 บาท/เดือน  รวม 12 เดือน เป็นเงิน 42,000   บาท  
- ฐานอ านาจหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 
30 ธันวาคม 2558 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 365,280 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 
รวม 12 เดือน รายละเอียดดังนี้ 
พนกังานจ้างตามภารกจิ              จ านวน     149,280.-     บาท 
(1) ผู้ช่วยนายช่างโยธา 12,440 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 149,280 บาท  
พนกังานจ้างทัว่ไป                    จ านวน      216,000.-     บาท 
(1) คนงานทั่วไป  จ านวน 2 อัตรา   9,000 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็น
เงิน  216,000 บาท 
- ฐานอ านาจหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   
เงนิเพิม่ต่าง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 34,140 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง  เงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ  และ
เงินเพ่ิมอ่ืนๆ ให้แก่พนักงานจ้าง  
- ฐานอ านาจหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 
30 ธันวาคม 2558 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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งบด าเนินงาน รวม 1,033,400 บาท 

 
ค่าตอบแทน รวม 90,000 บาท 

 
ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000 บาท 

  

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้างที่ได้รับค าสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติและวันหยุดราชการ 
- ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

 
ค่าเชา่บ้าน จ านวน 30,000 บาท 

  
  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล และผู้มีสิทธิตามระเบียบฯก าหนด 

- ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

 
เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบุตร จ านวน 40,000 บาท 

  

  -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบล  และผู้มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ 
- ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที3่)พ.ศ.2549 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  พ.ศ. 2560 

 
ค่าใชส้อย รวม 653,400 บาท 
รายจา่ยเพื่อให้ได้มาซึง่บรกิาร       

 
(1)  ค่าจา้งเหมาบริการ จ านวน 158,400 บาท 

  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในค่าจ้างเหมาบุคคลค่าจ้างเหมาบริการ และอ่ืน ๆ 
- ฐานอ านาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, 
หนังสือ มท. ด่วนมากที่ มท. 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ อปท.  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค  

(2) ค่าจา้งเหมาตรวจคณุภาพน้ าประปาหมู่บา้น จ านวน 15,000 บาท 
 - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาตรวจคุณภาพน้ าประปาหมู่บ้าน 

- ฐานอ านาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, 
หนังสือ มท. ด่วนมากที่ มท. 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ อปท.  และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 
0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ 
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค 
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รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัิราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

 
(1) ค่าลงทะเบยีนอบรม จ านวน 30,000 บาท 

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนอบรมของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างที่ได้รับอนุญาตให้เข้า
รับการอบรมตามโครงการต่าง ๆ 
- ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

 
(2) ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท 

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนต าบล  พนักงาน
จ้างที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการต่าง ๆ 
- ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

ค่าบ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 420,000 บาท 
  (1)  ค่าซ่อมแซมหอกระจายขา่ว                                 จ านวน              20,000.- บาท 

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหอกระจายข่าวหมู่บ้านต่างๆ ที่ช ารุดเสียหาย 
(2)  ค่าซ่อมแซมถนน                                              จ านวน            300,000.- บาท 
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบลแคนเหนือ 
(3)  ค่าซ่อมแซมระบบประปา/เปา่ลา้งบอ่บาดาล/บอ่บาดาลมือโยก  จ านวน   20,000.- บาท 
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมระบบประปา/เป่าล้างบ่อบาดาล/บ่อบาดาลมือโยก ในพ้ืนที่ต าบล 
แคนเหนือ 
(4)  ค่าซ่อมแซมร่องระบายน้ า/ฝายกักเกบ็น้ า                  จ านวน             50,000.- บาท 
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมร่องระบายน้ า/ฝายเก็บกักน้ าภายในพื้นท่ีต าบลแคนเหนือ 
(5)  ค่าซ่อมแซมครภุัณฑ์ของ อบต.                              จ านวน             30,000.- บาท 
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ของ  อบต. เช่น เครื่องเสียง โต๊ะ เต็นท ์และอ่ืนๆ  
- ฐานอ านาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ  
ค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 145 
ล าดับที่ 1 

 
ค่าวสัด ุ รวม 270,000 บาท 
วสัดสุ านักงาน จ านวน 20,000 บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ  ที่จ าเป็นต้องใช้ในส านักงาน เช่น กระดาษ  แฟ้ม ปากกา 

ดินสอ  และอ่ืนๆ   
- ฐานอ านาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณา สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมากท่ี มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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วสัดุไฟฟา้และวิทยุ จ านวน 100,000 บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า และอ่ืนๆ 

- ฐานอ านาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการ จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วสัดุกอ่สร้าง จ านวน 100,000 บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ทราย ปูน ตะปู และอ่ืนๆ   

- ฐานอ านาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 50,000 บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ในกองช่าง เช่น ผ้าหมึก อุปกรณ์เพ่ิมเติม และอ่ืนๆ  

- ฐานอ านาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560,
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่
27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค่าสาธารณปูโภค รวม 20,000 บาท 
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 20,000 บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและค่า

สื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเช่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมในการใช้บริการใช้บริการ
และอ่ืน ๆ  
- ฐานอ านาจหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที ่มท 0810.8/ว2217 ลง
วันที่ 19  ตุลาคม 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว
1846  ลงวันที่ 12  กันยายน  2560  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.8/ว1529  ลงวันที่ 3  สิงหาคม  2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที ่มท 0808.2/ว1536  ลงวันที่ 19  มีนาคม  2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย 
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย 
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  
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งบลงทนุ รวม 36,700 บาท 

 
ค่าครภุัณฑ ์ รวม 36,700 บาท 

 
ครภุณัฑก์่อสรา้ง       

  
(1) ค่าจดัซือ้เครื่องตบดนิ จ านวน 21,000 บาท 

  

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน จ านวน 1 เครื่องๆละ 21,000 บาท  
- ฐานอ านาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2561 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 187 
ล าดับที่ 9 

 
ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์       

  
(1) ค่าจดัซือ้เครื่องพิมพ์ จ านวน 15,000 บาท 

  

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Multifunction เลเซอร์ หรือชนิด LED สี (18 หน้า/
นาที) จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท รวมเป็นเงิน  15,000 บาท  
- ฐานอ านาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือน
มีนาคม 2562 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม 

  
(2) ค่าจดัซือ้เครื่องอา่นบตัรแบบอเนกประสงค ์(Smart 
Card Reader) 

จ านวน 700 บาท 

  

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 
จ านวน  1 เครื่องๆ ละ 700.- บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 7816 ได ้  
-มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz 
- สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้ 
-สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด5 Volts, 
3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย 
- ฐานอ านาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.7/ว 2024 ลงวันที่
24 พฤษภาคม 2562 (กองช่าง) 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 188 
ล าดับที่ 9 
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งานไฟฟา้ถนน รวม 190,000 บาท 

 
งบลงทนุ รวม 120,000 บาท 

  
ค่าที่ดนิและสิง่กอ่สร้าง รวม 120,000 บาท 

  
ค่าก่อสรา้งสิง่สาธารณปูการ       

   
1. โครงการจดัท าปา้ยแนะน าเสน้ทางในพืน้ที่องคก์าร
บรหิารสว่นต าบลแคนเหนอื 

จ านวน 120,000 บาท 

    

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าป้ายแนะน าเส้นทางในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ โดยการ
จ้างเหมาจัดท า ป้ายพร้อมท าการติดตั้ง มีรายละเอียดดังนี้ 
(1) ป้ายชี้ทาง (น.20)  ขนาด 0.60 X 1.80 เมตร จ านวน 1 แผ่น จ านวน 1 จุด  
(2) ป้ายชี้ทาง (น.20)  ขนาด 0.60 X 1.80 เมตร ประกบ 2 ด้าน จ านวน 2 จุด 
(3) ป้ายบอกจุดหมายปลายทาง (น.2) ขนาด 0.75 X 2.10 เมตร จ านวน 1 แผ่น จ านวน 2 จุด 
(4) ป้ายบอกจุดหมายปลายทาง (น.2) ขนาด 0.75 X 2.10 เมตร จ านวน 3 แผ่น จ านวน 3 จุด 
ติดตั้งแผ่นป้ายตามแบบมาตรฐานทางหลวงชนบทตัวหนังสือสีด า,พ้ืนสีขาวสะท้อนแสง 
- ฐานอ านาจพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  6) พ.ศ. 2552, พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 มาตรา 16, พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 65 
ล าดับที่ 6 
  

 
งบเงนิอดุหนุน รวม 70,000 บาท 

  
เงนิอุดหนนุ รวม 70,000 บาท 

  
เงนิอุดหนนุสว่นราชการ       

   
(1) อุดหนุนการไฟฟา้สว่นภมูภิาคอ าเภอบา้นไผ่ จ านวน 70,000 บาท 

    

  (1.1) เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง/ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า/ติดตั้งโคมไฟฟ้าสว่างสาธารณะตาม
ประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบ้านไผ่  ภายในพ้ืนที่ต าบลแคนเหนือ 
จ านวน   50,000.- บาท 
(1.2) เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง/ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า/ติดตั้งโคมไฟฟ้าสว่างสาธารณะตาม
ประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบ้านไผ่  บ้านหนองเจ้าเมือง หมู่ที่ 6 
จ านวน    20,000.- บาท 
- ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2558,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559,  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1791  ลง
วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่องการตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 62 
ล าดับที่ 4 
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งานก าจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏิกลู รวม 468,000 บาท 

 
งบด าเนินงาน รวม 468,000 บาท 

  
ค่าใชส้อย รวม 468,000 บาท 

  
รายจา่ยเพื่อให้ได้มาซึง่บรกิาร       

   
(1) ค่าก าจดัสิ่งปฏกิลู จ านวน 168,000 บาท 

    

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก าจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยให้กับเทศบาลเมืองบ้านไผ่ กรณีที่ อบต.  
น าขยะก าจัดที่บ่อก าจัดขยะของเทศบาล ตามจ านวนปริมาณขยะที่ขนย้าย และตามอัตราที่
เทศบาลก าหนด 
- ฐานอ านาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, 
หนังสือ มท. ด่วนมากที่ มท. 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ อปท.  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย 
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 133 
ล าดับที่ 2 (ส านักปลัด) 

   
(2) ค่าจา้งเหมาบริการ จ านวน 300,000 บาท 

    

  - เพ่ือเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลในการจัดเก็บขยะทุกหมู่บ้าน เพ่ือให้เกิดความสะอาดและไม่เป็น
มลพิษ 
- ฐานอ านาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, 
หนังสือ มท. ด่วนมากที่ มท. 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ อปท.  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย 
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 133 
ล าดับที่ 1 (ส านักปลัด/แผนงานสาธารณสุข) 
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แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน 

 
งานสง่เสริมและสนบัสนนุความเข้มแขง็ชมุชน รวม 530,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 430,000 บาท 

   
ค่าใชส้อย รวม 430,000 บาท 

   
รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัิราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

    

(1) โครงการฝกึอบรมและศกึษาดงูานเพือ่พฒันาศักยภาพ
และสรา้งความเข้มแขง็ของผูส้งูอายุองค์การบรหิารสว่น
ต าบลแคนเหนือ 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
และสร้างความเข้มแข็งของผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุอุปกรณ์
ที่ใช้ในโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
- ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 
และหนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3886 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 112 
ล าดับที่ 1 (ส านักปลัด) 

    
(2) โครงการโรงเรยีนผูส้งูอายอุงคก์ารบรหิารสว่นต าบล
แคนเหนือ 

จ านวน 200,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนต าบลแคน
เหนือ  เช่น ค่าป้ายโครงการ  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหารกลางวัน  ค่าจ้างเหมา
รถ  ค่าวิทยากร  ค่าสถานที่  ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในโครงการ และอ่ืนๆ 
- ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553และ
หนังสือด่วนมากที่ มท.  0808.2/ว 3028 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 112
ล าดับที ่3 (ส านักปลัด) 
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(3) โครงการฝกึอบรมและสง่เสรมิอาชีพส าหรับกลุ่มสตรี จ านวน 30,000 บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพส าหรับกลุ่ม

สตรี เช่น ค่าป้าย โครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
- ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 
และหนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3886 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 113 
ล าดับที่ 6 (ส านักปลัด) 

(4) โครงการฝกึอบรมและศกึษาดงูานเพือ่พฒันาศักยภาพ
และสรา้งความเข้มแขง็ของชมุชน 

จ านวน 100,000 บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
- ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 
และหนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3886 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 112 
ล าดับที่ 2 (ส านักปลัด) 

 
งบเงนิอดุหนุน รวม 100,000 บาท 

 
เงนิอุดหนนุ รวม 100,000 บาท 

 
เงนิอุดหนนุสว่นราชการ       

  
(1) อุดหนุนที่ท าการปกครองจงัหวัดขอนแกน่ จ านวน 20,000 บาท 

  

  - เพ่ืออุดหนุนที่ท าการปกครองจังหวัดขอนแก่น  ตามโครงการป้องกันและเฝ้าระวังการ
แพร่กระจายของยาเสพติด  
- ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2558,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559,  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที ่มท 0808.2/ว 1791  ลงวนัที่ 3 เมษายน 2560 เรื่องการตั้งงบประมาณรายจ่าย 
หมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 127 
ล าดับที่ 3 
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(2) อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอบา้นไผ่ จ านวน 20,000 บาท 

  - เพ่ืออุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอบ้านไผ่  ตามโครงการป้องกันและเฝ้าระวังการ
แพร่กระจายของยาเสพติด  
- ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2558,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559,  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที ่มท 0808.2/ว 1791  ลงวนัที่ 3 เมษายน 2560 เรื่องการตั้งงบประมาณรายจ่าย 
หมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 127 
ล าดับที่ 2 

 
(3) อุดหนุนสถานีต ารวจภธูรบา้นไผ่ จ านวน 20,000 บาท 

  - เพ่ืออุดหนุนสถานีต ารวจภูธรบ้านไผ่  ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  และ
การตั้งจุดตรวจจุดสกัดเคลื่อนที่ ประจ าปีงบประมาณ 2563   
- ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2558,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559,  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที ่มท 0808.2/ว 1791  ลงวนัที่ 3 เมษายน 2560 เรื่องการตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 127 
ล าดับที่ 4 

 
(4) อุดหนุนสถานีต ารวจภธูรบา้นไผ่ จ านวน 20,000 บาท 

  - เพ่ืออุดหนุนสถานีต ารวจภูธรบ้านไผ่ ตามโครงการหมู่บ้านชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ต้านยา
เสพติด   
- ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2558,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559,  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที ่มท 0808.2/ว 1791  ลงวนัที่ 3 เมษายน 2560 เรื่องการตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวด 
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 127 
ล าดับที่ 4 
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เงนิอุดหนนุเอกชน       

 
(1) อุดหนุนกลุ่มอาชพีภายในต าบลแคนเหนือ จ านวน 20,000 บาท 

  - เพ่ืออุดหนุนกลุ่มอาชีพภายในต าบลแคนเหนือ กลุ่มสตรี ทอผ้าไหม บ้านห้วยชัน หมู่ที ่5  
ให้มีความเข้มแข็งสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
- ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2558,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559,  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที ่มท 0808.2/ว 1791  ลงวนัที่ 3 เมษายน 2560 เรื่องการตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 130 
ล าดับที่ 7 
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แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 410,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 310,000 บาท 

   
ค่าใชส้อย รวม 310,000 บาท 

   
รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัิราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

    
(1) ค่าใชจ้่ายในการแข่งขนักฬีา  อบต. แคนเหนือ จ านวน 280,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬา อบต. แคนเหนือต้านยาเสพติด ประจ าปี  2563 
เช่น ค่ารางวัล/ถ้วยรางวัล ค่าสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการฯ/ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ   
- ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 และ
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 116 
ล าดับที่ 13         

    
(2) ค่าใชจ้่ายในการส่งทมีนกักีฬาเข้ารว่มการแขง่ขนั จ านวน 30,000 บาท 

      

  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ  ที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลแคนเหนือร่วมจัดหรือ ท้องถิ่นอ่ืนจัดหรือร่วมจัดการแข่งขัน  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์
กีฬา ค่าจ้างเหมารถรับส่งนักกีฬา  
ค่ายา/เวชภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมกีฬา และอ่ืนๆ 
- ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 และ
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท. 0808.2/ว 3886 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 116
ล าดับที่ 15     

 
งบลงทนุ รวม 100,000 บาท 

 
 

ค่าครภุัณฑ ์ รวม 100,000 บาท 
 

 
ครภุณัฑก์ีฬา       

 
  

(1)ค่าจดัซื้อเครื่องออกก าลังกายกลางแจง้ จ านวน 100,000 บาท 
 

  

  - เพ่ือจัดซื้อเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง ราคาตามท้องตลาด 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 115 
ล าดับที่ 10     
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งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิ่น รวม 425,000 บาท 

 
งบด าเนินงาน รวม 370,000 บาท 

  
ค่าใชส้อย รวม 370,000 บาท 

  
รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัิราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

   
(1) ค่าใชจ้่ายตามโครงการสืบสานงานประเพณบีญุเดอืนหก จ านวน 290,000 บาท 

    

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานงานประเพณีบุญเดือนหก เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทาง
ศาสนา ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่  ค่าเวทีเครื่องเสียง  ค่าป้ายโครงการป้ายประชาสัมพันธ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
- ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 
และหนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3886 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 114 
ล าดับที่ 4   

   
(2) โครงการสง่เสริมประเพณเีขา้พรรษา จ านวน 50,000 บาท 

    

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าอาหารและน้ าดื่ม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  
- ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 
และหนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3886 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 116 
ล าดับที่ 16  

   
(3) ค่าใชจ้่ายตามโครงการสืบสานงานประเพณบีญุกุม้ขา้ว
ใหญแ่ละของดอี าเภอบา้นไผ่ 

จ านวน 20,000 บาท 

    

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอ าเภอบ้าน
ไผ่  เช่น ค่ารับรอง ค่าอาหารพร้อมน้ าดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมารถ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
- ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 
และหนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3886 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 114 
ล าดับที่ 2  
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(4) โครงการจดัตัง้ชมรมอนรุกัษ์ศลิปะพืน้บา้นของต าบลแคนเหนือ จ านวน 10,000 บาท 

  

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดตั้งชมรมอนุรักษ์ศิลปะพ้ืนบ้านของต าบลแคน
เหนือ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารและน้ าดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
- ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553  
และหนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3886 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 116 
ล าดับที่ 17  
  

งบเงนิอดุหนุน รวม 55,000 บาท 

 
เงนิอุดหนนุ รวม 55,000 บาท 

 
เงนิอุดหนนุสว่นราชการ       

  
(1) อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอบา้นไผ่ จ านวน 30,000 บาท 

  

  - เพ่ืออุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอบ้านไผ่  ตามโครงการสืบสานงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่
และของดีอ าเภอบ้านไผ่  
- ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2558,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงนิอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559,  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1791  ลง
วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่องการตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 117 
ล าดับที่ 18 

 
เงนิอุดหนนุเอกชน       

  
(1) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น จ านวน 25,000 บาท 

  

  - เพ่ืออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแคนเหนือ หมู่ที ่1 ตามโครงการจัดงานสมโภชพระ
ธาตุโพธิสุวรรณเจดีย์ ประจ าปี 2563  
- ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2558, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559,  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว
3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1791  ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่องการตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 115 
ล าดับที่ 8 
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แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

 
งานก่อสรา้งโครงสร้างพืน้ฐาน รวม 3,403,900 บาท 

  
งบลงทนุ รวม 3,403,900 บาท 

   
ค่าที่ดนิและสิง่กอ่สร้าง รวม 3,403,900 บาท 

   
ค่าก่อสรา้งสิง่สาธารณปูโภค       

    

(1) โครงการปรบัปรงุถนนคอนกรตีเสริมเหล็กจากบา้นนาง
สมคดิ  ภาวะโคตร ถงึ บ้านนางสมบรูณ์  ทีทา  บา้นแคน
เหนือ หมูท่ี ่1 ต าบลแคนเหนอื อ าเภอบา้นไผ ่จงัหวดั
ขอนแก่น 

จ านวน 61,000 บาท 

      

  - เพ่ือปรับปรุงสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางสมคิด  ภาวะโคตร ถึง บ้านนาง
สมบูรณ์  ทีทา ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว  30.00 เมตร หนา  0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 105.00 ตารางเมตร  ตามรายละเอียดแบบแปลนที่
ก าหนด  
- ฐานอ านาจพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552, พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 มาตรา 16, พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 67 
ล าดับที่ 2 (กองช่าง) 

(2) โครงการปรบัปรงุถนนคอนกรตีเสริมเหล็กจากบา้นนายส ี
ตาหลา้ ไป บา้นนายหา จา่บาล บา้นแคนเหนือ หมู่ที ่1 ต าบล
แคนเหนือ อ าเภอบา้นไผ ่จงัหวดัขอนแกน่ 

จ านวน 76,000 บาท 

 - เพ่ือปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสี  ตาหล้า ไป บ้านนายหา จ่าบาล  ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 33.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 132.00 ตารางเมตร  ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ก าหนด  
- ฐานอ านาจพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552, พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16, พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 67 
ล าดับที่ 2 (กองช่าง) 
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(3) โครงการปรบัปรงุถนนคอนกรตีเสริมเหล็กจากบา้นนางนรินั  
กลัน่บดิา ไป บ้านพอ่เตมิ  พาทีบา้นแคนเหนอื หมูท่ี ่1 ต าบลแคน
เหนือ อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวัดขอนแกน่ 

จ านวน 163,000 บาท 

 - เพ่ือปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางนิรัน  กลั่นบิดา ไป บ้านพ่อเติม  พาที  
ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3.80 เมตร ยาว  42.00 เมตร หนา  0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาด
กว้าง 4.20 เมตร ยาว  26.00 เมตร หนา  0.15 เมตร  หรือรวมมีพ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 268.80  ตารางเมตร  ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ก าหนด พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ และป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
- ฐานอ านาจพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบบัที่ 6) พ.ศ. 2552, พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16, พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 66 
ล าดับที่ 2 (กองช่าง) 

(4) โครงการก่อสร้างทางระบายน้ าภายในหมูบ่้าน บา้นดอนหมาก
พรกิ หมูท่ี ่2 จากบา้นพ่อไพร  สนุนท ์–  บ้านนายอ าพร  ศรเีทพ 
เชื่อมกบัทางระบายน้ าเดิมทางไปดอนปูต่าบ้านดอนหมากพริก 
ต าบลแคนเหนือ อ าเภอบา้นไผ ่จงัหวดัขอนแกน่ 

จ านวน 300,000 บาท 

 - เพ่ือก่อสร้างทางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน บ้านดอนหมากพริก หมู่ที ่2 จากบ้านพ่อไพร สุนนท์ –
บ้านนายอ าพร ศรีเทพ เชื่อมทางระบายน้ าเดิมทางไปดอนปู่ตาบ้านดอนหมากพริก โดยวางท่อ
ระบายน้ าคอนกรีต ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จ านวน 130.00 เมตร และก่อสร้างบ่อ
พักน้ า ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 0.50 เมตร ลึกตามสภาพพ้ืนที่ จ านวน 11 บ่อ และวางท่อ
ระบายน้ าคอนกรีต (ครึ่งซีก) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จ านวน 45.00 เมตร และเท
คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร ผิวจราจร คอนกรีตเชื่อมกับคอนกรีตเดิม รวมมีพ้ืนที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ก าหนด และ
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานที่ก าหนด จ านวน 1 ป้าย 
- ฐานอ านาจพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552, พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16, พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 91  
ล าดับที่ 2 (กองช่าง) 
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(5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็กจากบา้นนายคณพศ  
สทุธ ิไป บา้นนายสวสัดิ์  ทิทา บา้นหนองคูณ หมู่ที่  3 ต าบลแคน
เหนือ อ าเภอบา้นไผ่  จงัหวดัขอนแก่น 

จ านวน 300,000 บาท 

 -เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายคณพศ  สุทธิ ไป บ้านนายสวัสดิ์  ทิทา ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว  175.00 เมตร หนา  0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 525.00 ตารางเมตร  ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ก าหนด พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ และป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  
- ฐานอ านาจพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552, พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16, พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคน
เหนือ หน้า 69 ล าดับที่ 5 (กองช่าง) 

(6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็กจากบา้นนางหนเูพยีร  
จา่บาล ขา้งโรงเรยีนไตรคามประชาสรรค์ บา้นเหลา่หลวง หมูท่ี ่4 
ต าบลแคนเหนือ อ าเภอบา้นไผ ่จงัหวดัขอนแกน่ 

จ านวน 218,000 บาท 

 - เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางหนูเพียร  จ่าบาล ข้างโรงเรียนไตรคามประชา
สรรค์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว  96.50 เมตร หนา  0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 386.00  ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ก าหนด พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
- ฐานอ านาจพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552, พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16, พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 70 
ล าดับที่ 7 (กองช่าง) 

(7) โครงการเสริมผวิถนนดินทางการเกษตร บา้นเหลา่หลวง หมูท่ี ่4 
ต าบลแคนเหนือ –หนองผักหลอด บา้นสร้างแปน้ ต าบลบา้นลาน 
อ าเภอบา้นไผ ่จงัหวดัขอนแกน่ 

จ านวน 26,000 บาท 

 - เพ่ือเสริมผิวถนนดินทางการเกษตร บ้านเหล่าหลวง หมู่ที่ 4 ต าบลแคนเหนือ - หนองผัก
หลอด  บ้านสร้างแป้น ต าบลบ้านลาน  โดยถมดินเสริมระดับผิวทางถนนดิน ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ยาว  40.00 เมตร  ดินถมสูงเฉลี่ย 0.70 เมตร ปริมาณดินถม 200.00  
ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ก าหนด 
- ฐานอ านาจพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552, พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16, พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 83 
ล าดับที่ 7 (กองช่าง) 
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(8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็กจากบา้นนาย
เจริญ  สดุใด - บ้านนายสาคร  บญุสิงห ์บา้นหว้ยชนั หมูท่ี ่5  
ต าบลแคนเหนือ อ าเภอบา้นไผ ่จงัหวดัขอนแกน่ 

จ านวน 104,000 บาท 

 - เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายเจริญ สุดใด - บ้านนายสาคร บุญสิงห์ ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ก าหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ และป้ายโครงการ  จ านวน 1 ป้าย  
- ฐานอ านาจพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552, พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16, พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 72 
ล าดับที่ 10 (กองช่าง) 

(9) โครงการก่อสร้างทางระบายน้ าจากบา้นนางสจุริดา  ชมุพล 
- บา้นนายวฒุศิักดิ์  สดุด ีบา้นหว้ยชนั หมูท่ี ่5  ต าบลแคน
เหนือ อ าเภอบา้นไผ ่จงัหวัดขอนแกน่ 

จ านวน 104,000 บาท 

  - เพ่ือวางท่อระบายน้ าคอนกรีต (ชนิดครึ่งซีก)  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร ระยะทาง
ยาว 117.00 เมตร และวางท่อระบายน้ าคอนกรีต ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร 
ระยะทางยาว  48.00 เมตร  และเทคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร ขยายผิวจราจรคอนกรีต
เชื่อมกับคอนกรีตเดิม รวมพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 120.00  ตารางเมตร 
และเทคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมกับทางระบายน้ า หนา 0.10  เมตร  รวมมีพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 60.00  ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ก าหนด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ และป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานที่ก าหนด จ านวน 1 ป้าย 
- ฐานอ านาจพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552, พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16, พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 94 
ล าดับที่ 6 (กองช่าง) 

(10) โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็จากบ้านนายทองคูณ  
สวุรรณหาร – บา้นแม่กลม พรมนอก (ถึงบ้านนางแป ้ ทิทา) บา้น
หว้ยชนั หมู่ที ่5  ต าบลแคนเหนือ อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแกน่ 

จ านวน 44,000 บาท 

 - เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายทองคูณ  สุวรรณหาร – บ้านแม่กลม  พรมนอก  
(ถึงบ้านนางแป้  ทิทา) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว  25.00 เมตร หนา  0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 75.00  ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ าคอนกรีต ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จ านวน 5 ท่อน ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ก าหนด 
- ฐานอ านาจพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552, พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16, พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 



123 
         - แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 72  
         ล าดับที่ 10 (กองช่าง) 

(11) โครงการปรบัปรงุถนนดนิ (สายบา้นหว้ยชนั-โสกดู)่ ทีน่านาย
อุดร แกว้จนัทร ์-ที่นานายทองด ี ผลบญุ  บา้นหว้ยชนั หมูท่ี ่5  
ต าบลแคนเหนือ อ าเภอบา้นไผ ่จงัหวดัขอนแกน่ 

จ านวน 48,000 บาท 

 - เพ่ือปรับปรุงถนนดินทางการเกษตร (สายบ้านห้วยชัน-โสกดู่) ที่นานายอุดร แก้วจันทร์ -ที่นานาย
ทองดี  ผลบุญ  โดยลงวัสดุหินคลุก ขนาดผิวจราจรหินคลุก กว้าง  4.00 เมตร ยาว 150.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า 600.00  ตารางเมตร 
พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ ปริมาณหินคลุก 60.00 ลูกบาศก์เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ก าหนด 
- ฐานอ านาจพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552, พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16, พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 84  
ล าดับที่ 11 (กองช่าง) 

(12) โครงการปรบัปรงุถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็จากสามแยกบา้น
นางกิ้ง  หนัมา - บา้นนายช านาญ  สาชนิ บา้นหนองเจา้เมอืง หมู่
ที ่6  ต าบลแคนเหนือ อ าเภอบา้นไผ ่จังหวดัขอนแกน่ 

จ านวน 280,000 บาท 

 - เพ่ือปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกบ้านนางก้ิง หันมา - บ้านนายช านาญ สาชิน 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ก าหนด พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ และป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
- ฐานอ านาจพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข 
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552, พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้ 
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16, พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 74 
ล าดับที่ 14 (กองช่าง) 

(13) โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็จากบ้านนายสม  
สมีด ี- บา้นนายทอม  สมใีหญ ่ บ้านโคกโก หมูท่ี ่7 ต าบลแคน
เหนือ อ าเภอบา้นไผ ่จงัหวัดขอนแกน่ 

จ านวน 122,000 บาท 

 - เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสม  สมีดี - บ้านนายทอม  สมีใหญ่ ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว  66.00 เมตร หนา  0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 198.00  ตาราง เมตร  พร้อมวางท่อระบายน้ า คอนกรีต ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.30 เมตร จ านวน 2 จุดๆละ 5 ท่อน ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ก าหนด พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  
- ฐานอ านาจพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552, พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 มาตรา 16, พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
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         - แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 76  
         ล าดับที่ 15 (กองช่าง) 

(14) โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็จากบ้านพอ่ชว่ง 
มงคล - บ้านพ่อเพช็ร  ขาวภา  บ้านโคกโก หมู่ที ่7 ต าบลแคน
เหนือ อ าเภอบา้นไผ ่จงัหวัดขอนแกน่ 

จ านวน 77,000 บาท 

 - เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านพ่อช่วง มงคล - บ้านพ่อเพ็ชร  ขาวภา ขนาด
กว้าง 2.50 เมตร ยาว  53.00 เมตร หนา  0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 132.50  ตาราง เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ก าหนด  
- ฐานอ านาจพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552, พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16, พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 75 
ล าดับที่ 15 (กองช่าง) 

(15) โครงการปรบัปรงุถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็จากบ้านนางพรม
พร ลนุราศร-ี บา้นนางบวัรอง  งามวลิยั  บา้นลิน้ฟา้ หมูท่ี ่8 
ต าบลแคนเหนือ อ าเภอบา้นไผ ่ จงัหวดัขอนแกน่ 

จ านวน 300,000 บาท 

 - เพ่ือปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางพรมพร ลุนราศรี - นางบัวรอง งาม
วิลัย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร หนา  0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 500.00  ตารางเมตร พร้อมปรับแต่งทางระบายน้ าและ
ซ่อมแซมบ่อพักข้างทาง จ านวน 6 บ่อ ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ก าหนด พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ และป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
- ฐานอ านาจพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552, พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นพ.ศ. 2542 มาตรา 16, พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 77 
ล าดับที่ 19 (กองช่าง) 

(16) โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็จากบ้านนายเพลงิ  
ดวงโพธิพ์ิมพ ์- บา้นนายไชยา  ไสวด ี บ้านโคกกลาง หมูท่ี ่9 
ต าบลแคนเหนือ อ าเภอบา้นไผ่  จงัหวดัขอนแกน่ 

จ านวน 22,000 บาท 

 - เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายเพลิง  ดวงโพธิ์พิมพ์ - นายไชยา  ไสว
ดี ขนาดกว้าง  3.00 เมตร ยาว  11.00 เมตร หนา  0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 33.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ก าหนด  
- ฐานอ านาจพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552, พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16, พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 78 
ล าดับที่ 20 (กองช่าง) 
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(17) โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็จากบ้านนายบวั
รอง  พลไชยสงค ์- บา้นนายทองสขุ  กลุวงษ ์ บา้นโคกกลาง หมู่ที ่
9 ต าบลแคนเหนือ อ าเภอบา้นไผ่  จงัหวดัขอนแกน่ 

จ านวน 17,000 บาท 

 - เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายบัวรอง  พลไชสงค์ - บ้านนายทองสุข   
กุลวงษ์ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว  10.00 เมตร หนา  0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 30.00  ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ก าหนด  
- ฐานอ านาจพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552, พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16, พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 78 
ล าดับที่ 20 (กองช่าง) 

(18) โครงการก่อสรา้งทางระบายน้ าภายในหมูบ่้าน บา้นโคกกลาง 
หมูท่ี ่9 (ลานอ้อยประสทิธิ์พชืผล – บา้นแมส่ีดา  สมีแจง้) ต าบล
แคนเหนือ อ าเภอบา้นไผ่  จงัหวดัขอนแกน่ 

จ านวน 261,000 บาท 

 - เพ่ือก่อสร้างทางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 9 (ลานอ้อยประสิทธิ์พืชผล –
บ้านแม่สีดา  สมีแจ้ง) โดย วางท่อระบายน้ าคอนกรีต ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
จ านวน 138.00 เมตร และก่อสร้างบ่อพักน้ า  ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 0.50 เมตร ลกึตาม
สภาพพ้ืนที่ จ านวน 15 บ่อ พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กหลังท่อระบายน้ าเชื่อมกับถนนลาดยาง
เดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 133.00 เมตร หนา .015 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 133.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบ แปลนที่ก าหนด และติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ และป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานที่ก าหนด จ านวน  1 ป้าย  
- ฐานอ านาจพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552, พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16, พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 98 
ล าดับที่ 10 (กองช่าง) 

(19) โครงการบุกเบกิขยายทางเสรมิผวิถนนดนิทางการเกษตร 
จากโคกยา่เนยีม ที่นานายบญุ-ไปทีน่านางสมจติร สมอหมอบ บ้าน
โคกกลาง หมู่ที ่9 ต าบลแคนเหนือ อ าเภอบา้นไผ ่ จงัหวดั
ขอนแก่น 

จ านวน 56,000 บาท 

 - เพ่ือก่อสร้างทางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 9 (ลานอ้อยประสิทธิ์พืชผล –
บ้านแม่สีดา  สมีแจ้ง) โดย วางท่อระบายน้ าคอนกรีต ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
จ านวน 138.00 เมตร และก่อสร้างบ่อพักน้ า  ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 0.50 เมตร ลกึตาม
สภาพพ้ืนที่ จ านวน 15 บ่อ พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กหลังท่อระบายน้ าเชื่อมกับถนนลาดยาง
เดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 133.00 เมตร หนา .015 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 133.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบ แปลนที่ก าหนด และติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ และป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานที่ก าหนด จ านวน  1 ป้าย  
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 - ฐานอ านาจพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552, พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16, พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 98 
ล าดับที่ 10 (กองช่าง) 

(20) โครงการบุกเบกิขยายขึน้รปูคนัทางถนนดนิทางการเกษตร สาย
บา้นโคกกลาง – ปา่เปง้ (จากที่นานายประดษิฐ์  พรปรชีา – ที่นา 
นางกวา้ง  นาน้อย) บา้นโคกกลาง หมูท่ี ่9 ต าบลแคนเหนอื อ าเภอ
บา้นไผ ่จังหวดัขอนแกน่ 

จ านวน 101,000 บาท 

 -เพ่ือบุกเบิกขยายขึ้นรูปทางถนนดินทางการเกษตร สายบ้านโคกกลาง - ป่าเป้ง (จากที่นานาย
ประดิษฐ์  พรปรีชา – ที่นานางกว้าง  นาน้อย) โดยบุกเบิกขยาย  ทางข้ึนรูปคันทาง ถนนดิน
กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม 1,000.00 เมตร ถนนดินสูงเฉลี่ยจากพ้ืนทางเดิม 0.50 เมตร 
พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบและวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร 
จ านวน 2 จุดๆละ 8 ท่อน ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ก าหนด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ และป้ายโครงการ ตามแบบมาตรฐานที่ก าหนด จ านวน 1 ป้าย  
- ฐานอ านาจพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552, พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16, พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 89 
ล าดับที่ 23 (กองช่าง) 

(21) โครงการก่อสรา้งประตรูัว้ อบต.แคนเหนือ ทางเขา้ศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก อบต.แคนเหนือ 

จ านวน 80,000 บาท 

 - เพ่ือก่อสร้างก าแพงพร้อมประตูโครงเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร สูงรวม 1.60 เมตร
จ านวน 1 ชุด และเทคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมกับถนนคอนกรีตทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หนา 0.15 เมตร รวมมีพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 70.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียด
แบบแปลนที่ก าหนด 
 - ฐานอ านาจพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552, พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16, พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 149 
ล าดับที่ 10 (กองการศึกษาฯ) 
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(22) โครงการตอ่เตมิอาคารศนูยส์่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติ
ผูส้งูอาย ุผู้พิการ และผูด้้อยโอกาส 

จ านวน 430,000 บาท 

 -เพ่ือต่อเติมอาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ โดยขยายอาคารจากเดิม ขนาดอาคารกว้าง 
8.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ในการต่อเติมอาคารไม่น้อยกว่า 144.00 ตารางเมตร 
โดยมุงหลังคาเหล็กรีดลอน (Metal Sheet) พ้ืนที่หลังคาที่ต่อเติมไม่น้อยกว่า 170 ตารางเมตร 
และขยายพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบตัวอาคาร ทางเชื่อมอาคารห้องน้ าหนา 0.10 เมตร 
รวมมีพ้ืนที่ขยายพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 90.00 ตารางเมตร และเทถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กเชื่อมอาคารกับถนนคอนกรีตเดิม หนา 0.15 เมตร  โดยมีพ้ืนที่ผิวถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 80.00  ตารางเมตร ก่อสร้างตามรายละเอียดแบบแปลนที่ก าหนด พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
- ฐานอ านาจพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552, พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16, พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 147 
ล าดับที่ 4 (ส านักปลัด) 

(23) โครงการปรบัปรงุภูมทิัศนห์นองแวงสาธารณประโยชนต์ าบล
แคนเหนือ 

จ านวน 203,900 บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์หนองแวงสาธารณประโยชน์ต าบลแคนเหนือ ตามรายละเอียด
แบบแปลนที่ก าหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
- ฐานอ านาจพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552, พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16, พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 99 
ล าดับที่ 2 (กองช่าง) 

(24) เงนิชดเชยสญัญาแบบปรบัราคาได ้(ค่า K) จ านวน 10,000 บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 

- ฐานอ านาจหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 110  
ลงวันที่ 5 ธันวาคม 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



128 
แผนงานการเกษตร 

 
งานอนรุกัษแ์หล่งน้ าและป่าไม้ รวม 150,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 150,000 บาท 

   
ค่าใชส้อย รวม 150,000 บาท 

   
รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัิราชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

    
(1) โครงการปลูกตน้ไมล้้ าคา่คืนปา่ใหช้มุชนเฉลิมพระเกยีรติ จ านวน 100,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกต้นไม้ล้ าค่าคืนป่าให้ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ในวันส าคัญ
ต่างๆ  เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าป้าย
โครงการ ค่าจัดซื้อต้นไม้ ค่าวัสดุอุปโภคบริโภค ค่าจ้างเหมาปรับพื้นที่ปลูก และอ่ืนๆ 
- ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559, หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 และ
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 138 
ล าดับที่ 4    

    
(2) โครงการดูแลรกัษาพืน้ทีส่าธารณะต าบลแคนเหนือ จ านวน 30,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการดูแลรักษาพ้ืนที่ป่าสาธารณะต าบลแคนเหนือ เช่น ค่าจ้าง
เหมาก าจัดวัชพืช ค่าจ้างเหมาไถพรวนดิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
- ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 และ
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 138 
ล าดับที่ 1  

    
(3) โครงการวนัตน้ไม้ประจ าปีของชาติ จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ ประจ าปี  2563 เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าจัดซื้อต้นไม้ ค่าวัสดุอุปโภคบริโภค ค่าจ้างเหมาปรับพื้นที่ปลูก และอ่ืนๆ 
- ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 และ
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 139 
ล าดับที่ 5  

 
 
 
 



129 
แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง รวม 12,101,430 บาท 

  
งบกลาง รวม 12,101,430 บาท 

   
งบกลาง รวม 12,101,430 บาท 

   
เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม จ านวน 150,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างทุกต าแหน่ง 
- ฐานอ านาจหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809.5/ว 9 ลง
วันที่ 22 มกราคม  2557  หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809.5/
ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542 (ส านักปลัด) 

   
เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 
- ฐานอ านาจ พ.ร.บ. เงินทดแทน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 

   
เบี้ยยงัชีพผูส้งูอายุ จ านวน 7,645,200 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ที่มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด 
- ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ) พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่3) 
พ.ศ. 2561  
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 118 
ล าดับที่ 1(ส านักปลัด)   

   
เบี้ยยงัชีพคนพิการ จ านวน 3,609,600 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ  ที่มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด 
- ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คน
พิการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่3) 
พ.ศ. 2561  
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 118 
ล าดับที่ 2 (ส านักปลัด)   

เบี้ยยงัชีพผูป้ว่ยเอดส์ จ านวน 60,000 บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ที่มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์ตามหลักเกณฑ์

ที่ก าหนด 
- ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 118 
ล าดับที่ 3 (ส านักปลัด)   
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ส ารองจ่าย จ านวน 203,691 บาท 
  - เพ่ือเป็นเงินส ารองจ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน

ของประชาชนเป็นส่วนรวม  เช่น วาตภัย,  อุทกภัย   ฯลฯ 
- ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560  หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3886 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท า งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส านักปลัด) 

รายจา่ยตามข้อผูกพนั       

 
(1) เงนิสมทบกองทนุหลักประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถิน่ จ านวน 120,000 บาท 

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 
ของค่าบริการสาธารสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
- ฐานอ านาจประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การก าหนด
หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557  หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3886 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 119 
ล าดับที่ 5 (ส านักปลัด)   

 
(2) เงนิสมทบกองทนุสวสัดิการชมุชนต าบลแคนเหนือ จ านวน 50,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ายเป็นสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลแคนเหนือ 
 - ฐานอ านาจหนังสือด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 4295 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 เรื่อง  
การด าเนินการสบทบกองทุนสวัสดิการชุมชน  
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หน้า 118 
ล าดับที่ 4(ส านักปลัด)   

เงนิสมทบกองทนุบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการสว่นท้องถิน่ (กบท.) จ านวน 212,939 บาท 
  - เพ่ือเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการท้องถิ่น (กบท.)  เพ่ือช่วยเหลือแก่

ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น  1%  ของประมาณการรายรับไม่รวมเงินอุดหนุน     
- ฐานอ านาจหนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/
ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 3466 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 2305 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2561 

เงนิชว่ยคา่ครองชพีผูร้ับบ านาญ (ชคบ.) จ านวน 40,000 บาท 
  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบ านาญให้กับพนักงานส่วนต าบล 

-ฐานอ านาจหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.5/ว 3466 ลง
วันที่ 29 ตุลาคม 2561หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 2305 ลง
วันที่ 29 กรกฎาคม 2561 

 


