
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู 
เรื่อง  ประกาศใช้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ 

*************************** 
  

   ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู ได้จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ.๒๕๖๑ เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑ โดยความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู ในการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑
และได้ผ่านความเห็นชอบจากนายอ าเภอเมืองเชียงราย ตามหนังสือ ชร๐๐๒๓.๖/๕๒๕๑ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน 
๒๕๖๑ เรียบร้อย แล้ว 
  อาศัย อ านาจตามความแห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ.๒๕๖๑ เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑ โดยมีผลบังคบัใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป  

   ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการต าบลห้วยชมภู หรือ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
หรือ เวปไซต์ www.huaychompu.go.th   

  จึงประกาศเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  
 

     ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
 
 
 

              (นายประสิทธิ์ แซ่หมี)่ 
              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.huaychompu.go.th/


 
 

บันทึกของเจ้าหน้าที่ปิดประกาศ 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภ ู

เรื่อง  ประกาศใช้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑ 
 

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู 
 
                                                                   วันที่  ๒๔  เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
  ด้วยข้าพเจ้า นางสาวจันทิมา ลัญจรังสิมาเลิศ ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ได้น าประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลห้วย
ชมภู เรื่อง การปิดประกาศประกาศใช้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ ๑  ปิดประกาศ ณ ที่ท าองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู และท่ีท าการผู้ใหญ่บ้านเรียบร้อยแล้ว 
 

  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน 
 
 
 

   ผู้ปิดประกาศ 
        (นางสาวจันทิมา ลัญจรังสิมาเลิศ)   
                                                           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ       
 
 
                 
                                            พยาน 
              (นางสาวอนุสรา อะจิมา)     
                              นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
 
  
              

                                                พยาน  
                                                                     (นางสาวกุญช์ณิชา เขมวนา)     
            ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
              
 
 
                                                     
                                                                     
 

 



องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยชมภู

เขต/อําเภอ เมืองเชียงราย    จังหวัดเชียงราย

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

282 หมู่ 7  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล ห้วยชมภู
  เขต/อําเภอ เมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย  57000

พืนที 259.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทังหมด 10,602 คน

ชาย 5,418 คน

หญิง 5,184 คน

ข้อมูล ณ วันที 18 กันยายน 2561



ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายเพิมเติม

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยชมภู

อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่าย เพิมเติม ฉบับที1

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยชมภู

        ตามทีสภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยชมภูได้พิจารณาอนุมัติข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ไปแล้วนัน  
        บัดนีปรากฎว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีความจําเป็นต้องตังงบประมาณรายจ่ายเพิมขึน เนืองจากมีรายรับบางประเภท
เพิมมากขึน ประกอบกับ องค์การบริหารส่วนตําบล  มีรายรับเกินยอดรวมทังสินของประมาณการรายรับ เป็นเงินทังสิน 5,807,696 
บาท ทําให้มีความจําเป็นต้องตังงบประมาณรายจ่ายเพิมเติม ฉบับที 1 เป็นเงินทังสิน 5,807,696 บาท





ส่วนที 2

ข้อบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่ายเพิมเติม ฉบับที 1

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยชมภู

อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย





บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยชมภู
อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 277,600

แผนงานเคหะและชุมชน 5,474,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 56,096

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 5,807,696





แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบลงทุน 333,600 333,600

    ค่าครุภัณฑ์ 96,000 96,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 237,600 237,600

                                             รวม 333,600 333,600

แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานไฟฟ้าถนน รวม

งบลงทุน 5,474,000 5,474,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 5,474,000 5,474,000

                                             รวม 5,474,000 5,474,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยชมภู
อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย





รายงานประมาณการรายรับ (เพิมเติม) ฉบับที 1

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยชมภู
อําเภอ เมืองเชียงราย  จังหวัด เชียงราย

รายการ ยอดประมาณการเดิม รับจริงระหว่างปี รับจริงเกินประมาณการ ยอดประมาณการ

หมวดภาษีอากร

      ภาษีโรงเรือนและทีดิน 28,000 55,370.68 27,370.68 23,000

      ภาษีบํารุงท้องที 0 0.00 0.00 0

      ภาษีป้าย 20,000 15,744.00 -4,256.00 0

      อากรการฆ่าสัตว์ 0 0.00 0.00 0

      อากรรังนกอีแอ่น 0 0.00 0.00 0

รวมหมวดภาษีอากร 48,000 71,114.68 23,114.68 23,000

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

      ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 0 0.00 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ 0 0.00 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จําหน่ายเนือสัตว์ 0 0.00 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0 0.00 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการพนัน 0 0.00 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมเกียวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์ 0 0.00 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 0 0.00 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0 0.00 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิงปฏิกูล 0 0.00 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานทีจําหน่าย
อาหารหรือสะสมอาหาร 0 0.00 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมเกียวกับการตังสุสานและฌาปนสถาน 0 0.00 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพือการ
โฆษณา 0 0.00 0.00 0

วันทีพิมพ์ : 18/9/2561  22:02:16 หน้า : 1/5



รายการ ยอดประมาณการเดิม รับจริงระหว่างปี รับจริงเกินประมาณการ ยอดประมาณการ

      ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร 0 0.00 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมเกียวกับบัตรประจําตัวประชาชน 0 0.00 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมการฉีดวัคซีน / ใบรับรองการฉีดวัคซีน 0 0.00 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมเกียวกับโรคพิษสุนัขบ้า 0 0.00 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมเครืองหมายประจําตัวสัตว์ 0 0.00 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายทีดินมาตรา 9 0 0.00 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทํารายงานผลกระทบสิง
แวดล้อม 0 0.00 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทํารายงานผลกระทบสิงแวดล้อม 0 0.00 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม 0 0.00 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม 0 0.00 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ 0 0.00 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ 0 0.00 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมการแพทย์ 0 0.00 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมเกียวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมแห่ง
ชาติ 0 0.00 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมเกียวกับการบําบัดนําเสีย 0 0.00 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมเกียวกับการบําบัดนําทิง 0 0.00 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ 250 570.00 320.00 0

      ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 0 0.00 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก 0 0.00 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมเกียวกับการประกอบกิจการนํามันเชือเพลิง 0 0.00 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมอืน ๆ 0 0.00 0.00 0

      ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์ 0 0.00 0.00 0

      ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0 0.00 0.00 0

      ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย 0 0.00 0.00 0

      ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง 0 0.00 0.00 0

วันทีพิมพ์ : 18/9/2561  22:02:16 หน้า : 2/5



รายการ ยอดประมาณการเดิม รับจริงระหว่างปี รับจริงเกินประมาณการ ยอดประมาณการ

      ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร 0 0.00 0.00 0

      ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน 0 0.00 0.00 0

      ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข 0 0.00 0.00 0

      ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า 0 0.00 0.00 0

      ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิน 0 0.00 0.00 0

      ค่าปรับการผิดสัญญา 300,000 1,881,116.00 1,581,116.00 1,435,540

      ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์ 0 0.00 0.00 0

      ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายหอพัก 0 0.00 0.00 0

      ค่าปรับอืน ๆ 0 0.00 0.00 0

      ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิงปฏิกูล หรือมูลฝอย 0 0.00 0.00 0

      ค่าใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 0 0.00 0.00 0

      ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 0 0.00 0.00 0

      ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานทีสะสมอาหารใน
ครัว หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตารางเมตร 0 0.00 0.00 0

      ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ 0 0.00 0.00 0

      ค่าใบอนุญาตให้ตังตลาดเอกชน 0 0.00 0.00 0

      ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร 0 0.00 0.00 0

      ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง 0 0.00 0.00 0

      ค่าใบอนุญาตอืนๆ 0 0.00 0.00 0

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 300,250 1,881,686.00 1,581,436.00 1,435,540

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

      ค่าเช่าหรือบริการสถานที 20,000 0.00 -20,000.00 0

      ดอกเบีย 393,500 237,936.21 -155,563.79 0

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 413,500 237,936.21 -175,563.79 0

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

      ค่าจําหน่ายเวชภัณฑ์ 0 0.00 0.00 0

      ค่าจําหน่ายเศษของ 0 0.00 0.00 0
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รายการ ยอดประมาณการเดิม รับจริงระหว่างปี รับจริงเกินประมาณการ ยอดประมาณการ

      เงินทีมีผู้อุทิศให้ 0 4,348.00 4,348.00 0

      ค่าขายแบบแปลน 75,000 3,400.00 -71,600.00 0

      ค่าเขียนแบบแปลน 0 0.00 0.00 0

      ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง 0 0.00 0.00 0

      ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 0 42.00 42.00 0

      ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด 0 0.00 0.00 0

      รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 2,400 188,535.00 186,135.00 100,000

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 77,400 196,325.00 118,925.00 100,000

หมวดภาษีจัดสรร

      ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 600,000 765,839.44 165,839.44 0

      ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,000,000 9,934,415.32 1,934,415.32 0

      ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 4,400,000 4,250,607.81 -149,392.19 0

      ภาษีธุรกิจเฉพาะ 200,000 214,424.32 14,424.32 0

      ภาษีสุรา 2,000,000 0.00 -2,000,000.00 0

      ภาษีสรรพสามิต 4,500,000 8,616,484.58 4,116,484.58 4,051,000

      ภาษีการพนัน 0 0.00 0.00 0

      ภาษียาสูบ 0 0.00 0.00 0

      อากรประมง 0 0.00 0.00 0

      ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 0 0.00 0.00 0

      ค่าภาคหลวงแร่ 60,000 68,852.06 8,852.06 0

      ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 100,000 72,684.97 -27,315.03 0

      เงินทีเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ 0 0.00 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน 0 0.00 0.00 0

      อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง 0 0.00 0.00 0

      ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นําบาดาล 0 0.00 0.00 0
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รายการ ยอดประมาณการเดิม รับจริงระหว่างปี รับจริงเกินประมาณการ ยอดประมาณการ

      ภาษีจัดสรรอืนๆ 850 1,309.50 459.50 0

รวมหมวดภาษีจัดสรร 19,860,850 23,924,618.00 4,063,768.00 4,051,000

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป

      เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับ อปท.ทีมีการบริหารจัดการทีดี 0 0.00 0.00 0

      เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่าย
โอนเลือกทํา 26,100,000 26,298,156.00 198,156.00 198,156

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 26,100,000 26,298,156.00 198,156.00 198,156

รวมทุกหมวด 46,800,000 52,609,835.89 5,809,835.89 5,807,696
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป (เพิมเติม) ฉบับที 1

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยชมภู

อําเภอเมืองเชียงราย   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 5,807,696.00   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 23,000.00 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 23,000.00 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 1,435,540.00 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 1,435,540.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 100,000.00 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 100,000.00 บาท

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 4,051,000.00 บาท
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 4,051,000.00 บาท

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 198,156.00 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 198,156.00 บาท
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รายงานประมาณการรายจ่าย (เพิมเติม) ฉบับที 1

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยชมภู
อําเภอ เมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

รายการ ยอดประมาณการเดิม รับจ่ายระหว่างปี ยอดประมาณการ

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจภาพ 1366 x 768 
พิกเซล ขนาด 32 นิว 0 0 40,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 40,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ห้วยชมภู เพือติดตัง
เหล็กดัดและมุ้งลวด อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 0 237,600

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 237,600

รวมงบลงทุน 0 0 277,600

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 0 0 277,600

รวมแผนงานการศึกษา 0 0 277,600

วันทีพิมพ์ : 24/9/2561  11:52:11 หน้า : 1/3



รายการ ยอดประมาณการเดิม รับจ่ายระหว่างปี ยอดประมาณการ

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

(1) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประสงค์ อบต.ห้วยชมภู 0 0 2,958,000

(2) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านป่าลัน 0 0 747,000

(3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 4 บ้านผาลัง (หย่อม
บ้านแสนต่อ) 0 0 500,000

(4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 11 บ้านร่มเย็น 
(หย่อมบ้านป่าลัน) 0 0 310,000

(5) โครงการก่อสร้างท่อเหลียมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 11 บ้านร่มเย็น 
(หย่อมบ้านป่าลัน) 0 0 462,000

(6)โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 9 บ้านแม่สลัก 0 0 94,000

(7) โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 10 บ้านจะคือ 0 0 97,000

(8) โครงการก่อสร้างท่อเหลียมคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 2 บ้านแม่มอญ 0 0 306,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 5,474,000

รวมงบลงทุน 0 0 5,474,000

รวมงานไฟฟ้าถนน 0 0 5,474,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 0 0 5,474,000
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รายการ ยอดประมาณการเดิม รับจ่ายระหว่างปี ยอดประมาณการ

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) 207,000 207,000 56,096

รวมงบกลาง 207,000 207,000 56,096

รวมงบกลาง 207,000 207,000 56,096

รวมงบกลาง 207,000 207,000 56,096

รวมแผนงานงบกลาง 207,000 207,000 56,096

รวมทุกแผนงาน 207,000 207,000 5,807,696

วันทีพิมพ์ : 24/9/2561  11:52:11 หน้า : 3/3



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานเคหะและ

ชุมชน แผนงานการศึกษา รวม

งบกลาง งบกลาง
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

56,096 56,096

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

โทรทัศน์ แอล อี ดี 
(LED TV) ระดับ
ความละเอียดจภาพ 
1366 x 768 พิกเซล 
ขนาด 32 นิว

40,000 40,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

(1) โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์
ประสงค์ อบต.ห้วยชม
ภู

2,958,000 2,958,000

(2) โครงการก่อสร้าง
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก บ้านป่าลัน

747,000 747,000

(3) โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 4 บ้านผา
ลัง (หย่อมบ้านแสน
ต่อ)

500,000 500,000

(4) โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 11 บ้านร่ม
เย็น (หย่อมบ้านป่าลัน)

310,000 310,000

(5) โครงการก่อสร้าง
ท่อเหลียมคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที 11 
บ้านร่มเย็น (หย่อม
บ้านป่าลัน)

462,000 462,000

(6)โครงการวางท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
และก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 9 บ้านแม่สลัก

94,000 94,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานเคหะและ

ชุมชน แผนงานการศึกษา รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

(7) โครงการวางท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
และก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 10 บ้านจะคือ

97,000 97,000

(8) โครงการก่อสร้าง
ท่อเหลียมคอนกรีต
เสริมเหล็กและก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 2 บ้านแม่
มอญ

306,000 306,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด 
อบต.ห้วยชมภู เพือติด
ตังเหล็กดัดและมุ้งลวด 
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

237,600 237,600

รวม 56,096 5,474,000 277,600 5,807,696
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป (เพิมเติม) ฉบับที 1
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยชมภู
อําเภอ เมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 5,807,696 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 277,600บาท
งบลงทุน รวม 277,600บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 40,000บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจภาพ 1366 x 768 
พิกเซล ขนาด 32 นิว

จํานวน 40,000บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียด
จอภาพ 1366 x 768 พิกเซล ขนาด 32 นิว สําหรับใช้เป็นสือการเรียนการ
สอนพัฒนาเพือคุณภาพผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ห้วยชม
ภู ทัง 5 แห่ง ได้แก่ 
     1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยส้าน
     2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่มอญ
     3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยแม่เลียม
     4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาลัง
     5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกน้อย
- โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบ
ประมาณ เดือน มกราคม 2561 ดังนี
     1) ระดับความละเอียดจอภาพ (Resolution) 1366 x 768 พิกเซล 
     2) ขนาดจอภาพขันตํา 32 นิว
     3) แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Back light 
     4) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพือการเชือมต่อ
สัญญาณภาพและเสียง
     5) ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์
ภาพ เพลง และภาพยนตร์
     6) มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว
- เป็นไปตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับ
ที 2/2561 หน้าที 14 ลําดับที 2
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 237,600บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการติดตังเหล็กดัดและมุ้งลวด อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต
.ห้วยชมภู

จํานวน 237,600บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าติดตังเหล็กดัดและมุ้งลวด อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัด อบต.ห้วยชมภู จํานวน 12 แห่ง ดังนี
1. งานติดตังมุ้งลวดหน้าต่าง มีขนาดดังนี
  1.1 กว้าง 0.94 x ยาว 1.45 เมตร (บานเลือน 2 บาน) จํานวน 63 ชุด
  1.2 กว้าง 0.94 x ยาว 1.65 เมตร (บานเลือน 2 บาน) จํานวน 2 ชุด
  1.3 กว้าง 0.94 x ยาว 1.00 เมตร (บานเลือน 1 บาน) จํานวน 4 ชุด
2. งานติดตังเหล็กดัดประตู-หน้าต่าง 
   2.1 เหล็กดัดประตู กว้าง 1.70 x ยาว 2.45 เมตร จํานวน 7 ชุด
   2.2 เหล็กดัดประตู กว้าง 0.90 x ยาว 2.05 เมตร จํานวน 12 ชุด
   2.3 เหล็กดัดหน้าต่าง กว้าง 1.40 x ยาว 2.90 เมตร จํานวน 35 ชุด 
   2.4 เหล็กดัดหน้าต่าง กว้าง 1.10 x ยาว 2.90 เมตร จํานวน 6 ชุด
   2.5 เหล็กดัดหน้าต่าง กว้าง 1.10 x ยาว 1.50 เมตร จํานวน 7 ชุด
   2.6 เหล็กดัดหน้าต่าง กว้าง 1.10 x ยาว 0.60 เมตร จํานวน 14 ชุด
    2.7 เหล็กดัดหน้าต่าง กว้าง 1.65 x ยาว 1.60 เมตร จํานวน 2 ชุด
    2.8 เหล็กดัดหน้าต่าง กว้าง 1.65 x ยาว 3.20 เมตร จํานวน 2 ชุด
    2.9 เหล็กดัดหน้าต่าง กว้าง 1.65 x ยาว 2.10 เมตร จํานวน 7 ชุด
- เป็นไปตามพรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลห พ.ศ.2537
 และเป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่ อผท. พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับ
ที 2 / 2561 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐานและระบบ
โลจิสติกส์เชือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS แผนงานเคหะ
และชุมชน หน้าที 72 ลําดับที 58

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน รวม 5,474,000บาท
งบลงทุน รวม 5,474,000บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 5,474,000บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
(1) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประสงค์ อบต.ห้วยชมภู จํานวน 2,958,000บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประสงค์ อบต
.ห้วยชมภู) จุดก่อสร้าง พิกัด : 47Q0565208,2200577 ขนาด
อาคาร กว้าง 16 เมตร ยาว 25 เมตร สูง 5 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อย
กว่า 400 ตารางเมตร ตามแบบที อบต.กําหนด
- เป็นไปตามพรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลห พ.ศ.2537
 และเป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่ อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 1
 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS แผนงานเคหะและชุมชน หน้าที 64
 ลําดับที 34
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(2) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านป่าลัน จํานวน 747,000บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านป่าลัน 
จุดก่อสร้าง พิกัด : 47Q0565560,2206621 ขนาดอาคาร กว้าง 9
 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 3 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 84 ตาราง
เมตร ตามแบบที อบต.กําหนด
- เป็นไปตามพรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลห พ.ศ.2537
 และเป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่ อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับ
ที 2 / 2561 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐานและระบบ
โลจิสติกส์เชือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS แผนงานเคหะ
และชุมชน หน้าที 10 ลําดับที 14

(3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 4 บ้านผาลัง (หย่อม
บ้านแสนต่อ)

จํานวน 500,000บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 4 บ้าน
ผาลัง (หย่อมบ้านแสนต่อ) 
จุดเริมต้น หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนต่อ พิกัด
47Q0563523,2209898 
จุดสินสุด ที พิกัด : 47Q0553430,2209814
ขนาดถนน กว้าง 4 เมตร ยาว 159 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณ
พืนทีไม่น้อยกว่า 636 ตารางเมตร ตามแบบที อบต.กําหนด
- เป็นไปตามพรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลห พ.ศ.2537
 และเป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่ อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับ
ที 2 / 2561 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐานและระบบ
โลจิสติกส์เชือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS แผนงานเคหะ
และชุมชน หน้าที 10 ลําดับที 15

(4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 11 บ้านร่มเย็น 
(หย่อมบ้านป่าลัน)

จํานวน 310,000บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 11
 บ้านร่มเย็น (หย่อมบ้านป่าลัน) 
จุดที 1 เริมต้นที พิกัด : 47Q0566396,2207133 สินสุด
ที พิกัด : 47Q0563223,2207286 
ขนาดถนน กว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณ
พืนทีไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร 
จุดที 2 เริมต้นที พิกัด : 47Q0566405,2207119 สินสุด
ที พิกัด : 47Q0566430,2207103 
ขนาดถนน กว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณ
พืนทีไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร 
- เป็นไปตามพรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลห พ.ศ.2537
 และเป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่ อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับ
ที 2 / 2561 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐานและระบบ
โลจิสติกส์เชือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS แผนงานเคหะ
และชุมชน หน้าที 11 ลําดับที 18
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(5) โครงการก่อสร้างท่อเหลียมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 11 บ้านร่มเย็น 
(หย่อมบ้านป่าลัน)

จํานวน 462,000บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างท่อเหลียมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที 11 บ้านร่มเย็น (หย่อมบ้านป่าลัน)
จุดก่อสร้างที พิกัด : 47Q0566400,2207125 ขนาดกว้าง 2.40
 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 2.40 เมตร จํานวน 2 ช่อง 
- เป็นไปตามพรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลห พ.ศ.2537
 และเป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่ อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับ
ที 2 / 2561 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐานและระบบ
โลจิสติกส์เชือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS แผนงานเคหะ
และชุมชน หน้าที 11 ลําดับที 17

(7) โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 9 บ้านแม่สลัก

จํานวน 94,000บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 9 บ้านแม่สลัก
จุดก่อสร้างที พิกัด : 47Q05553177,2217284
วางท่อขนาด 1 เมตร จํานวน 6 ท่อน พร้อมหูช้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร หนา 0.15 หรือมีปริมาณพืนทีไม่
น้อยกว่า 40 ตารางเมตร 
- เป็นไปตามพรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลห พ.ศ.2537
 และเป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่ อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับ
ที 2 / 2561 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐานและระบบ
โลจิสติกส์เชือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS แผนงานเคหะ
และชุมชน หน้าที 11 ลําดับที 19

(8) โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 10 บ้านจะคือ

จํานวน 97,000บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 10 บ้านจะคือ
จุดก่อสร้างที พิกัด : 47Q05555763,2215473
วางท่อขนาด 1 เมตร จํานวน 6 ท่อน พร้อมหูช้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร หนา 0.15 หรือมีปริมาณพืนทีไม่
น้อยกว่า 40 ตารางเมตร 
- เป็นไปตามพรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลห พ.ศ.2537
 และเป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่ อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับ
ที 2 / 2561 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐานและระบบ
โลจิสติกส์เชือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS แผนงานเคหะ
และชุมชน หน้าที 11 ลําดับที 20
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(9) โครงการก่อสร้างท่อเหลียมคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 2 บ้านแม่มอญ

จํานวน 306,000บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างท่อเหลียมคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อ
สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 2 บ้านแม่มอญ
จุดก่อสร้างที พิกัด : 47Q0564076,2195576
ท่อเหลียมขนาด กว้าง 1.80 เมตร ยาว 5 เมตร สูง 1.80 เมตร จํานวน 2
 ช่อง 
ขนาดถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพืนทีไม่น้อยกว่า 40 ตารางเมตร 
- เป็นไปตามพรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลห พ.ศ.2537
 และเป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่ อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับ
ที 2 / 2561 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐานและระบบ
โลจิสติกส์เชือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS แผนงานเคหะ
และชุมชน หน้าที 10 ลําดับที 16

แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 56,096บาท
งบกลาง รวม 56,096บาท
งบกลาง รวม 56,096บาท
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 56,096บาท
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