
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู 
เรื่อง  ประกาศใช้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

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

   ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู ได้จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ.๒๕๖๒ โดยความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู ในการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยชมภู สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ และได้ผ่านความ
เห็นชอบจากนายอ าเภอเมืองเชียงราย ตามหนังสือ ชร๐๐๒๓.๖/๕๑๙๘ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ 
เรียบร้อย แล้ว 
  อาศัย อ านาจตามความแห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีผลบังคบัใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 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 าบลห้วยชมภู 

เรื่อง  ประกาศใช้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

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.๒๕๖๒ ปิด
ประกาศ 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 26 สิงหาคม 2561



ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยชมภู

อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยชมภู

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยชมภู จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยชมภูอีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยชมภูจึงขอชีแจงให้ท่านประธาน
และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 54,510,183.63 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 21,384,499.80 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 19,127,715.69 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 23 โครงการ รวม 145,900.06 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที 6 กรกฎาคม พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที 6 กรกฎาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จํานวน 45,704,471.95 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 71,114.68 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 1,739,688.00 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 237,936.21 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 191,275.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 19,514,102.06 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 23,950,356.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 33,464,124.41 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 6,950,392.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 9,584,745.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 9,595,833.41 บาท

งบลงทุน จํานวน 3,551,354.00 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 3,781,800.00 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 420,750.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยชมภู
อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

รายรับจริง ปี  2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 51,931.00 48,000.00 50,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 611,640.00 300,250.00 356,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 372,198.29 413,500.00 270,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 58,100.00 77,400.00 11,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,093,869.29 839,150.00 687,000.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 22,970,077.37 19,860,850.00 21,313,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 22,970,077.37 19,860,850.00 21,313,000.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 25,805,966.00 26,100,000.00 26,500,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 25,805,966.00 26,100,000.00 26,500,000.00

รวม 49,869,912.66 46,800,000.00 48,500,000.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 7,702,471.00 8,370,493.00 9,472,771.00

งบบุคลากร 11,722,606.00 14,705,220.00 15,706,800.00

งบดําเนินงาน 10,790,224.72 13,189,287.00 14,455,429.00

งบลงทุน 8,836,353.74 6,792,000.00 4,941,000.00

งบรายจ่ายอื่น 11,000.00 0.00 0.00

งบเงินอุดหนุน 4,363,789.51 3,743,000.00 3,924,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 43,426,444.97 46,800,000.00 48,500,000.00

รวม 43,426,444.97 46,800,000.00 48,500,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยชมภู

อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย





บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยชมภู
อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,517,960

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 110,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 15,097,269

แผนงานสาธารณสุข 1,500,000

แผนงานเคหะและชุมชน 7,956,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 130,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 696,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 20,000

ด้านการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 9,472,771

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 48,500,000





แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 8,267,560 2,147,000 10,414,560

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,743,920 0 2,743,920

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,523,640 2,147,000 7,670,640

งบดําเนินงาน 2,378,400 635,000 3,013,400

    ค่าตอบแทน 439,400 410,000 849,400

    ค่าใช้สอย 1,007,000 175,000 1,182,000

    ค่าวัสดุ 512,000 50,000 562,000

    ค่าสาธารณูปโภค 420,000 0 420,000

งบเงินอุดหนุน 90,000 0 90,000

    เงินอุดหนุน 90,000 0 90,000

                                             รวม 10,735,960 2,782,000 13,517,960

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย รวม

งบดําเนินงาน 110,000 110,000

    ค่าใช้สอย 110,000 110,000

                                             รวม 110,000 110,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยชมภู

อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 1,178,520 2,570,720 3,749,240

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,178,520 2,570,720 3,749,240

งบดําเนินงาน 283,000 7,317,029 7,600,029

    ค่าตอบแทน 126,000 190,000 316,000

    ค่าใช้สอย 120,000 4,520,530 4,640,530

    ค่าวัสดุ 37,000 2,576,499 2,613,499

    ค่าสาธารณูปโภค 0 30,000 30,000

งบเงินอุดหนุน 0 3,748,000 3,748,000

    เงินอุดหนุน 0 3,748,000 3,748,000

                                             รวม 1,461,520 13,635,749 15,097,269

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริการสาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอื่น รวม

งบดําเนินงาน 1,500,000 1,500,000

    ค่าใช้สอย 1,360,000 1,360,000

    ค่าวัสดุ 140,000 140,000

                                             รวม 1,500,000 1,500,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน รวม

งบบุคลากร 1,543,000 0 1,543,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,543,000 0 1,543,000

งบดําเนินงาน 782,000 690,000 1,472,000

    ค่าตอบแทน 172,000 0 172,000

    ค่าใช้สอย 350,000 570,000 920,000

    ค่าวัสดุ 260,000 120,000 380,000

งบลงทุน 20,000 4,921,000 4,941,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 20,000 4,921,000 4,941,000

                                             รวม 2,345,000 5,611,000 7,956,000



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 130,000 130,000

    ค่าใช้สอย 130,000 130,000

                                             รวม 130,000 130,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

งานวิชาการวางแผนและส่ง
เสริมการท่องเที่ยว รวม

งบดําเนินงาน 0 300,000 310,000 610,000

    ค่าใช้สอย 0 300,000 310,000 610,000

งบเงินอุดหนุน 50,000 36,000 0 86,000

    เงินอุดหนุน 50,000 36,000 0 86,000

                                             รวม 50,000 336,000 310,000 696,000

แผนงานการเกษตร

งานงบ
งานอนุรักษ์แหล่งนําและ

ป่าไม้ รวม

งบดําเนินงาน 20,000 20,000

    ค่าใช้สอย 20,000 20,000

                                             รวม 20,000 20,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 9,472,771 9,472,771

    งบกลาง 9,472,771 9,472,771

                                             รวม 9,472,771 9,472,771





รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยชมภู

อําเภอ เมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย
 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 20,596.00 25,479.00 30,707.00 28,000.00 7.14 % 30,000.00

     ภาษีป้าย 0.00 16,128.00 21,224.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 20,596.00 41,607.00 51,931.00 48,000.00 50,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 420.00 200.00 450.00 250.00 60.00 % 400.00

     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 1,700.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 554,399.00 363,014.58 611,190.00 300,000.00 18.53 % 355,600.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 554,819.00 364,914.58 611,640.00 300,250.00 356,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ 0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00

     ดอกเบี้ย 474,205.44 404,401.81 352,198.29 393,500.00 -36.47 % 250,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 474,205.44 424,401.81 372,198.29 413,500.00 270,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 98,900.00 174,300.00 56,000.00 75,000.00 -86.67 % 10,000.00

     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 0.00 73.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 20,000.00 2,400.00 2,100.00 2,400.00 -58.33 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 118,900.00 176,773.00 58,100.00 77,400.00 11,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 804,143.53 647,737.11 790,315.22 600,000.00 33.33 % 800,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 9,372,889.49 9,021,337.39 9,647,678.93 8,000,000.00 12.50 % 9,000,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 4,408,340.90 4,399,069.75 4,336,831.97 4,400,000.00 -6.77 % 4,102,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 195,752.76 250,999.08 226,633.46 200,000.00 25.00 % 250,000.00

     ภาษีสุรา 2,273,413.65 2,241,510.74 2,289,534.80 2,000,000.00 -100.00 % 0.00

     ภาษีสรรพสามิต 3,916,786.72 4,821,508.07 5,517,509.46 4,500,000.00 55.56 % 7,000,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 59,550.38 78,851.81 61,390.01 60,000.00 0.00 % 60,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 111,463.03 76,019.94 99,213.52 100,000.00 0.00 % 100,000.00

     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 641.20 892.40 970.00 850.00 17.65 % 1,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 21,142,981.66 21,537,926.29 22,970,077.37 19,860,850.00 21,313,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 18,544,066.00 16,327,008.00 25,805,966.00 26,100,000.00 1.53 % 26,500,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 18,544,066.00 16,327,008.00 25,805,966.00 26,100,000.00 26,500,000.00

รวมทุกหมวด 40,855,568.10 38,872,630.68 49,869,912.66 46,800,000.00 48,500,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยชมภู

อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 48,500,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 50,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 30,000 บาท
ภาษีป้าย จํานวน 20,000 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 356,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 400 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 355,600 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 270,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ จํานวน 20,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 250,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 11,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 10,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 1,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 21,313,000 บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จํานวน 800,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,000,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 4,102,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 250,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 7,000,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 60,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 100,000 บาท
ภาษีจัดสรรอื่นๆ จํานวน 1,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 26,500,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 26,500,000 บาท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 532,080 514,080 514,080 514,080 0 % 514,080

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 45,600 41,980 42,120 42,120 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 45,600 41,980 42,120 42,120 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 120,960 86,400 86,400 86,400 0 % 86,400

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 2,128,200 2,044,800 1,972,800 1,900,800 8.33 % 2,059,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,872,440 2,729,240 2,657,520 2,585,520 2,743,920

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,161,709 2,535,511 2,639,340 3,104,000 12.88 % 3,503,640

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 2,325 0 0 20,000 20 % 24,000

เงินประจําตําแหน่ง 126,000 130,500 132,000 132,000 0 % 132,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 679,445 875,960 994,739 1,420,000 5.63 % 1,500,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 95,585 99,180 83,673 106,900 -6.45 % 100,000

เงินเบี้ยกันดาร 99,194 107,096 108,000 240,000 10 % 264,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,164,258 3,748,247 3,957,752 5,022,900 5,523,640

รวมงบบุคลากร 6,036,698 6,477,487 6,615,272 7,608,420 8,267,560

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยชมภู
อําเภอเมืองเชียงราย    จังหวัดเชียงราย
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8,600 367,000 490,100 150,000 100 % 300,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 -100 % 0

ค่าเช่าบ้าน 39,000 69,000 72,000 78,000 44.62 % 112,800

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,373.75 11,324 12,460 20,000 33 % 26,600

รวมค่าตอบแทน 51,973.75 447,324 574,560 253,000 439,400

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 403,925 420,310 423,463 679,550 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ 0 0 0 0 100 % 50,000

ค่าจ้างเหมาเอกชนที่เป็นนิติบุคคลหรือ
บุคคลธรรมดาดําเนินงาน 0 0 0 0 100 % 150,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 42,250 26,500 25,775 40,000 12.5 % 45,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 193,286 139,264 0 0 100 % 100,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   0 0 95,932 343,541 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 0 0 0 0 100 % 400,000

ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้า
ดอกไม้และพวงมาลา 0 0 0 1,000 100 % 2,000

ค่าวารสารสิ่งพิมพ์ ระเบียบ กฏหมาย 12,099.6 0 0 0 0 % 0

โครงการ 5 ส 300 0 0 0 0 % 0

โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
ด้วยกิจกรรม 5 ส 0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการ อบต.สัญจร พบประชาชน 0 1,290 0 5,000 -100 % 0

โครงการ อบต.สัญจร พบประชาชน 
ประจําปี 2560 0 0 450 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน 450 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงทบทวนแผนชุมชน
และแผนพัฒนา อบต. 300 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัด
จ้างระดับอําเภอเมืองเชียงราย 45,000 0 0 0 0 % 0

โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง 0 5,220 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมผู้นําชุมชนในการจัด
ทําแผนชุมชน 0 9,675 0 0 0 % 0

โครงการวันพ่อแห่งชาติ 0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการวันแม่แห่งชาติ 0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการศึกษาดูงาน 199,840 0 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมความรู้เพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน 
อบต.

7,420 0 0 0 0 % 0

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้
แก่คณะผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้าง และผู้นําชุมชน  

0 8,190 0 0 0 % 0

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
สําหรับผู้บริหาร พนักงานส่วนตําบล 
พนักงานจ้าง และลูกจ้าง

0 0 4,750 10,000 -50 % 5,000

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดทําแผนชุมชน 
และแผนพัฒนาท้องถิ่น

0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิ ภาพการทํา
งานให้แก่คณะผู้บริหาร ส.อบต. 
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และผู้นํา
ชุมชน

0 79,194 0 0 0 % 0

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทํา
งานตามหลักธรรมาภิบาล สําหรับผู้
บริหาร สมาชิกฯ พนักงานส่วนตําบล 
พนักงานจ้าง และลูกจ้าง

0 0 18,860 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานตามหลักธรรมา
ภิบาล สําหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง และ
ลูกจ้าง

0 0 0 20,000 150 % 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 32,037.55 38,256.75 38,782.01 70,000 185.71 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 936,908.15 727,899.75 608,012.01 1,184,091 1,007,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 133,693 134,433 110,401 120,000 -25 % 90,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 56,430 8,826 34,606 50,000 -20 % 40,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 61,661 18,803 14,270 45,000 -11.11 % 40,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 180,000 -72.22 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 102,860 21,850 56,400 10,000 400 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 101,684.6 1,641,897.5 180,537 1,789,300 -88.82 % 200,000

วัสดุการเกษตร 0 0 500 11,000 -9.09 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 98,500 0 0 2,000 0 % 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 32,833 37,644 13,200 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 587,661.6 1,863,453.5 409,914 2,237,300 512,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 39,856.57 57,237.43 110,678.38 200,000 0 % 200,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 12,843.23 8,268.98 8,443.4 20,000 -50 % 10,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 13,408 23,349 11,438 20,000 -50 % 10,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 109,448 94,204 107,652.54 160,000 25 % 200,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 175,555.8 183,059.41 238,212.32 400,000 420,000

รวมงบดําเนินงาน 1,752,099.3 3,221,736.66 1,830,698.33 4,074,391 2,378,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1 ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน 0 8,400 0 0 0 % 0

เก้าอี้สํานักงาน มีพนักพิง (กลาง) 0 0 12,800 0 0 % 0

เก้าอี้สํานักงาน มีพนักพิง (ใหญ่) 0 0 138,600 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จํานวน 1 ชุด 0 0 9,800 0 0 % 0

จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบโครงเหล็ก จํานวน 3 
หลัง ราคาหลังละ 18,000 บาท 0 0 54,000 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา ชุดหมู่ 9 (สําหรับห้อง
ประชุมอาคารที่ทําการใหม่) 0 0 8,000 0 0 % 0

ชุดรับแขก 0 0 50,000 0 0 % 0

ตู้เหล็ก 2 บานพับ 0 20,000 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต 0 0 8,800 0 0 % 0

โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต 0 0 39,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ 
ขับเคลื่อน 4 ล้อ 1,139,000 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบธรรมดา 
ขับเคลื่อน 4 ล้อ 675,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องทํานํ้าเย็น 0 0 12,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 19,000 0 0 0 0 % 0

ติดตั้งผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ 0 0 0 150,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบ 1 (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์)

0 22,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 0 9,990 0 0 0 % 0

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ 
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet)

0 0 0 7,700 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สําหรับงานสํานักงาน 0 0 30,980 0 0 % 0

จัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED 
ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว 3,300 0 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 76,570 141,373.91 41,430 50,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 1,912,870 201,763.91 405,410 207,700 0

รวมงบลงทุน 1,912,870 201,763.91 405,410 207,700 0

งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น 0 0 11,000 0 0 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 0 0 11,000 0 0

รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 11,000 0 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 45,000 50,000 0 0 % 0

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 25,000 -100 % 0

โครงการประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรม 
และส่งเสริมของดีอําเภอเมืองเชียงราย 
ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “
เจียงฮายเกมส์”

0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติ
การร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับ
อําเภอเมืองเชียงราย

0 0 0 0 100 % 40,000

รวมเงินอุดหนุน 0 45,000 50,000 25,000 90,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 45,000 50,000 25,000 90,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รวมงานบริหารทั่วไป 9,701,667.3 9,945,987.57 8,912,380.33 11,915,511 10,735,960

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 833,637 997,233 822,414 1,204,000 31.64 % 1,585,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 19,980 7,110 0 0 100 % 10,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 12,194 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 247,200 133,800 295,620 333,000 5.11 % 350,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 48,000 24,000 21,301 23,000 73.91 % 40,000

เงินเบี้ยกันดาร 45,710 48,000 39,484 96,000 25 % 120,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,236,527 1,252,143 1,191,013 1,698,000 2,147,000

รวมงบบุคลากร 1,236,527 1,252,143 1,191,013 1,698,000 2,147,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 146,000 140,000 120,000 150 % 300,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 -100 % 0

ค่าเช่าบ้าน 65,400 72,000 49,500 80,000 -12.5 % 70,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 9,038 7,760 10,400 37,000 8.11 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 74,438 225,760 199,900 242,000 410,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 66,522 140,741 8,842 25,000 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 0 100 % 30,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 0 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 16,876.5 85,000 -17.65 % 70,000

ค่าเดินทางไปราชการ 66,250 115,218 0 0 0 % 0

ค่าเดินทางไปราชการ   0 0 39,068 0 0 % 0

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจําปี 
2560 0 0 4,480 0 0 % 0

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประ◌ําจํา
ปี 2559 0 2,160 0 0 0 % 0

โครงการจัดทําแผนที่ภาษี 0 0 0 0 100 % 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,450 5,930 4,250 15,000 -33.33 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 134,222 264,049 73,516.5 130,000 175,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 56,387 19,434 30,837 50,000 -40 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 21,710 8,239 14,164 18,000 11.11 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 78,097 27,673 45,001 68,000 50,000

รวมงบดําเนินงาน 286,757 517,482 318,417.5 440,000 635,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน มีพนักพิง (กลาง) 0 0 6,400 0 0 % 0

เก้าอี้สํานักงาน มีพนักพิง (ใหญ่) 0 0 3,850 0 0 % 0

เก้าอี้สําหรับผู้บริหาร แบบมีพนักพิง ล้อ
เลื่อน 0 3,500 0 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางานมาตรฐาน(โต๊ะเหล็ก) 9,600 0 0 0 0 % 0

ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง (ตู้เหล็ก) 0 10,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ตู้เหล็ก 2 บานพับ 0 20,000 0 0 0 % 0

ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน 0 12,600 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต 0 0 4,400 0 0 % 0

โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต 0 0 6,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อตู้เย็น 9,400 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 
16,000 บาท

0 0 0 16,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 19,000 46,100 21,150 16,000 0

รวมงบลงทุน 19,000 46,100 21,150 16,000 0

รวมงานบริหารงานคลัง 1,542,284 1,815,725 1,530,580.5 2,154,000 2,782,000

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 11,243,951.3 11,761,712.57 10,442,960.83 14,069,511 13,517,960

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซื้อกล้อง CCTV 50,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 50,000 0 0 0 0

รวมงบลงทุน 50,000 0 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 50,000 0 0 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน   0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมฝึกซ้อมการเคลื่อน
ย้ายผู้คนและสัตว์กรณีภัยพิบัติ 55,775 0 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมฝึกซ้อมการเคลื่อน
ย้ายผู้คนและสัตว์กรณีภัยพิบัติ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต
.ห้วยชมถู 

0 45,680.4 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน 0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยนํ้าป่า
ไหลหลาก ดินทรุด ดินถล่ม แผ่นดินไหว 0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน 0 0 9,940.44 10,000 100 % 20,000

โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน 43,740 43,000 0 0 0 % 0

โครงการอบรมและป้องกันการเกิด
อัคคีภัย ไฟป่า 0 0 9,845 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 99,515 88,680.4 19,785.44 150,000 110,000

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 0 0 100,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 100,000 0

รวมงบดําเนินงาน 99,515 88,680.4 19,785.44 250,000 110,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 99,515 88,680.4 19,785.44 250,000 110,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 149,515 88,680.4 19,785.44 250,000 110,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 416,737 683,777.87 778,164 835,000 8.09 % 902,520

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 0 100 % 15,000

เงินประจําตําแหน่ง 0 31,952 42,000 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 94,000 117,600 41,700 194.96 % 123,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 20,000 24,000 24,000 0 % 24,000

เงินเบี้ยกันดาร 68,000 33,129 36,000 72,000 0 % 72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 484,737 862,858.87 997,764 1,014,700 1,178,520

รวมงบบุคลากร 484,737 862,858.87 997,764 1,014,700 1,178,520

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 71,410 113,340 30,000 166.67 % 80,000

ค่าเช่าบ้าน 23,400 7,950 22,000 26,000 38.46 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 5,760 7,400 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 23,400 85,120 142,740 66,000 126,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 527,121.5 576,604 39,070 67,000 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 0 100 % 50,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 44,887 4,788 41,320 40,000 -75 % 10,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 0 100 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าเดินทางไปราชการ 97,272 51,429 26,900 30,000 -100 % 0

โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรม 4 ชนเผ่า ประจําปี 2560 0 0 32,900 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 12,641 0 4,615 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 681,921.5 632,821 144,805 147,000 120,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 21,666 29,584.8 23,901 30,000 -16.67 % 25,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 9,750 0 0 2,000 0 % 2,000

วัสดุกีฬา 0 0 0 13,375 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 4,605 12,585 18,000 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 36,021 42,169.8 41,901 55,375 37,000

รวมงบดําเนินงาน 741,342.5 760,110.8 329,446 268,375 283,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน มีพนักพิง (กลาง) 0 0 3,200 0 0 % 0

เก้าอี้สํานักงาน มีพนักพิง (ใหญ่) 0 0 3,850 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ สําหรับ
พนักงานส่วนตําบล (ส่วนการศึกษา) 0 8,000 0 0 0 % 0

ตู้เหล็ก 2 บานพับ 0 10,000 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต 0 0 4,400 0 0 % 0

โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต 0 0 6,500 0 0 % 0

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 0 0 4,200 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุค สําหรับงาน
สํานักงาน (ส่วนการศึกษา) 0 31,800 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ / 
ชนิดLED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) 0 3,300 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 53,100 22,150 0 0

รวมงบลงทุน 0 53,100 22,150 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,226,079.5 1,676,069.67 1,349,360 1,283,075 1,461,520

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 1,360,340 1,456,300 8.36 % 1,578,080

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 537,600 645,000 22.27 % 788,640

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 60,660 84,000 -28.57 % 60,000

เงินเบี้ยกันดาร 0 66,452 72,000 144,000 0 % 144,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 66,452 2,030,600 2,329,300 2,570,720

รวมงบบุคลากร 0 66,452 2,030,600 2,329,300 2,570,720

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 149,900 238,125 60,000 200 % 180,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 4,400 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 149,900 242,525 70,000 190,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 19,560 957,676 1,710,384 1,652,000 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 0 100 % 1,836,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 80,000 -37.5 % 50,000

(2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 0 0 0 2,319,500 -100 % 0

(3) โครงการวันเด็กแห่งชาติ 0 0 0 0 100 % 20,000

(3) โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 
2561 0 0 0 9,394 -100 % 0

(4) โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ครู 
ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา 0 0 0 3,280 509.76 % 20,000

(5) โครงการส่งเสริมการผลิตสื่อการ
เรียนการสอนและนวัตกรรมการศึกษา 0 0 0 10,410 92.12 % 20,000

(6) โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
เด็กและเยาวชน 0 0 0 5,000 300 % 20,000

(7) โครงการสืบสานวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 0 0 0 5,000 300 % 20,000

(8) โครงการค่ายภาษาจีน 0 0 0 5,000 -100 % 0

(8) โครงการค่ายภาษาอังกฤษ 0 0 0 0 100 % 20,000

(9) โครงการค่ายวิชาการ 0 0 0 2,386 738.22 % 20,000

10 โครงการหนูน้อยรักษ์โลก 0 0 0 5,000 300 % 20,000

11 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็ก 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียน
การสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา 0 0 9,290 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 1,209,005 1,361,134 2,394,842 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว))

0 0 0 0 100 % 576,300
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษา)

0 0 0 0 100 % 227,130

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) 0 0 0 0 100 % 1,661,100

โครงการหนูน้อยรักษ์โลก ประจําปี 
2560 0 0 450 0 0 % 0

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็ก 
เยาวชน และประชาชนทั่วไป 0 0 4,975 0 0 % 0

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ประจําปี 2560 0 0 5,160 0 0 % 0

โครงการอุ้ยสอนหลาน สืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่น 0 0 5,000 0 0 % 0

วันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2559 0 19,334 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 30,000 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 1,228,565 2,338,144 4,160,101 4,116,970 4,520,530

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 90,000 34,136 4,620 13,000 130.77 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 3,255 0 0 100 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 110,000 138,756 57,887 26,000 92.31 % 50,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,468,789.06 2,599,368 2,525,015.44 2,526,701 -3.97 % 2,426,499

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 0 207,500 0 0 0 % 0

วัสดุก่อสร้าง 50,532 0 12,154 13,000 53.85 % 20,000

วัสดุการเกษตร 0 15,660 0 0 100 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 18,000 5,028 12,980 13,000 53.85 % 20,000

วัสดุการศึกษา 6,000 60,432 0 0 0 % 0

วัสดุเครื่องดับเพลิง 12,600 0 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 2,755,921.06 3,064,135 2,612,656.44 2,591,701 2,576,499
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 5,659.89 17,917.42 40,000 -25 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 5,659.89 17,917.42 40,000 30,000

รวมงบดําเนินงาน 3,984,486.06 5,557,838.89 7,033,199.86 6,818,671 7,317,029

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อพัดลมสําหรับ ศพด. ต.ห้วยชมภู 0 0 36,100 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อปริ้นเตอร์ 0 44,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 44,000 36,100 0 0

รวมงบลงทุน 0 44,000 36,100 0 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 4,605,660 3,723,960 3,669,800 3,684,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 0 0 0 0 100 % 3,748,000

รวมเงินอุดหนุน 4,605,660 3,723,960 3,669,800 3,684,000 3,748,000

รวมงบเงินอุดหนุน 4,605,660 3,723,960 3,669,800 3,684,000 3,748,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 8,590,146.06 9,392,250.89 12,769,699.86 12,831,971 13,635,749
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 10,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 10,000 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 10,000 0 0

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 0 0 10,000 0 0

รวมแผนงานการศึกษา 9,816,225.56 11,068,320.56 14,129,059.86 14,115,046 15,097,269

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย 199,298.8 62,551.65 0 0 0 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันโรคเอดส์ 0 0 0 3,950 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
ในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ
และการบริหารจัดการขยะครบวงจร 0 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 199,298.8 62,551.65 0 23,950 0

รวมงบดําเนินงาน 199,298.8 62,551.65 0 23,950 0
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องพ่นหมอกควัน 0 99,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 99,000 0 0 0

รวมงบลงทุน 0 99,000 0 0 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 3,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนเอกชน 16,340 0 0 220,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 16,340 0 0 223,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 16,340 0 0 223,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 215,638.8 161,551.65 0 246,950 0

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็๋จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 
วลัยลักษณ์ อัตรราชกุมารี

0 0 0 0 100 % 30,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 0 0 0 66,050 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย 0 0 81,230.6 90,000 0 % 90,000

โครงการส่งเสริมการทําถ่านชีวมวลจาก
กากกาแฟและขยะมูลฝอย 0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการขยะในชุมชน (3R) แบบ
บูรณาการ 
(จัดอบรมคัดแยก/จัดตั้งธนาคารขยะ/จัด
ตั้งเตาเผาขยะปลอดมลพิษ)

0 0 0 0 100 % 500,000

โครงการสนับสนุนกิจกรรมการดําเนิน
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี

0 0 0 0 100 % 220,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการอบรมและศึกษาดูงานการ
บริหารจัดการขยะในชุมชนครบวงจร 
จากชุมชนต้นแบบ

0 0 0 0 100 % 300,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 81,230.6 156,050 1,360,000

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 70,000 0 0 0 0 % 0

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 0 100 % 140,000

รวมค่าวัสดุ 70,000 0 0 0 140,000

รวมงบดําเนินงาน 70,000 0 81,230.6 156,050 1,500,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 70,000 0 81,230.6 156,050 1,500,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 285,638.8 161,551.65 81,230.6 403,000 1,500,000
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แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการบ้านท้องถิ่นประชาร่วมใจเทิด
ไท้องค์ราชัน ราชินี 0 0 49,946.49 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 49,946.49 0 0

รวมงบดําเนินงาน 0 0 49,946.49 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 0 0 49,946.49 0 0

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 49,946.49 0 0

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 649,903 659,781 535,212 854,500 21.71 % 1,040,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0 16,766 8,220 330 5,960.61 % 20,000

เงินประจําตําแหน่ง 38,500 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 57,530 254,298 196,000 68.37 % 330,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 8,895 18,743 24,000 -37.5 % 15,000

เงินเบี้ยกันดาร 36,500 34,967 29,484 78,000 23.08 % 96,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 724,903 819,939 887,957 1,194,830 1,543,000

รวมงบบุคลากร 724,903 819,939 887,957 1,194,830 1,543,000
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งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11,200 77,890 146,350 149,670 -33.19 % 100,000

ค่าเช่าบ้าน 54,000 42,000 15,000 72,000 -16.67 % 60,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 3,600 0 12,000 0 % 12,000

รวมค่าตอบแทน 65,200 123,490 161,350 233,670 172,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 304,747 209,793 68,412 40,000 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 0 100 % 100,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 80,000 -37.5 % 50,000

ค่าเดินทางไปราชการ 11,236 54,036 8,700 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 4,950 4,130 6,070 145,000 37.93 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 320,933 267,959 83,182 265,000 350,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 15,054 24,672 1,117 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุก่อสร้าง 536,461 416,843 0 0 100 % 200,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,440.05 0 76,400 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 83,332.48 37,916 0 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 4,043 18,623 8,714 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 642,330.53 498,054 86,231 70,000 260,000

รวมงบดําเนินงาน 1,028,463.53 889,503 330,763 568,670 782,000
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน มีพนักพิง (กลาง) 0 0 3,200 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางาน (โต๊ะเหล็ก) 0 24,400 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต 0 0 4,400 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 0 0 14,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

จัดซื้อล้อวัดระยะทาง 0 0 15,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 30,000 0 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 68,330 190,950 15,030.55 330,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 98,330 215,350 51,630.55 330,000 0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าชดเชยผลอาสิน

ค่าชดเชยผลอาสิน 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 0 20,000

รวมงบลงทุน 98,330 215,350 51,630.55 330,000 20,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 603,989.51 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 603,989.51 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 603,989.51 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,851,696.53 1,924,792 1,874,340.06 2,093,500 2,345,000
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งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 38,000 0 0 370,000 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ 0 0 0 0 100 % 150,000

ค่าจ้างเหมาเอกชนที่เป็นนิติบุคคลหรือ
บุคคลธรรมดาดําเนินงาน 0 0 0 0 100 % 220,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 0 100 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 38,000 0 0 370,000 570,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 10,000 -100 % 0

วัสดุก่อสร้าง 0 324,980 278,093.5 0 100 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 70,343 206,000 -51.46 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 0 324,980 348,436.5 216,000 120,000

รวมงบดําเนินงาน 38,000 324,980 348,436.5 586,000 690,000

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างปรับปรุงสถานที่พักผู้
มาติดต่อราชการ 99,100 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารห้อง
ประชุม อบต.ห้วยชมภู 66,800 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างห้องนํ้าสาธารณะ 0 182,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างอาคารพัสดุ 230,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างอาคารสํานักงาน 422,100 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างอาคารสํานักงาน อบต
.ห้วยชมภู 0 632,866 0 0 0 % 0
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โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 
หมู่ที่ 3 0 555,000 0 0 0 % 0

โครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค์ หมู่ 1 0 420,000 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก หมู่ 2 2,300,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก หมู่ 7 1,974,650 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก หมู่ที่ 11 1,974,650 0 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

(1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ 1 0 0 0 0 100 % 500,000

(1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 0 0 0 495,000 -100 % 0

(2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านแม่มอญ หมู่ที่ 2 0 0 0 0 100 % 500,000

(2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 0 0 0 550,000 -100 % 0

(3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านห้วยแม่เลี่ยม หมู่ที่ 3 0 0 0 0 100 % 229,000

(3) โครงการก่อสร้างถังเก็บนํ้า แบบ
เหลี่ยม หมู่ที่ 3 0 0 0 176,000 -100 % 0

(4) โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ 
บ้านห้วยแม่เลี่ยม หมู่ที่ 3 0 0 0 0 100 % 192,000

(4) โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว
ประจําหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 0 0 0 236,000 -100 % 0

(5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านผาลั้ง หมู่ที่ 4 0 0 0 0 100 % 500,000

(5) โครงการก่อสร้างถังเก็บนํ้า คสล
.แบบเหลี่ยม หมู่ที่ 4 0 0 0 370,000 -100 % 0
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(6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านกกน้อย (หย่อมบ้านกก
น้อยเย้า) หมู่ที่ 5

0 0 0 0 100 % 500,000

(6) โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว
ประจําหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 0 0 0 70,000 -100 % 0

(7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านห้วยชมภู หมู่ที่ 6 0 0 0 0 100 % 500,000

(7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 0 0 0 498,000 -100 % 0

(8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านห้วยแก้ว (หย่อมบ้าน
แก่งหลวงใน) หมู่ที่ 8

0 0 0 0 100 % 500,000

(8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 0 0 0 550,000 -100 % 0

(9) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านแม่สลัก หมู่ที่ 9 0 0 0 0 100 % 500,000

(9) โครงการก่อสร้างถังเก็บนํ้า คสล.หมู่
ที่ 7 0 0 0 442,000 -100 % 0

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านจะคือ หมู่ที่ 10 0 0 0 0 100 % 400,000

10 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า หมู่ที่ 
7 0 0 0 98,000 -100 % 0

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 8 0 0 0 390,000 -100 % 0

11 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่มเย็น หมู่ที่ 
11

0 0 0 0 100 % 236,000

12 โครงการก่อสร้างถังเก็บนํ้า แบบ
เหลี่ยม หมู่ที่ 9 0 0 0 177,000 -100 % 0

12 โครงการก่อสร้างถังเก็บนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 0 0 0 0 100 % 264,000

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 9 0 0 0 298,000 -100 % 0

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 10 0 0 0 498,000 -100 % 0
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15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 11 0 0 0 421,000 -100 % 0

16 โครงการก่อสร้างถังเก็บนํ้าแบบกลม 
หมู่ที่ 11 0 0 0 126,000 -100 % 0

โครงการ ก่อสร้างลานจอด 
เฮลิคอปเตอร์ 0 0 0 107,000 -100 % 0

โครงการ ปรับเกรดขยายถนนภายในหมู่
บ้าน หมู่ที่ 8 0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมุ่◌ูที่ 7 
บ้านปางขอน (หย่อมบ้านปางตะไคร์) 0 0 97,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 
จํานวน 70,000 บาท 0 0 70,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 
จํานวน 70,000 บาท 0 0 70,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 
หน้าอาคารที่ทําการ อบต.ห้วยชมภู 0 0 324,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 
(บ้านห้วยเจริญ) 0 0 470,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที่ 1 350,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที่ 11 373,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที่ 3 600,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที่ 4 350,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที่ 6 357,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที่ 7 399,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที่ 8 427,000 0 0 0 0 % 0
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เชื่อมต่อถนนสายหลักระหว่าง หมู่
ที่ 3 และหมู่ที่ 11

0 280,527.37 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 1 0 0 499,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 10 0 0 552,477.56 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 11 0 0 562,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 2 0 0 597,500 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 3 0 0 494,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 4 0 0 342,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 5 0 0 468,400 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 6 0 0 598,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 8 0 0 495,400 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 9 0 0 555,900 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 3 0 0 0 150,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 6 (เส้นหน้านายเฉลิมศักดิ์) 0 112,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห
ล้ก หมู่ที่ 6 (หน้า รพ.สต.บ้านห้วยชมภู) 0 488,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.) หมู่ที่ 1 0 178,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.) หมู่ที่ 10 0 521,900 0 0 0 % 0
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.) หมู่ที่ 2 0 589,100 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.) หมู่ที่ 5 0 396,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.) หมู่ที่ 9 0 489,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านห้วยชมภู หมู่ 6 400,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถังเก็บนํ้า(แบบกลม
และแบบเหลี่ยม)หมู่ที่ 8 0 216,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ขนาด
ช่องเดียว หมู่ที่ 3 0 0 178,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ขนาด
ช่องเดียว หมู่ที่ 8 0 0 226,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ขนาด
สองช่อง หมู่ที่ 1 0 0 280,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายนํ้า 
คสล. หมู่ที่ 7 0 0 292,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล. หมู่
ที่ 7 0 209,400 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล
.พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 7 0 0 152,721.63 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็ก ข้ามลําห้วยแม่เลี่ยม หมู่ที่ 4 0 500,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดทําป้าบบอกทางเข้าหย่อม
บ้าน หมู่ที่ 9 0 0 0 21,000 -100 % 0

โครงการจัดทําป้ายบอกทางเข้าหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 4 0 0 0 21,000 -100 % 0

โครงการติดตั้งการ์ดเรลกันตกข้างทาง 
ถนนทางขึ้น อบต.ห้วยชมภู 0 0 0 235,500 -100 % 0

โครงการปรับเกรดขยายถนนในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 11 0 50,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับเกรดขยายถนนในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 2 0 7,900 0 0 0 % 0
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โครงการปรับเกรดขยายถนนในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 5 0 66,740 0 0 0 % 0

โครงการปรับเกรดขยายถนนในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 8 0 132,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับเกรดขยายถนนในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 9 0 100,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับเกรดพื้นที่ก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3 0 70,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับเกรดพื้นที่ก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4 0 85,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับเกรดพื้นที่ก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 5 0 80,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับเกรดพื้นที่ก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 7 0 45,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับเกรดพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก หมู่ 8 0 45,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนก
ประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านผาลั้ง (หย่อมบ้าน
แสนต่อ)

0 0 392,500 0 0 % 0

โครงการวางท่อ คสล.บ้านห้วยเจริญ หมู่
ที่ 9 จํานวน 56,000 บาท 0 0 56,000 0 0 % 0

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งก่อสร้าง

ก่อสร้างอาคารสํานักงาน อบต.ห้วยชมภู
แห่งใหม่ 0 174,000 0 0 0 % 0

ค่าจ้างออกแบบอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 86,000 0 0 0 0 % 0

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อ
ให้ได้มาซิ่งสิ่งก่อสร้าง

0 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 10,409,300 6,625,433.37 7,772,899.19 6,029,500 4,921,000

รวมงบลงทุน 10,409,300 6,625,433.37 7,772,899.19 6,029,500 4,921,000
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 96,423 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 96,423 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 96,423 0 0 0

รวมงานไฟฟ้าถนน 10,447,300 7,046,836.37 8,121,335.69 6,615,500 5,611,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 12,298,996.53 8,971,628.37 9,995,675.75 8,709,000 7,956,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อ
ต้านยาเสพติด 0 26,975 0 0 0 % 0

โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ผลิตภัณฑ์
ชุมชนตําบลห้วยชมภู 0 0 5,235 0 0 % 0

โครงการรณรงค์ และป้องกัน ปัญหายา
เสพติดในพื้นที่ 0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มอาชีพตําบลห้วยชมภู 0 0 29,700 0 0 % 0

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัด
ทําและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดทําแผนชุมชนแก่
ผู้นําชุมชน

0 0 0 10,000 -100 % 0
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โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม

0 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 26,975 34,935 30,000 0

รวมงบดําเนินงาน 0 26,975 34,935 30,000 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 10,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 10,000 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 10,000 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 0 26,975 44,935 30,000 0

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกอบรม
อาชีพให้แก่ประชาชนและกลุ่มอาชีพ 0 39,610 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน
และกลุ่มอาชีพ   0 0 17,400 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดู
งานเพื่อเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0 0 229,650 0 0 % 0

โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 0 0 0 0 100 % 10,000
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โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ / กลุ่มสตรี / กลุ่ม
อาชีพ

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในการ
จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน เพื่อสร้าง
ชุมชนต้นแบบ

0 0 20,620 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมและพัฒนศักยภาพกลุ่ม
สตรี 0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตกลุ่มสตรี 0 0 27,640 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้พิการ 0 0 450 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง 0 0 450 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มสตรี 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มอาชีพ 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้
สูงอายุ 0 0 0 14,000 114.29 % 30,000

โครงการอบรมการแปรรูปสมุนไพรท้อง
ถิ่น เพื่อป้องกันการเกิดโรคที่มาจากยุง 0 0 22,475 0 0 % 0

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการจัด
ทําและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 0 0 3,750 0 0 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริม
การใช้ชีวิตตามแนวพระราชดําริ เพื่อ
สร้างชุมมชนเข็มแข็ง (พอเพียงและ
เพียงพอ) 

0 0 36,650 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 39,610 359,085 44,000 130,000

รวมงบดําเนินงาน 0 39,610 359,085 44,000 130,000
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 20,000 0 0 20,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 20,000 0 0 20,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 0 0 20,000 0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 20,000 39,610 359,085 64,000 130,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 20,000 66,585 404,020 94,000 130,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 29,142.86 20,000 20,000 20,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 29,142.86 20,000 20,000 20,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 29,142.86 20,000 20,000 20,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 29,142.86 20,000 20,000 20,000 0

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการกีฬาต้านยาเสพติดตําบลห้วย
ชมภู 291,921 0 0 0 0 % 0
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โครงการสนับสนุนส่งเสริมการประกอบ
กิจกรรมที่เป็นการต่อต้านยาเสพติด
ทุกระดับ(การแข่งขันกีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ์  ครั้งที่  5 ประจําปีงบประมาณ  
2558)

34,110 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 326,031 0 0 0 0

รวมงบดําเนินงาน 326,031 0 0 0 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนตําบลห้วย
ชมภู 0 0 0 0 100 % 50,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 50,000 50,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 50,000 50,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 326,031 0 0 50,000 50,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการสืบสาน อนุรักษ์ ประเพณี
วัฒนธรรม 4 ชนเผ่า 0 0 0 100,000 200 % 300,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 100,000 300,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 100,000 300,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการดําเนินการและสนับสนุนการ
ดําเนินงานจัดกิจกรรมของส่วนราชการ
และองค์กร จังหวัดเชียงราย ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2562

0 0 0 0 100 % 36,000

เงินอุดหนุนเอกชน 200,000 0 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 0 8,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 200,000 8,000 0 0 36,000

รวมงบเงินอุดหนุน 200,000 8,000 0 0 36,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 200,000 8,000 0 100,000 336,000

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการตลาดชุมชนเพื่อสร้างรายได้
และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
บ้านปางขอน

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการปรับภูมิทัศน์ทางเข้าแหล่งท่อง
เที่ยวบ้านปางขอน หมู่ที่ 7 0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตําบลห้วย
ชมภู 0 0 0 0 100 % 160,000

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในตําบล
ห้วยชมภู 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใน
ตําบลห้วยชมภู 0 0 35,300 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ชุมชน ในการบริหารจัดการท่องเที่ยว
โดยชุมชน

0 0 0 10,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวในชุมชน
(การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน)

0 0 17,811 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 53,111 20,000 310,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 53,111 20,000 310,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 0 0 53,111 20,000 310,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 555,173.86 28,000 73,111 190,000 696,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 498,500 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 498,500 0

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 498,500 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 498,500 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 0 0 527,014 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 527,014 0 0

รวมงบลงทุน 0 0 527,014 0 0

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 0 0 527,014 0 0

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 527,014 498,500 0

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 16,700 31,669 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 16,700 31,669 0 0 0

รวมงบดําเนินงาน 16,700 31,669 0 0 0

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อผาลไถ 60,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 60,000 0 0 0 0

รวมงบลงทุน 60,000 0 0 0 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 76,700 31,669 0 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการปลูกป่าต้นนํ้าและสถานที่สําคัญ 3,000 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการปลูกป่าต้นนํ้าและสถานที่สําคัญ 
   0 10,450 0 0 0 % 0

โครงการปลูกป่าต้นนํ้าและสถานที่สําคัญ 
  0 0 360 0 0 % 0

โครงการปลูกหญ้าแฝก   0 0 450 0 0 % 0

โครงการสร้างฝายชะลอนํ้า 0 0 0 40,000 -100 % 0

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรนํ้าและป่าไม้ 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ

0 0 360 0 0 % 0

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสิ่ง
แวดล้อม 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 3,000 10,450 1,170 60,000 20,000

รวมงบดําเนินงาน 3,000 10,450 1,170 60,000 20,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ 3,000 10,450 1,170 60,000 20,000

รวมแผนงานการเกษตร 79,700 42,119 1,170 60,000 20,000

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 54,846 65,480 118,734 170,000 5.29 % 179,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 0 0 5,295,900 5,654,250 6.11 % 6,000,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 0 0 1,555,200 1,800,000 11.11 % 2,000,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 80,500 91,500 85,500 110,000 9.09 % 120,000

สํารองจ่าย 698,437 1,670,669 300,940 325,243 147.13 % 803,771

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 146,268 142,578 143,694 144,450 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 0 0 0 0 100 % 150,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 142,550 257,976 202,503 207,000 6.28 % 220,000

รวมงบกลาง 1,122,601 2,228,203 7,702,471 8,410,943 9,472,771

รวมงบกลาง 1,122,601 2,228,203 7,702,471 8,410,943 9,472,771

รวมงบกลาง 1,122,601 2,228,203 7,702,471 8,410,943 9,472,771

รวมแผนงานงบกลาง 1,122,601 2,228,203 7,702,471 8,410,943 9,472,771

รวมทุกแผนงาน 35,571,802.05 34,416,800.55 43,426,444.97 46,800,000 48,500,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยชมภู
อําเภอ เมืองเชียงราย   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 48,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 10,735,960 บาท
งบบุคลากร รวม 8,267,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,743,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของ นายก อบต./รองนายก อบต. ดังนี
 1) เงินเดือนนายก อบต. อัตราเดือนละ 20,400 บาท คํานวณตังไว้ 12
 เดือน เป็นเงิน 244,800 บาท
 2) เงินเดือนรองนายก อบต. อัตราเดือนละ 11,220 บาท จํานวน 2
 คน คํานวณตังไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 269,280 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกอบ
ต.รองนายก อบต.ประธานสภา อบต.รองประธานสภา อบต. สมาชิก
สภา อบต.และเลขานุการสภา อบต.พ.ศ.2544 และแก้ไขเพิมเติมฉบับ
ที 2 พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง นายก อบต. / รองนายก อบต
. ดังนี
1) ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง นายก อบต. อัตราเดือนละ 1,750
 บาท คํานวณตังไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท
 2) ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง รองนายก อบต. อัตราเดือนละ 880
 บาท จํานวน 2 คน คํานวณตังไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกอบ
ต.รองนายก อบต.ประธานสภา อบต.รองประธานสภา อบต. สมาชิก
สภา อบต.และเลขานุการสภา อบต.พ.ศ.2544 และแก้ไขเพิมเติมฉบับ
ที 2 พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก อบต. / รองนายก อบต. ดังนี
 1) ค่าตอบแทนพิเศษ นายก อบต. อัตราเดือนละ 1,750 บาท คํานวณตัง
ไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท
 2) ค่าตอบแทนพิเศษ รองนายก อบต. อัตราเดือนละ 880 บาท จํานวน 2
 คน คํานวณตังไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกอบ
ต.รองนายก อบต.ประธานสภา อบต.รองประธานสภา อบต. สมาชิก
สภา อบต.และเลขานุการสภา อบต.พ.ศ.2544 และแก้ไขเพิมเติมฉบับ
ที 2 พ.ศ.2557
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต. อัตราเดือนละ 7,200
 บาท คํานวณตังไว้ 12 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกอบ
ต.รองนายก อบต.ประธานสภา อบต.รองประธานสภา อบต. สมาชิก
สภา อบต.และเลขานุการสภา อบต.พ.ศ.2544 และแก้ไขเพิมเติมฉบับ
ที 2 พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,059,200 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภา อบต. และเลขานุการ
สภา อบต. ดังนี
1) ประธานสภา อบต. อัตราเดือนละ 11,220 บาท คํานวนตังไว้ 12
 เดือน เป็นเงิน 134,640 บาท
2) รองประธานสภา อบต. อัตราเดือนละ 9,180 บาท คํานวนตังไว้ 12
 เดือน เป็นเงิน 110,160 บาท
3) สมาชิกสภา อบต. อัตราเดือนละ 7,200 บาท จํานวน 20 คน คํานวน
ตังไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 1,728,000 บาท
4) เลขานุการสภา อบต. อัตราเดือนละ 7,200 บาท คํานวนตังไว้ 12
 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกอบ
ต.รองนายก อบต.ประธานสภา อบต.รองประธานสภา อบต. สมาชิก
สภา อบต.และเลขานุการสภา อบต.พ.ศ.2544 และแก้ไขเพิมเติมฉบับ
ที 2 พ.ศ.2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,523,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,503,640 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ของพนักงาน อบต.ห้วยชมภู (สํานักงานปลัด) จํานวน 11
 อัตรา ดังนี
1) ปลัด อบต. จํานวน 1 อัตรา
2) รองปลัด อบต. จํานวน 1 อัตรา
3) หัวหน้าสํานักงานปลัด อบต. จํานวน 1 อัตรา
4) นักจัดการงานทัวไป จํานวน 1 อัตรา
5) นักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 อัตรา
6) นักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา
7) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา
8) นิติกร จํานวน 1 อัตรา
9) เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
10) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา
11) นักวิชาการตรวจสอบภายใน จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถินพ.ศ.2542
 มาตรา 35,หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก อบต. ที มท0809.2/ว138
 ลว.30 ธค.2558 และตามอัตราทีปรากฎในแผนอัตรากําลังปี พ.ศ.2561
-2563 และทีแก้ไขเพิมเติม

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ สําหรับพนักงานส่วนตําบล (สํานักงาน
ปลัด) เช่น ค่าครองชีพชัวคราว เงินเพิมตามคุณวุฒิทางการศึกษา
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถินพ.ศ.2542
 มาตรา 35,หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก อบต. ที มท0809.2/ว138
 ลว.30 ธค.2558 และตามอัตราทีปรากฎในแผนอัตรากําลังสา◌่มปี พ.ศ
.2561-2563 และทีแก้ไขเพิมเติม
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 132,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ปลัด อบต./รองปลัด อบต./หัวหน้าสํานัก
งานปลัด ดังนี
1) ปลัด อบต. อัตราเดือนละ 4,000 บาท คํานวณตังไว้ 12 เดือน เป็น
เงิน 48,000 บาท
2) รองปลัด อบต. อัตราเดือนละ 3,500 บาท คํานวณตังไว้ 12 เดือน เป็น
เงิน 42,000 บาท
3) หัวหน้าสํานักงานปลัด อบต. อัตราเดือนละ 3,500 บาท คํานวณตัง
ไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถินพ.ศ.2542
 มาตรา 35,หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก อบต. ที มท0809.2/ว138
 ลว.30 ธค.2558 และตามอัตราทีปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ
.2561-2563 และทีแก้ไขเพิมเติม

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,500,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน และปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างส่วน
ตําบล (สํานักงานปลัด) ดังนี
1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน จํานวน 1 อัตรา
2) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 2
 อัตรา
3) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จํานวน 1
 อัตรา
4) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ป้องกันฯ จํานวน 1 อัตรา
5) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณ
สุข จํานวน 1 อัตรา
7) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง พนักงานขับเครืองจักรกลขนาด
หนัก จํานวน 1 อัตรา
8) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 1 อัตรา
9) พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 2 อัตรา
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถินพ.ศ.2542
 มาตรา 35,หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก อบต. ที มท0809.2/ว138
 ลว.30 ธค.2558 และตามอัตราทีปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ
.2561-2563 และทีแก้ไขเพิมเติม

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว และเงินเพิมต่างๆ สําหรับ
พนักงานจ้างส่วนตําบล (สํานักงานปลัด) 
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถินพ.ศ.2542
 มาตรา 35,หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก อบต. ที มท0809.2/ว138
 ลว.30 ธค.2558 และตามอัตราทีปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ
.2561-2563 และทีแก้ไขเพิมเติม

เงินเบียกันดาร จํานวน 264,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพืนที
พิเศษ สําหรับพนักงาน อบต.ห้วยชมภู (สํานักงานปลัด) จํานวน 11
 อัตรา ในอัตราเดือนละ 2,000 บาท 
- เป็นไปตามระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจํา
สํานักงานในพืนทีพิเศษ พ.ศ.2544 และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 3 พ.ศ
.2560
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งบดําเนินงาน รวม 2,378,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 439,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ดังนี
(1) เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษสําหรับพนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้าง (สํานักงานปลัด) ตังไว้ 250,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประ โยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืน ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2557  
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.ตาม
กฏหมาย เช่น คกก.ตรวจเอกสารประเมินผลงานทางวิชาการฯ คกก.สอบ
คัดเลือกฯ คกก.สอบสวนทางวินัย ค่าตอบแทน อปพร. ค่าตอบแทนเจ้า
หน้าทีในการเลือกตัง ฯลฯ  ตังไว้ 50,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี
   1. กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูก
จ้าง อปท.(ฉบับที 2) พ.ศ.2558
   2. กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2560
 และ ตามหนังสือด่วนมาก ที มท 0808.2/ว7271 ลงวันที 26
 ธันวาคม 2560
   3. หนังสือด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
 ตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว3675 ลงวันที 6 กรกฎาคม 2561

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 112,800 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน สําหรับพนักงาน อบต.ห้วยชมภู และผู้มีสิทธิ
เบิกจ่าย (สํานักงานปลัด)
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตําบล สังกัดสํานักงานปลัด 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2548 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ.2559 และหนังสือสัง
การทีเกียวข้อง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 26,600 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน อบต.ห้วยชม
ภู (สํานักงานปลัด)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาบุตร พนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549 และหนังสือสังการทีเกียวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 1,007,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาเพือให้ได้มาซึงบริการอืนๆ จํานวน 50,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจ้างเหมาอย่างใดอย่างหนึง ซึงมิใช่เป็นการ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิงก่อสร้างอย่างหนึงอย่างใด และ
อยู่ในความรับผิดชอบและอยู่ในความรับผิดชอบองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถินเช่น จ้างเหมาเครืองกําเนิดไฟฟ้า และเครืองขยายเสียงสําหรับขบวน
แห่จ้างเหมากําจัดปลวก จ้างเหมาดูดส้วม ค่าซักฟอก ค่าเช่าเครืองถ่าย
เอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจ้างจัดทําหนังสือ เอกสารรายงาน หรือเอกสาร
อืนๆ ตลอดจนจ้างเหมาอืนๆ (สํานักงานปลัด)
- เป็นไปตามหนังสือด่วนมาก ที มท 0808.2/ว7120 ลงวันที 9
 ธันวาคม 2559
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ค่าจ้างเหมาเอกชนทีเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาดําเนินงาน จํานวน 150,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชน ทีเป็นนิติบุคคล หรือบุคคล
ธรรมดาดําเนินงานโครงการ หรือเพือเสริมการปฏิบัติงานตามหน้าทีปกติ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน และไม่มีตําแหน่งพนักงานส่วนท้อง
ถิน ลูกจ้าง หรือพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถินปฏิบัติ
งาน ซึงเป็นโครงการใหม่ หรือมีตําแหน่งพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้างหรือ
พนักงานจ้างทีปฏิบัติงานนัน แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตาม
เวลาทีกําหนดเนืองจากปริมาณงานมากหรือมีตําแหน่งพนักงานส่วนท้อง
ถิน ลูกจ้าง หรือพนักงานจ้าง ปฏิบัติงาน ต่อมาตําแหน่งว่างหรือหรือถูกยุบ
เลิกตําแหน่ง (สํานักปลัด)
- เป็นไปตามหนังสือด่วนมาก ที มท 0808.2/ว7120 ลงวันที 9
 ธันวาคม 2559

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลียงรับรองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน) 
     (1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตังไว้ 10,000 บาท
     (2) ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐ
วิสาหกิจหรือเอกชน ตังไว้ 25,000 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381 ลงวัน
ที 28 กรกฎาคม 2548 เรือง การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่า
รับรองหรือค่าเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน และหนังสือสัง
การทีเกียวข้อง
     (3) ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีต่างๆ หรืองานรับเสด็จพระบรมวงศานุ
วงค์ หรือผู้แทนพระองค์ฯ ตังไว้ 10,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี พระราชพิธี หรือวันสําคัญ
ต่างๆของชาติ ค่าจัดงาน กิจกรรมต่างๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาฯ พ.ศ. 2559 และตามหนังสือด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ทีจําเป็นในการเดินทางไป
ราชการ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลทีได้รับ
อนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพือประชุม ฝึก
อบรม อบรม สัมมนา ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน
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ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 400,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตังของ อปท.ตามทีกฎหมาย
กําหนด รวมถึงการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ การให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที และการมีส่วนร่วมทางการเมืองใน
การเลือกตังสภาผู้แทนราษฎร,สมาชิกวุฒิสภา และการเลือกตังท้อง
ถิน เป็นต้น เพือให้ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิหน้าที และการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองในการเลือกตังและค่าใช้จ่ายอืนๆ
- เป็นไปตามหนังสือด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6
 มิถุนายน 2561,หนังสือ ที มท 0808.2/ว3675 ลงวันที 6
 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 6
 การพัฒนาด้านการบ้านเมือง การบริหาร แผนงาน การบริหารงานทัว
ไป หน้าที 79 ลําดับที 5

ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จํานวน 2,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นดอกไม้ ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พานประดับพุ่ม
ดอกไม้ และค่าพวงมาลัย เพือมอบให้บุคคลต่างๆ หรือ วาง ณ
 อนุสาวรีย์ หรือ ศพผู้มีเกียรติ ตามแต่กรณีได้ในนามของ อบต.ห้วยชม
ภู ตามความเหมาะสมและประหยัด ดังนี
   1. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ สําหรับมอบให้ผู้มีเกียรติ
ชาวต่างประเทศและคู่สมรสทีเดินทางเข้ามาหรืออกจากประเทศ
ไทย ตลอดจนผู้ทีได้รับการแต่งตังเป็นผู้แทนรัฐบาลเดินทางไปต่าง
ประเทศ คนละไม่เกิน 300 บาท
   2. ค่าพวงมาลา หรือ พานประดับพุ่มดอกไม้ สําหรับวาง ณ อนุสาวรีย์ผู้
ประกอบคุณงามความดีแก่ประเทศชาติ ครังละไม่เกิน 1,000 บาท
   3. ค่าพวงมาลา สําหรับวางหน้าศพผู้มีเกียรติ พวงละไม่เกิน 400 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0407/ว1284 ลงวันที 10
 พฤศจิกายน 2530 เรืองการเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพือมอบให้บุคคลต่างๆ ค่า
พวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้ และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0201.3/ว1216 ลงวันที 7 มีนาคม 2560 เรือง การวาง
พานพุ่มหรือวางพวงมาลาถวายราชสักการะในงานรัฐพิธีฯ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 6
 การพัฒนาด้านการบ้านเมือง การบริหาร แผนงาน การบริหารงานทัว
ไป หน้าที 81 ลําดับที 21
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับผู้บริหาร พนักงานส่วนตําบล 
พนักงานจ้าง และลูกจ้าง

จํานวน 5,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม สําหรับผู้บริหาร พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง และ
ลูกจ้าง โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆที
จําเป็นสําหรับจัดโครงการ (งานบุคลากร/สํานักงานปลัด)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 6
 การพัฒนาด้านการบ้านเมือง การบริหาร แผนงาน การบริหารงานทัว
ไป หน้าที 80 ลําดับที 6 
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โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพือเพิมประสิทธิภาพในการจัดทําแผนชุมชน 
และแผนพัฒนาท้องถิน

จํานวน 5,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพือเพิม
ประสิทธิภาพในการจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิน โดยการให้
ความรู้ และฝึกปฏิบัติ บูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน เพือให้เกิดเวที
ประชาคมทีมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการขับเคลือนแผนชุมชนสู่แผนพัฒนาของท้องถิน โดยจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายเกียวกับจัดเตรียมสถานที ค่าวัสดุ เครืองเขียน อุปกรณ์ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่า
อาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายทีจํา
เป็นอืนๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3
 ด้านการพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ แผนงาน สร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน หน้าที 72 ลําดับที 2
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพิมประสิทธิภาพการทํางานตามหลักธรรมาภิ
บาล สําหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง และ
ลูกจ้าง

จํานวน 50,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพิม
ประสิทธิภาพการทํางานตามหลักธรรมาภิบาลสําหรับผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด
การฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่า
อาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้าย
โครงการ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการอบรม เป็นต้น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 6
 การพัฒนาด้านการบ้านเมือง การบริหาร แผนงาน การบริหารงานทัว
ไป หน้าที 80 ลําดับที 9

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
1) เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินต่างๆของสํานักงาน
ปลัด ทีชํารุดเสียหาย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครืองถ่าย
เอกสาร คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี และอืนๆ
2) เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะของ อบต.ห้วยชม
ภู ได้แก่ การซ่อมปกติ และการซ่อมกลาง 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561 
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ค่าวัสดุ รวม 512,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 90,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานทีใช้ในกิจการของ อบต.ห้วยชมภู ตามที
กําหนดในรายละเอียดรูปแบบและระบบงบประมาณรายจ่ายของอปท
.ได้แก่ 
(1) วัสดุคงทน เช่น หนังสือ,เครืองคิดเลขขนาดเล็ก,เครืองเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก,ทีเย็บกระดาษขนาดเล็ก,ไม้บรรทัดเหล็ก,กรรไกร,เก้าอี
พลาสติก,ตรายาง 
(2) วัสดุสินเปลือง เช่น กระดาษ,หมึก,ดินสอ,ยางลบ,นํายาลบคําผิด,เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ,กาว,สมุด,ซองเอกสาร,ตลับผงหมึก,นําหมึกปริน
,เทปพีวีซี แบบใส,ไม้บรรทัด,คลิป,เป๊ก,เข็มหมุด,กระดาษ
คาร์บอน,กระดาษไข,แฟ้ม สมุดบัญชี,สมุดประวัติข้าราชการ,แบบ
พิมพ์,ผ้าสําลี,ธงชาติ,สิงพิมพ์,และวัสดุอืนๆ ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภท
รายจ่ายนี (สํานักงานปลัด)
- เป็นไปตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุทีใช้ในกิจการของ อบต.ห้วยชมภู ตาม
ทีกําหนดในรายละเอียดรูปแบบและระบบงบประมาณรายจ่ายของ อปท
. ได้แก่ (1) วัสดุคงทน เช่นไมโครโฟน,ไมโครโฟนตังโต๊ะ,ขาตัง
ไมโครโฟน,หัวแร้งไฟฟ้า,เครืองวัดกระแสไฟฟ้า,เครืองวัดแรงดันไฟฟ้าฯ
ลฯ
(2) วัสดุสินเปลือง เช่น ฟิวส์,เทปพันสายไฟฟ้า,สายไฟฟ้า,หลอด
ไฟฟ้า,หลอดไฟ,ไฟฟ้า,ปลักไฟฟ้า,สวิสซ์ไฟฟ้า,หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์
และชินส่วนวิทยุ 
(3) วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ดอกลําโพง แผงวงจร ผัง
แสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ และวัสดุอืนๆทีสามารถเบิกจ่ายใน
ประเภทรายจ่ายนี (สํานักงานปลัด)
- เป็นไปตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวทีใช้ในกิจการของอบต.ห้วยชม
ภู ตามทีกําหนดในรายละเอียดรูปแบบ และระบบงบประมาณรายจ่าย
ของ อปท.ได้แก่ (1) วัสดุคงทน เช่น หม้อ,กระทะ,กะละมัง,ตะหลิว,กรอบ
รูป,มีด,ถัง,ถาด,แก้วนํา,จานรอง,ถ้วยชาม,ช้อนส้อม,กระจกเงา ฯลฯ 
(2) วัสดุสินเปลือง เช่นผงซักฟอก สบู่ นํายาดับกลิน แปรง ไม้
กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูทีนอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ และ
วัสดุอืนๆ ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี (สํานักงานปลัด)
- เป็นไปตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างทีใช้ในกิจการของ อบต.ห้วยชมภู ตามที
กําหนดในรายละเอียดรูปแบบและระบบงบประมาณรายจ่ายของ อปท
. ได้แก่ 
(1)วัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิว เสียม เลือย โถ
ส้วม เครืองวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิง เป็นต้น
(2)วัสดุสินเปลือง เช่น ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว นํามันทาง
ไม้ ทินเนอร์ ทราย อิฐ กระเบือง สังกะสี เป็นต้น
(3)วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อนําและอุปกรณ์ประปา ท่อ
ต่างๆ ฯลฯ และวัสดุอืนๆทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี
- เป็นไปตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทีใช้ในกิจการของ อบต.ห้วย
ชมภู ตามทีกําหนดในรายละเอียดรูปแบบและระบบงบประมาณรายจ่าย
ของ อปท. ได้แก่ 
(1) วัสดุคงทน เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กระจกโค้วมน สัญญาณไฟ
กระพริบ ฯลฯ 
(2) วัสดุสินเปลือง เช่น ยางรถยนต์ นํามันเบรก ฟิลม์กรองแสง เพลา ฯลฯ
 (3) วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ หัวเทียน ถัง
นํามัน เครืองยนต์(อะไหล่) ฯลฯ และวัสดุอืนๆทีสามารถเบิกจ่ายใน
ประเภทรายจ่ายนี (สํานักงานปลัด)
- เป็นไปตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ทีใช้ในกิจการของ อบต.ห้วยชม
ภู ตามทีกําหนดในรายละเอียดรูปแบบและระบบงบประมาณรายจ่าย
ของ อปท. ได้แก่ วัสดุสินเปลือง เช่น นํามันเชือเพลิง แก๊สหุงต้ม นํามัน
เครือง ฯลฯ และวัสดุอืนๆทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี (สํานัก
งานปลัด)
- เป็นไปตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร ทีใช้ในกิจการของ อบต.ห้วยชมภู ตามที
กําหนดในรายละเอียดรูปแบบและระบบงบประมาณรายจ่ายของ อปท
. ได้แก่
(1) วัสดุคงทน เช่น เคียว สปริงเกอร์ จอบหมุน จานพรวน ผานไถ
กระทะ ฯลฯ 
(2) วัสดุสินเปลือง เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัด อาหารสัตว์ อุปกรณ์ขยาย
พันธุ์พืช ผ้าใบฯลฯ และวัสดุอืนๆทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่าย
นี (สํานักงานปลัด)
- เป็นไปตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ทีใช้ในกิจการของ อบต.ห้วย
ชมภู ตามทีกําหนดในรายละเอียดรูปแบบและระบบงบประมาณรายจ่าย
ของ อปท. ได้แก่ 
(1) วัสดุคงทน เช่น ขาตังกล้อง เลนส์ซูม กระเป๋ากล้อง ฯลฯ 
(2) วัสดุสินเปลือง เช่น พู่กัน สี กระดาเขียนโปสเตอร์ เมมโมรีการ์ด รูปสี
หรือขาวดําทีได้มาจากการอัดขยาย ฯลฯ และวัสดุอืนๆ ทีสามารถเบิกจ่าย
ในประเภท รายจ่ายนี (สํานักงานปลัด)
- เป็นไปตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ทีใช้ในกิจการของ อบต.ห้วยชมภู ตามที
กําหนดในรายละเอียดรูปแบบและระบบงบประมาณรายจ่ายของอปท
. ได้แก่ 
(1) วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
(2) วัสดุสินเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก สําหรับเครือง
พิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล ฯลฯ 
(3) วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไดนร์ ซีดีรอมไดร์ฟ แผนแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมน
บอร์ด (Main Board) เมมโมรีซิป (Memory Chip) เช่น RAM และ
วัสดุอืนๆทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี (สํานักงานปลัด)
- เป็นไปตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 420,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในอาคารสํานักงาน/ทีสาธารณะ/อาคารสาธารณะที
อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.ห้วยชมภู (สํานักงานปลัด)
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1536 ลว.19
 มีนาคม 2561 เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 6
 การพัฒนาบ้านเมือง การบริหาร แผนงาน การบริหารงานทัว
ไป หน้าที 81 ลําดับที 20

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พืนฐาน ค่าโทรศัพท์เคลือนทีฯลฯ  และค่าใช้จ่าย
ทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครือง ค่าเช่าหมายเลข
โทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสายฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีสามารถเบิกจ่ายราย
จ่ายประเภทนี 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 6
 การพัฒนาบ้านเมือง การบริหาร แผนงาน การบริหารงานทัว
ไป หน้าที 81 ลําดับที 20
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ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซือดวงตราไปรษณียากร  ค่าเช่า
ตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาค
รัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 6
 การพัฒนาบ้านเมือง การบริหาร แผนงาน การบริหารงานทัว
ไป หน้าที 81 ลําดับที 20

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 200,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าสือสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่าย
เกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าสือสาร
อืนๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมาย
ความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน
เกียวกับการใช้บริการฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 6
 การพัฒนาบ้านเมือง การบริหาร แผนงาน การบริหารงานทัว
ไป หน้าที 81 ลําดับที 20

งบเงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมของดีอําเภอเมือง
เชียงราย ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครังที 46 “เจียงฮายเกมส์”

จํานวน 50,000 บาท

- เพืออุดหนุนเงินให้ทีทําการปกครองอําเภอเมืองเชียงรายตามโครงการ
ประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมของดีอําเภอเมืองเชียงรายใน
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครังที 46 "เจียงฮายเกมส์" โดยเป็นค่าใช้
จ่าย เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่ อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16 (29),ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 และตาม
หนังสืออําเภอเมืองเชียงราย ที ชร 0118.2/ว3533 ลงวันที 4
 กรกฎาคม 2561 เรือง ขอส่งโครงการเพือขอบรรจุในแผนพัฒนาสีปี (พ
.ศ.2561-2564) และขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ ปี 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับ
ที 3/2561 แบบ ผ.02 ยุทธศาสตร์ที 2 ด้านเศรษฐกิจและการท่อง
เทียว แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้าที 8 ลําดับที 1
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โครงการเพิมประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ระดับอําเภอเมืองเชียงราย

จํานวน 40,000 บาท

- เพืออุดหนุนเงินให้ทีทําการปกครองอําเภอเมืองเชียงราย ตามโครงการ
เพิมประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ระดับอําเภอเมืองเชียงราย โดยเป็นค่าใช้
จ่าย เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ทีใช้ดําเนินโครงการต่างๆ ทีจําเป็นประจําศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ระดับอําเภอ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าทีของ อปท.พ.ศ.2560,ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท.พ.ศ.2559,ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท9810.3/ว0357 ลงวันท1ี9 มกราคม 2561
,ตามหนังสืออําเภอเมืองเชียงราย ที ชร 0023.6/2558 ลงวันที 15
 พฤษภาคม 2561 เรือง ขอเสนอโครงการเข้าแผนพัฒนาสีปี(พ.ศ.2561-
2564) และตามหนังสืออําเภอเมืองเชียงราย ที ชร 0023.6/3140 ลงวัน
ที 12 มิถุนายน 2561 เรือง ส่งโครงการขอรับเงินอุดหนุนจาก อปท.ตาม
โครงการฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับ
ที 2/2561 แบบ ผ.02 ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สังคม การสาธารณสุข และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย แผน
งาน บริหารงานทัวไป หน้าที 7 ลําดับที 1

งานบริหารงานคลัง รวม 2,782,000 บาท
งบบุคลากร รวม 2,147,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,147,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,585,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ของพนักงาน อบต.ห้วยชมภู (กองคลัง) จํานวน 5 อัตรา ดังนี
1) ผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน 1 อัตรา
2) นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
3) นักวิชาการคลัง จํานวน 1 อัตรา
4) เจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
5) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถินพ.ศ.2542
 มาตรา 35,หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก อบต. ที มท0809.2/ว138
 ลว.30 ธค.2558 และตามอัตราทีปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ
.2561-2563 และทีแก้ไขเพิมเติม

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ สําหรับพนักงานส่วนตําบล (กองคลัง) เช่น ค่า
ครองชีพชัวคราว เงินเพิมตามคุณวุฒิทางการศึกษา
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถินพ.ศ.2542
 มาตรา 35,หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก อบต. ที มท 0809.2/ว138
 ลว.30 ธค.2558 และตามอัตราทีปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ
.2561-2563 และทีแก้ไขเพิมเติม

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง อัตราเดือน
ละ 3,500 บาท คํานวณตังไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถินพ.ศ.2542
 มาตรา 35,หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก อบต. ที มท0809.2/ว138
 ลว.30 ธค.2558 และตามอัตราทีปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ
.2561-2563 และทีแก้ไขเพิมเติม
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 350,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน และปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างส่วน
ตําบล (กองคลัง) ดังนี
1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ จํานวน 1
 อัตรา
2) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี จํานวน 1 อัตรา
3) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถินพ.ศ.2542
 มาตรา 35,หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก อบต. ที มท0809.2/ว138
 ลว.30 ธค.2558 และตามอัตราทีปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ
.2561-2563 และทีแก้ไขเพิมเติม

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว และเงินเพิมต่างๆ สําหรับ
พนักงานจ้างส่วนตําบล (กองคลัง) 
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถินพ.ศ.2542
 มาตรา 35,หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก อบต. ที มท0809.2/ว138
 ลว.30 ธค.2558 และตามอัตราทีปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ
.2561-2563 และทีแก้ไขเพิมเติม

เงินเบียกันดาร จํานวน 120,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพืนที
พิเศษ สําหรับพนักงาน อบต.ห้วยชมภู (กองคลัง) จํานวน 5 อัตรา ใน
อัตราเดือนละ 2,000 บาท 
- เป็นไปตามระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจํา
สํานักงานในพืนทีพิเศษ พ.ศ.2544 และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 3 พ.ศ
.2560

งบดําเนินงาน รวม 635,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 410,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ดังนี
(1) เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนตําบล และ
พนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง ตังไว้ 150,000 บาท 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประ โยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืน ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2557 และหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
(2) เงินค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับ
การจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ตามโครงการจัดซือ จัดจ้างของ อบต
.ห้วยชมภู เป็นเงิน 150,000 บาท 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560,หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0402.5/ว 156
 ลงวันที 19 กันยายน 2560 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 1966 ลงวันที 26 กันยายน พ.ศ.2560 เรือง แจ้ง
หลักการเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 70,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน สําหรับพนักงาน อบต.ห้วยชมภู และผู้มีสิทธิ
เบิกจ่าย (กองคลัง)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ
.ศ.2548 และหนังสือสังการทีเกียวข้อง
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน อบต.ห้วยชม
ภู (กองคลัง)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาบุตร พนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549 

ค่าใช้สอย รวม 175,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจ้างเหมาอย่างใดอย่างหนึง ซึงมิใช่เป็นการ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิงก่อสร้างอย่างหนึงอย่างใด และ
อยู่ในความรับผิดชอบและอยู่ในความรับผิดชอบองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน เช่น ค่าใช้จ่ายในการจ้างจัดทําหนังสือ เอกสารรายงาน หรือเอกสาร
อืนๆ ตลอดจนจ้างเหมาอืนๆ
- เป็นไปตามหนังสือด่วนมาก ที มท 0808.2/ว7120 ลงวันที 9
 ธันวาคม 2559

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที
มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยียมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน โดยจ่ายเป็นค่า
อาหาร ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายอืนทีเกียว
ข้อง  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381 ลงวัน
ที 28 กรกฎาคม 2548 เรือง การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่า
รับรองหรือค่าเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน และหนังสือสัง
การทีเกียวข้อง

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาและค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบีย
เลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลง
ทะเบียนต่างๆ และอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ ให้แก่เจ้าหน้าทีท้องถิน สมาชิก
สภา และผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบของทางราชการ (กองคลัง)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) 2559 
โครงการจัดเก็บภาษีเคลือนที จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บภาษีเคลือนที โดยจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และ
อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่าย
ในการติดต่อสือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุ
เอกสาร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาฯ พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 6 การ
พัฒนาด้านการบ้านเมือง การบริหาร แผนงาน บริหารงานทัว
ไป หน้าที 82 ลําดับที 29
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โครงการจัดทําแผนทีภาษี จํานวน 50,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการจัดทําแผนทีภาษี โดยมีค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินการจัดทําแผนทีภาษี เช่น การออกแบบสํารวจ และค่าใช้
จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560 และพระราช
กฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ
. 2546
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 6
 การพัฒนาด้านการบ้านเมือง การบริหาร แผนงาน บริหารงานทัว
ไป หน้าที 82 ลําดับที 30

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินต่างๆของกองคลัง ทีชํารุด
เสียหาย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครืองถ่าย
เอกสาร คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี และอืนๆ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานทีใช้ในกิจการของ อบต.ห้วยชมภู ตามที
กําหนดในรายละเอียดรูปแบบและระบบงบประมาณรายจ่ายของอปท
.ได้แก่ 
(1) วัสดุคงทน เช่น หนังสือ,เครืองคิดเลขขนาดเล็ก,เครืองเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก,ทีเย็บกระดาษขนาดเล็ก,ไม้บรรทัดเหล็ก,กรรไกร,เก้าอี
พลาสติก,ตรายาง 
(2) วัสดุสินเปลือง เช่น กระดาษ,หมึก,ดินสอ,ยางลบ,นํายาลบคําผิด,เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ,กาว,สมุด,ซองเอกสาร,ตลับผงหมึก,นําหมึกปริน
,เทปพีวีซี แบบใส,ไม้บรรทัด,คลิป,เป๊ก,เข็มหมุด,กระดาษ
คาร์บอน,กระดาษไข,แฟ้ม สมุดบัญชี,สมุดประวัติข้าราชการ,แบบ
พิมพ์,ผ้าสําลี,ธงชาติ,สิงพิมพ์,และวัสดุอืนๆ ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภท
รายจ่ายนี 
- เป็นไปตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ทีใช้ในกิจการของ อบต.ห้วยชมภู ตามที
กําหนดในรายละเอียดรูปแบบและระบบงบประมาณรายจ่ายของอปท
. ได้แก่ 
(1) วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
(2) วัสดุสินเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก สําหรับเครือง
พิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล ฯลฯ 
(3) วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไดนร์ ซีดีรอมไดร์ฟ แผนแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมน
บอร์ด (Main Board) เมมโมรีซิป (Memory Chip) เช่น RAM และ
วัสดุอืนๆทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี (กองคลัง)
- เป็นไปตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรมฝึกซ้อมการเคลือนย้ายผู้คนและสัตว์กรณีภัยพิบัติ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมฝึกซ้อมการเคลือนย้ายผู้คน
และสัตว์กรณีภัยพิบัติ โดยจ่ายค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และค่าใช้
จ่ายอืน ทีจําเป็นสําหรับโครงการ (งานป้องกันฯ/สํานักงานปลัด)
- เป็นไปตามพรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 ,พรบ.กําหนดแผนและขัน
ตอนการกระจายอํานาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16(24),(29
) และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 4
 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม สาธารณสุข และการป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย แผนงาน รักษาความสงบภายใน หน้าที 74 ลําดับที 6
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน โดยจ่ายค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และค่าใช้
จ่ายอืน ทีจําเป็นสําหรับโครงการ (งานป้องกันฯ/สํานักงานปลัด)
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและอบต.พ.ศ.2437 แก้ไขเพิมเติม ฉบับ
ที 6 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 4
 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม สาธารณสุข และการป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย แผนงาน รักษาความสงบภายใน หน้าที 75 ลําดับที 2
โครงการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยนําป่าไหลหลาก ดินทรุด ดินถล่ม แผ่นดิน
ไหว

จํานวน 10,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยนําป่าไหล
หลาก ดินทรุด ดินถล่ม แผ่นดินไหว โดย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืน ทีจําเป็นสําหรับโครงการ (งาน
ป้องกันฯ/สํานักงานปลัด)
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและอบต.พ.ศ.2437 แก้ไขเพิมเติม ฉบับ
ที 6 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 4
 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม สาธารณสุข และการป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย แผนงาน รักษาความสงบภายใน หน้าที 75 ลําดับที 9
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โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการลดอุบัติเหตุทางถนน โดยการให้
ความรู้เกียวกับการขับขีปลอดภัยและติดตังสิงอํานวยความสะดวดการ
จราจร เช่น ติดตังป้ายรณรงค์ ขับขีปลอดภัย ป้ายเตือน อุปกรณ์ ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องในการดําเนินงาน (งานป้องกันฯ/สํานักงานปลัด)
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบล และอบต.พ.ศ.2437 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับ
ที 6,หนังสือด่วนทีสุด ที มท 0804.5/ว1634 ลงวันที 22 กันยายน 2557
,หนังสือด่วนทีสุด ที มท 0810.4/ว661 ลงวันที 9 มีนาคม 2561 และ
ตามหนังสือด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 4
 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม สาธารณสุข และการป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย แผนงาน รักษาความสงบภายใน หน้าที 74 ลําดับที 1
โครงการอบรมและป้องกันการเกิดอัคคีภัย ไฟป่า จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและป้องกันการเกิดอัคคีภัย ไฟ
ป่า โดยจ่ายค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืน ทีจําเป็น
สําหรับโครงการ (งานป้องกันฯ/สํานักงานปลัด)
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและอบต.พ.ศ.2437 แก้ไขเพิมเติม ฉบับ
ที 6 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 4
 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม สาธารณสุข และการป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย แผนงาน รักษาความสงบภายใน หน้าที 75 ลําดับที 8

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,461,520 บาท
งบบุคลากร รวม 1,178,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,178,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 902,520 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของ
พนักงาน อบต.ห้วยชมภู(กองการศึกษาฯ) จํานวน 12 เดือน จํานวน 3
 อัตรา ดังนี
(1) ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ จํานวน 1 อัตรา 
(2) นักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา
(3) เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถินพ.ศ.2542
 มาตรา 35,หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก อบต. ที มท 0809.2/ว138
 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 และตามอัตราทีปรากฎในแผนอัตรากําลัง
สามปี พ.ศ.2561-2563 และทีแก้ไขเพิมเติม

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 15,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ สําหรับพนักงาน อบต.ห้วยชมภู (กองการ
ศึกษาฯ) เช่น เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว เงินเพิมตามคุณวุฒิที กพ
.รับรอง เป็นต้น
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถินพ.ศ.2542
 มาตรา 35,หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก อบต. ที มท 0809.2/ว138
 ลลวันที 30 ธันวาคม 2558 และตามอัตราทีปรากฎในแผนอัตรากําลัง
สามปี พ.ศ.2561-2563 และทีแก้ไขเพิมเติม
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม อัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน 
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถินพ.ศ.2542
 มาตรา 35,หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก อบต. ที มท0809.2/ว138
 ลว.30 ธค.2558 และตามอัตราทีปรากฎในแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ
.2561-2563 และทีแก้ไขเพิมเติม

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 123,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ (กองการศึกษาฯ) ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถินพ.ศ.2542
 มาตรา 35, หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ กอบต.ที มท 0809.2/ว138
 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558,ประกาศ คกก.กลางพนักงานส่วน
ตําบล เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราค้าจ้างและการให้ลูกจ้างของ อบ
ต.ได้รับค้าจ้าง (ฉบับที 5) พ.ศ.2561 และตามอัตราทีปรากฎในแผน
อัตรากําลังสามปี พ.ศ.2561-2563 และทีแก้ไขเพิมเติม

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเงินเพิม ของพนักงานจ้างตามภารกิจ (กองการ
ศึกษาฯ) ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือ กจ. กท. และ กอบต. ที มท 0809.3/ว1372 ลงวัน
ที 1 กรกฎาคม 2558 เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์
การให้พนง.ส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนง.จ้างของ อปท.ได้รับเงินเพิมการ
ครองชีพชัวครอง (ฉบับที 2)

เงินเบียกันดาร จํานวน 72,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพืนที
พิเศษ สําหรับพนักงาน อบต.ห้วยชมภู (กองการศึกษาฯ) จํานวน 3
 อัตรา ในอัตราเดือนละ 2,000 บาท 
- เป็นไปตามระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจํา
สํานักงานในพืนทีพิเศษ พ.ศ.2544 และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 3 พ.ศ
.2560

งบดําเนินงาน รวม 283,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 126,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 80,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ได้แก่ เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่
พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2557 และหนังสือสังการทีเกียวข้อง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านสําหรับพนักงาน อบต.ห้วยชมภู และผู้มีสิทธิ
เบิกจ่าย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ
.2559 และหนังสือสังการทีเกียวข้อง
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน อบต.ห้วยชมภู 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาบุตร พนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549 และหนังสือสังการทีเกียวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาเอกชนทีเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาดําเนินงาน
 - เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนทีเป็นนิติบุคคลหรือบุคคล
ธรรมดาดําเนินงานโครงการ หรือเพือเสริมการปฏิบัติงานตามหน้าทีปกติ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินฯ 
(2) ค่าจ้างเหมาให้ได้มาซึงบริการอืนๆ
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจ้างเหมาอย่างใดอย่างหนึง ซึงมิใช่เป็นการ
ประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิงก่อสร้างอย่างหนึงอย่างใด และ
อยู่ในความรับผิดชอบและอยู่ในความรับผิดชอบองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน เช่น ค่าใช้จ่ายในการจ้างจัดทําหนังสือ เอกสารรายงาน หรือเอกสาร
อืนๆ ป้ายไวนิลค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร ฯลฯ ตลอดจนจ้างเหมาอืนๆ
- เป็นไปตามหนังสือด่วนมาก ที มท 0808.2/ว7120 ลงวันที 9
 ธันวาคม 2559

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรอง ดังนี
     (1) ค่าใช้จ่ายในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381 ลงวัน
ที 28 กรกฎาคม 2548 เรือง การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่า
รับรองหรือค่าเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน และหนังสือสัง
การทีเกียวข้อง
     (2) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทาง
ศาสนา รัฐพิธี พระราชพิธี หรือวันสําคัญต่างๆของชาติ ค่าจัด
งาน กิจกรรมต่างๆ ตามนโยบายหรือคําสังของอําเภอ จังหวัด กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน กระทรวงมหาดไทย รัฐบาล หรือตามภารกิจอํานาจ
หน้าที ดังนี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาฯ พ.ศ. 2559 และตามหนังสือด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ ของพนักงาน
ส่วนตําบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลทีได้รับอนุญาตหรือ
อนุมัติให้เดินทางไปราชการเพือประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดู
งาน  หรือไปติดต่อราชการ ตามระเบียบกฎหมายกําหนด 
- เป็นไปตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิมเติมถึง
ปัจจุบัน
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินต่างๆของกองการศึกษาฯ ที
ชํารุดเสียหาย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครืองถ่าย
เอกสาร คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี และอืนๆ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว1657 ลว 16 กค 56 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท0808.2/ว1536 ลว 19 มีค. 61 

ค่าวัสดุ รวม 37,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานทีใช้ในกิจการของ อบต.ห้วยชมภู ตามที
กําหนดในรายละเอียดรูปแบบและระบบงบประมาณรายจ่ายของอปท
.ได้แก่ 
(1) วัสดุคงทน เช่น หนังสือ,เครืองคิดเลขขนาดเล็ก,เครืองเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก,ทีเย็บกระดาษขนาดเล็ก,ไม้บรรทัดเหล็ก,กรรไกร,เก้าอี
พลาสติก,ตรายาง 
(2) วัสดุสินเปลือง เช่น กระดาษ,หมึก,ดินสอ,ยางลบ,นํายาลบคําผิด,เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ,กาว,สมุด,ซองเอกสาร,ตลับผงหมึก,นําหมึกปริน
,เทปพีวีซี แบบใส,ไม้บรรทัด,คลิป,เป๊ก,เข็มหมุด,กระดาษ
คาร์บอน,กระดาษไข,แฟ้ม สมุดบัญชี,สมุดประวัติข้าราชการ,แบบ
พิมพ์,ผ้าสําลี,ธงชาติ,สิงพิมพ์,และวัสดุอืนๆ ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภท
รายจ่ายนี (กองการศึกษาฯ)
- เป็นไปตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ทีใช้ในกิจการของ อบต.ห้วย
ชมภู ตามทีกําหนดในรายละเอียดรูปแบบและระบบงบประมาณรายจ่าย
ของ อปท. ได้แก่ 
(1) วัสดุคงทน เช่น ขาตังกล้อง เลนส์ซูม กระเป๋ากล้อง ฯลฯ 
(2) วัสดุสินเปลือง เช่น พู่กัน สี กระดาเขียนโปสเตอร์ เมมโมรีการ์ด รูปสี
หรือขาวดําทีได้มาจากการอัดขยาย ฯลฯ และวัสดุอืนๆทีสามารถเบิกจ่าย
ในประเภทรายจ่ายนี 
- เป็นไปตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ทีใช้ในกิจการของ อบต.ห้วยชมภู ตามที
กําหนดในรายละเอียดรูปแบบและระบบงบประมาณรายจ่ายของอปท
. ได้แก่ 
(1) วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
(2) วัสดุสินเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก สําหรับเครือง
พิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล ฯลฯ 
(3) วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไดนร์ ซีดีรอมไดร์ฟ แผนแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมน
บอร์ด (Main Board) เมมโมรีซิป (Memory Chip) เช่น RAM และ
วัสดุอืนๆทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี 
- เป็นไปตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 13,635,749 บาท
งบบุคลากร รวม 2,570,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,570,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,578,080 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี สําหรับข้าราชการครู จํานวน 6 อัตรา
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่งข้า
ราชการครูและบุคลการทางการศึกษา (ฉบับที 3) พ.ศ.2558,หนังสือด่วน
ทีสุด ที มท 0816.2/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 และตามแผน
อัตรากําลังสามปี พ.ศ.2561-2563 และทีแก้ไขเพิมเติม

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 788,640 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน และปรับปรุงค่าตอบแทน สําหรับบุคลากรทาง
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กฯ สังกัด อบต.ห้วยชมภู (กองการศึกษา) 
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่งข้า
ราชการครูและบุคลการทางการศึกษา (ฉบับที 3) พ.ศ.2558,หนังสือด่วน
ทีสุด ที มท 0816.2/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 และตามแผน
อัตรากําลังสามปี พ.ศ.2561-2563 และทีแก้ไขเพิมเติม

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว และเงินเพิมต่างๆ สําหรับ
บุคลากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กฯ สังกัด อบต.ห้วยชมภู
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่งข้า
ราชการครูและบุคลการทางการศึกษา (ฉบับที 3) พ.ศ.2558,หนังสือด่วน
ทีสุด ที มท 0816.2/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 และตามแผน
อัตรากําลังสามปี พ.ศ.2561-2563 และทีแก้ไขเพิมเติม

เงินเบียกันดาร จํานวน 144,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพืนที
พิเศษ สําหรับข้าราชการครูของศูนย์พัฒนาเด็กฯ สังกัด อบต.ห้วยชม
ภู จํานวน 6 อัตรา ในอัตราเดือนละ 2,000 บาท 
- เป็นไปตามระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจํา
สํานักงานในพืนทีพิเศษ พ.ศ.2544 และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 3 พ.ศ
.2560

งบดําเนินงาน รวม 7,317,029 บาท
ค่าตอบแทน รวม 190,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ดังนี
(1) เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษสําหรับข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กฯ สังกัด อบต.ห้วยชมภู ตัง
ไว้ 250,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประ โยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืน ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2557  
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.ตาม
กฏหมาย เช่น คกก.ตรวจเอกสารประเมินผลงานทางวิชาการฯ คกก.สอบ
คัดเลือก ฯลฯ ตังไว้ 50,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือก
พนักงานและลูกจ้าง อปท.(ฉบับที 2) พ.ศ.2558
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร สําหรับข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กฯ สังกัด อบต.ห้วยชมภู
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาบุตร พนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2549 และหนังสือด่วนทีสุด ที มท0816.2/ว3274 ลว
.19 มิย 2561 

ค่าใช้สอย รวม 4,520,530 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,836,000 บาท

(1) เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชน ทีเป็นนิติบุคคล หรือบุคคล
ธรรมดาดําเนินงานโครงการ หรือเพือเสริมการปฏิบัติงานตามหน้าทีปกติ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน และไม่มีตําแหน่งพนักงานส่วนท้อง
ถิน ลูกจ้าง หรือพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถินปฏิบัติ
งาน ซึงเป็นโครงการใหม่ หรือมีตําแหน่งพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้างหรือ
พนักงานจ้างทีปฏิบัติงานนัน แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตาม
เวลาทีกําหนดเนืองจากปริมาณงานมากหรือมีตําแหน่งพนักงานส่วนท้อง
ถิน ลูกจ้าง หรือพนักงานจ้าง ปฏิบัติงาน ต่อมาตําแหน่งว่างหรือหรือถูกยุบ
เลิกตําแหน่ง 
(2) เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจ้างเหมาอย่างใดอย่างหนึง ซึงมิใช่เป็นการ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิงก่อสร้างอย่างหนึงอย่างใด และ
อยู่ในความรับผิดชอบและอยู่ในความรับผิดชอบองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถินเช่น จ้างเหมาเครืองกําเนิดไฟฟ้า และเครืองขยายเสียงสําหรับขบวน
แห่จ้างเหมากําจัดปลวก จ้างเหมาดูดส้วม ค่าซักฟอก ค่าเช่าเครืองถ่าย
เอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจ้างจัดทําหนังสือ เอกสารรายงาน หรือเอกสาร
อืนๆ ตลอดจนจ้างเหมาอืนๆ 
- เป็นไปตามหนังสือด่วนมาก ที มท 0808.2/ว7120 ลงวันที 9
 ธันวาคม 2559

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง,ค่าพาหนะ,ค่าเช่าทีพัก,ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน,ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ,ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน,ค่าลงทะเบียนต่างๆ ทีจําเป็นในการเดินทางไป
ราชการ ของพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคล
ทีได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพือประชุม ฝึก
อบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน

วันทีพิมพ์ : 5/9/2561  13:06:36 หน้า : 22/47



(3) โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมเนืองในวันเด็กแห่งชาติ โดย
จัดกิจกรรมการแสดงความสามารถ กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหา กิจกรรม
แสดงนิทรรศการ และกิจกรรมอืนๆ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจัดสถานที ค่า
แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาฯ พ.ศ. 2559 และตามหนังสือด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3
 การพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ แผนงานการศึกษา หน้าที 71
 ลําดับที 11
(4) โครงการอบรมเพิมประสิทธิภาพ ครู ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการ
ศึกษา

จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเพิมประสิทธิภาพ ครู ผู้ดูแล
เด็ก และบุคลากรทางการศึกษา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่า
วัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าทีพัก ค่ายานพาหนะฯลฯ
- เป็นไปตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับ
ที 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที 3) พ.ศ.2553 หมวด 7 และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3
 การพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ แผนงานการศึกษา หน้าที 70
 ลําดับที 1
(5) โครงการส่งเสริมการผลิตสือการเรียนการสอนและนวัตกรรมการศึกษา จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการผลิตสือการเรียนการ
สอน และนวัตกรรมทางการศึกษา  โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ เครืองเขียน และ
อุปกรณ์  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
เช่าทีพัก ค่ายานพาหนะฯลฯ 
- เป็นไปตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับ
ที 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที 3) พ.ศ.2553 หมวด 7 และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3
 การพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ แผนงานการศึกษา หน้าที 70
 ลําดับที 2
(6) โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและ
เยาวชน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครืองเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
เช่าทีพัก ค่ายานพาหนะฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3
 การพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ แผนงานการศึกษา หน้าที 71
 ลําดับที 6
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(7) โครงการสืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้อง
ถิน โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าทีพัก ค่ายานพาหนะฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3
 การพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ แผนงานการศึกษา หน้าที 71
 ลําดับที 7
(8) โครงการค่ายภาษาอังกฤษ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป้นค่าใช้จ่ายตามโครงการค่ายภาษาอังกฤษ  โดยจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์  ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าทีพัก ค่ายาน
พาหนะฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3
 การพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ แผนงานการศึกษา หน้าที 71
 ลําดับที 12
(9) โครงการค่ายวิชาการ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป้นค่าใช้จ่ายตามโครงการค่ายวิชาการ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าทีพัก ค่ายานพาหนะฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3
 การพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ แผนงานการศึกษา หน้าที 71
 ลําดับที 9
10 โครงการหนูน้อยรักษ์โลก จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป้นค่าใช้จ่ายตามโครงการหนูน้อยรักษ์โลก โดยจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์  ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าทีพัก ค่ายาน
พาหนะฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3
 การพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ แผนงานการศึกษา หน้าที 71
 ลําดับที 10
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว))

จํานวน 576,300 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กนักเรียน (อายุ 2-5
 ปี) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดอบต.ห้วยชมภู จํานวน 12
 แห่ง จํานวน 339 คน คนละ 1,700 บาทต่อปี รวมเป็นเงิน 576,300
 บาท ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่ อปท. พ.ศ.2542,หนังสือด่วนทีสุด ที มท.0816.2/ว3274 ลงวันที 19
 มิถุนายน 2561 และหนังสือด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6
 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3
 การพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ แผนงานการศึกษา หน้าที 70
 ลําดับที 4
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษา)

จํานวน 227,130 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดอบต.ห้วยชมภู (อายุ 3-5 ปี) จํานวน 12 แห่ง จํานวน 201
 คน รวมเป็นเงิน 140,700 บาท รายละเอียด ดังนี
  1.ค่าหนังสือเรียน จํานวน 201 คน คนละ 200.-บาท/ปี เป็น
เงิน 40,200.-บาท
  2.ค่าอุปกรณ์การเรียน จํานวน 201 คน คนละ 200 บาท/ปี เป็น
เงิน 40,200 บาท
  3.ค่าเครืองแบบนักเรียน จํานวน 201 คน คนละ 300 บาท/ปี เป็น
เงิน 60,300 บาท
  4.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จํานวน 201 คน คนละ 430 บาท/ปี เป็น
เงิน 86,430 บาท ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่ อปท. พ.ศ.2542,ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท.0816.2/ว3274 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561 และตามหนังสือด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028
 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3
 การพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ แผนงานการศึกษา หน้าที 70
 ลําดับที 4

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) จํานวน 1,661,100 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดอบต.ห้วยชมภู จํานวน 12 แห่ง ภาคเรียนที 2/2561และภาคเรียน
ที 1/2562 จํานวน 339 คน วันละ 20 บาทต่อคน จํานวน 245 วัน เป็น
เงินรวม 1,661,100 บาท ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบ
ประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่ อปท. พ.ศ.2542,หนังสือด่วนทีสุด ที มท.0816.2/ว3274 ลงวันที 19
 มิถุนายน 2561 และหนังสือด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6
 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3
 การพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ แผนงานการศึกษา หน้าที 70
 ลําดับที 4

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัด อบต.ห้วยชมภู ทีชํารุดเสียหาย ให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น เครืองถ่ายเอกสาร คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี และอืน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561
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ค่าวัสดุ รวม 2,576,499 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานทีใช้ในกิจการของ อบต.ห้วยชมภู ตามที
กําหนดในรายละเอียดรูปแบบและระบบงบประมาณรายจ่ายของอปท
.ได้แก่ 
(1) วัสดุคงทน เช่น หนังสือ,เครืองคิดเลขขนาดเล็ก,เครืองเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก,ทีเย็บกระดาษขนาดเล็ก,ไม้บรรทัดเหล็ก,กรรไกร,เก้าอี
พลาสติก,ตรายาง 
(2) วัสดุสินเปลือง เช่น กระดาษ,หมึก,ดินสอ,ยางลบ,นํายาลบคําผิด,เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ,กาว,สมุด,ซองเอกสาร,ตลับผงหมึก,นําหมึกปริน
,เทปพีวีซี แบบใส,ไม้บรรทัด,คลิป,เป๊ก,เข็มหมุด,กระดาษ
คาร์บอน,กระดาษไข,แฟ้ม สมุดบัญชี,สมุดประวัติข้าราชการ,แบบ
พิมพ์,ผ้าสําลี,ธงชาติ,สิงพิมพ์,และวัสดุอืนๆ ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภท
รายจ่ายนี 
- เป็นไปตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุทีใช้ในกิจการของ อบต.ห้วยชมภู ตาม
ทีกําหนดในรายละเอียดรูปแบบและระบบงบประมาณรายจ่ายของ อปท
. ได้แก่ (1) วัสดุคงทน เช่นไมโครโฟน,ไมโครโฟนตังโต๊ะ,ขาตัง
ไมโครโฟน,หัวแร้งไฟฟ้า,เครืองวัดกระแสไฟฟ้า,เครืองวัดแรงดันไฟฟ้าฯ
ลฯ
(2) วัสดุสินเปลือง เช่น ฟิวส์,เทปพันสายไฟฟ้า,สายไฟฟ้า,หลอด
ไฟฟ้า,หลอดไฟ,ไฟฟ้า,ปลักไฟฟ้า,สวิสซ์ไฟฟ้า,หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์
และชินส่วนวิทยุ 
(3) วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ดอกลําโพง แผงวงจร ผัง
แสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ และวัสดุอืนๆทีสามารถเบิกจ่ายใน
ประเภทรายจ่ายนี
- เป็นไปตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวทีใช้ในกิจการของอบต.ห้วยชม
ภู ตามทีกําหนดในรายละเอียดรูปแบบ และระบบงบประมาณรายจ่าย
ของ อปท.ได้แก่ (1) วัสดุคงทน เช่น หม้อ,กระทะ,กะละมัง,ตะหลิว,กรอบ
รูป,มีด,ถัง,ถาด,แก้วนํา,จานรอง,ถ้วยชาม,ช้อนส้อม,กระจกเงา ฯลฯ 
(2) วัสดุสินเปลือง เช่นผงซักฟอก สบู่ นํายาดับกลิน แปรง ไม้
กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูทีนอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ และ
วัสดุอืนๆ ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี
- เป็นไปตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,426,499 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กนักเรียน ดังนี
(1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ห้วยชมภู จํานนวน 12
 แห่ง จํานวน 339 คน วันละ 7.37 บาท/คน จํานวน 260 วัน เป็น
เงิน 649,592 บาท
(2) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในพืนทีตําบล
ห้วยชมภู 2 แห่ง จํานวน 30 คน วันละ 7.37 บาท/คน จํานวน 280
 วัน เป็นเงิน 61,908 บาท
(3) โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในพืนทีตําบลห้วยชมภู จํานวน 7
 แห่ง จํานวน 895 คน วันละ 7.37 บาท/คน จํานวน 260 วัน เป็น
เงิน 1,714,999 บาท ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่ อปท. พ.ศ.2542,ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท.0816.2/ว3274 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561 และหนังสือด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน 2561

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างทีใช้ในกิจการของ อบต.ห้วยชมภู ตามที
กําหนดในรายละเอียดรูปแบบและระบบงบประมาณรายจ่ายของ อปท
. ได้แก่ 
(1)วัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิว เสียม เลือย โถ
ส้วม เครืองวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิง เป็นต้น
(2)วัสดุสินเปลือง เช่น ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว นํามันทาง
ไม้ ทินเนอร์ ทราย อิฐ กระเบือง สังกะสี เป็นต้น
(3)วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อนําและอุปกรณ์ประปา ท่อ
ต่างๆ ฯลฯ และวัสดุอืนๆทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี
- เป็นไปตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 6
 การพัฒนาบ้านเมือง การบริหาร แผนงาน การบริหารงานทัว
ไป หน้าที 81 ลําดับที 19

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร ทีใช้ในกิจการของ อบต.ห้วยชมภู ตามที
กําหนดในรายละเอียดรูปแบบและระบบงบประมาณรายจ่ายของ อปท
. ได้แก่
(1) วัสดุคงทน เช่น เคียว สปริงเกอร์ จอบหมุน จานพรวน ผานไถ
กระทะ ฯลฯ 
(2) วัสดุสินเปลือง เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัด อาหารสัตว์ อุปกรณ์ขยาย
พันธุ์พืช ผ้าใบฯลฯ และวัสดุอืนๆทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี
- เป็นไปตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ทีใช้ในกิจการของ อบต.ห้วยชมภู ตามที
กําหนดในรายละเอียดรูปแบบและระบบงบประมาณรายจ่ายของอปท
. ได้แก่ 
(1) วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
(2) วัสดุสินเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก สําหรับเครือง
พิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล ฯลฯ 
(3) วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไดนร์ ซีดีรอมไดร์ฟ แผนแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมน
บอร์ด (Main Board) เมมโมรีซิป (Memory Chip) เช่น RAM และ
วัสดุอืนๆทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี
- เป็นไปตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 12 แห่ง
- เป็นไปตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0810.8/ว2217 ลงวันที 19
 ตุลาคม 2560,หนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1846 ลงวันที 12
 กันยายน 2560 และหนังสือด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6
 มิถุนายน 2561

งบเงินอุดหนุน รวม 3,748,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,748,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 3,748,000 บาท

1) เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียน
สังกัด สพฐ. ในพืนทีตําบลห้วยชมภู จํานวน 7 แห่ง จํานวน 895 คน วัน
ละ 20 บาท/คน จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 3,580,000 บาท
2) เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย (กศน.) ในพืนทีตําบลห้วยชมภู จํานวน 2 แห่ง จํานวน 30
 คน วันละ 20 บาท/คน จํานวน 280 วัน เป็นเงิน 168,000 บาท
ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559,ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว3616 ลงวันที 24 มิถุนายน  2559,ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท
.0816.2/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 และตามหนังสือด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3
 การพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ แผนงานการศึกษา หน้าที 70
 ลําดับที 4
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 1,500,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,500,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,360,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึนทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ อัตรราชกุมารี

จํานวน 30,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพือสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึน
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในเขตตําบลห้วยชมภู เป็นเงิน 30,000
 บาท
- ตามพรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม ฉบับที 6 และหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว2072 ลงวันที 5
 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับ
ที 2 / 2561 ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม สาธารณ
สุข และการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณ
ภัย หน้าที 6 ลําดับที 1

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย จํานวน 90,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย โดยจ่ายเป็น
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายรณรงค์ เอกสารแผ่นพับ นํายาเคมี นํามันเชือ
เพลิง และอืนๆ
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและอบต.พ.ศ.2437 แก้ไขเพิมเติม ฉบับ
ที 6 และตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว2072 ลงวันที 5
 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 4
 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม สาธารณสุข และการป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย แผนงสาธารณสุข หน้าที 73 ลําดับที 1
โครงการส่งเสริมการทําถ่านชีวมวลจากกากกาแฟและขยะมูลฝอย จํานวน 200,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการทําถ่านชีวมวล จากกากกาแฟ
และขยะมูลฝอย โดยมีค่าใช้จ่ายในการอบรม และปฏิบัติจริงอย่างต่อ
เนือง จนสามารถนํามาใช้และจําหน่ายได้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
อุปกรณ์สาธิตประจําหมู่บ้าน เป็นต้น
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและอบต.พ.ศ.2437 แก้ไขเพิมเติม ฉบับ
ที 6 และหนังสือด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028 ลว 6 มิย 61 ตาม
หนังสือด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว2072 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับ
ที 2 / 2561 ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การสาธาร
สุข และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย แผนงานสาธารณสุข หน้าที 6
 ลําดับที 5
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โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะในชุมชน (3R) 
แบบบูรณาการ 
(จัดอบรมคัดแยก/จัดตังธนาคารขยะ/จัดตังเตาเผาขยะปลอดมลพิษ)

จํานวน 500,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการขยะในชุมชน แบบ 3R โดยมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการคัด
แยกขยะในครัวเรือน การจัดตังธนาคารขยะ การจัดตังกองทุนหมู่
บ้าน(ขยะทองคํา) การใช้เตาเผาขยะมูลฝอยในครัวเรือน จัดอุปกรณ์
สาธิต โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการคิด สร้าง ทํา กระบวนการบริหาร
จัดการขยะในชุมชนตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอุปกรณ์สาธิตประจําหมู่บ้าน ถังกําจัด
ขยะรูปโคน เป็นต้น
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและอบต.พ.ศ.2437 แก้ไขเพิมเติม ฉบับ
ที 6 และหนังสือด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6
 มิถุนายน 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับ
ที 2 / 2561 ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การสาธาร
สุข และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย แผนงานสาธารณสุข หน้าที 6
 ลําดับที 3
โครงการสนับสนุนกิจกรรมการดําเนินโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

จํานวน 220,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมการดําเนินโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุขของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี ให้กับ 11 หมู่บ้าน 
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและอบต.พ.ศ.2437 แก้ไขเพิมเติม ฉบับ
ที 6 และตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว2072 ลงวันที 5
 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับ
ที 2 / 2561 ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การสาธาร
สุข และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย แผนงานสาธารณสุข หน้าที 6
 ลําดับที 1
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

จํานวน 20,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีโดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ฯลฯ
- ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว2072 ลงวันที 5
 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับ
ที 2 / 2561 ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การสาธาร
สุข และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย แผนงานสาธารณสุข หน้าที 6
 ลําดับที 2
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โครงการอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะในชุมชนครบวงจร 
จากชุมชนต้นแบบ

จํานวน 300,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
ขยะในชุมชน ครบวงจร จากชุมชนต้นแบบ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับโครงการ
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและอบต.พ.ศ.2437 แก้ไขเพิมเติม ฉบับ
ที 6 และหนังสือด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6
 มิถุนายน 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับ
ที 2 / 2561 ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การสาธาร
สุข และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย แผนงานสาธารณสุข หน้าที 6
 ลําดับที 4

ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 140,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพือใช้ในกิจการ อบต
.ห้วยชมภู ตามทีกําหนดในรายละเอียดรูปแบบและระบบงบประมาณราย
จ่ายของ อปท.ได้แก่ 
(1) วัสดุคงทน เช่น ชุดเครืองมือผ่าตัด ทีวางกรวยแก้ว กระบอก
ตวง เครืองมือวิทยาศาสตร์ ฯลฯ
(2) วัสดุสินเปลือง เช่น สําลี และ ผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ วัสดุ
อุปกรณ์เวชภัณฑ์ ด้านสาธารณสุขและสิงแวดล้อม ค่าจัดซือ
เวชภัณฑ์ นํายาเคมีทีใช้ในการพ่นหมอก ควัน ทรายอะเบท แผ่นตรวจโรค
มาลาเรีย ชุดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ
- ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว2072 ลงวันที 5
 กรกฎาคม 2561

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,345,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,543,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,543,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,040,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล และเงินค่าปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีของพนักงานส่วนตําบล สังกัดกองช่าง จํานวน 4
 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิน ดังนี
(1) ผู้อํานวยการกองช่าง จํานวน 1 อัตรา 
(2) นายช่างโยธา จํานวน 2 อัตรา
(3) เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถินพ.ศ.2542
 มาตรา 35,หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก อบต. ที มท 0809.2/ว138
 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 และตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ.2561-
2563 และทีแก้ไขเพิมเติม

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ สําหรับพนักงานส่วนตําบล (กองช่าง) เช่น ค่า
ครองชีพชัวคราว เงินเพิมตามคุณวุฒิทางการศึกษา
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถินพ.ศ.2542
 มาตรา 35,หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก อบต. ที มท0809.2/ว138
 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 และตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ.2561-
2563 และทีแก้ไขเพิมเติม
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง อัตราเดือน
ละ 3,500 บาท คํานวณตังไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถินพ.ศ.2542
 มาตรา 35,หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก อบต. ที มท 0809.2/ว138
 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 และตามแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ.2561-
2563 และทีแก้ไขเพิมเติม

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 330,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน และปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างส่วน
ตําบล (กองช่าง) ดังนี
1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา จํานวน 1 อัตรา
2) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยวิศวกร จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถินพ.ศ.2542
 มาตรา 35, หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ กอบต.ที มท 0809.2/ว138
 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558,ประกาศ คกก.กลางพนักงานส่วน
ตําบล เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราค้าจ้างและการให้ลูกจ้างของ อบ
ต.ได้รับค้าจ้าง (ฉบับที 5) พ.ศ.2561 และตามอัตราทีปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามปี พ.ศ.2561-2563 และทีแก้ไขเพิมเติม

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 15,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว และเงินเพิมต่างๆ สําหรับ
พนักงานจ้างส่วนตําบล (กองช่าง) 
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถินพ.ศ.2542
 มาตรา 35, หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ กอบต.ที มท 0809.2/ว138
 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558,ประกาศ คกก.กลางพนักงานส่วน
ตําบล เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราค้าจ้างและการให้ลูกจ้างของ อบ
ต.ได้รับค้าจ้าง (ฉบับที 5) พ.ศ.2561 และตามอัตราทีปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามปี พ.ศ.2561-2563 และทีแก้ไขเพิมเติม

เงินเบียกันดาร จํานวน 96,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพืนที
พิเศษ สําหรับพนักงาน อบต.ห้วยชมภู (กองช่าง) จํานวน 4 อัตรา ใน
อัตราเดือนละ 2,000 บาท 
-เป็นไปตามระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจํา
สํานักงานในพืนทีพิเศษ พ.ศ.2544 และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 3 พ.ศ
.2560

งบดําเนินงาน รวม 782,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 172,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ได้แก่ เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่
พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง  (กองช่าง)
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2557 และหนังสือสังการทีเกียวข้อง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน สําหรับพนักงาน อบต.ห้วยชมภู และผู้มีสิทธิ
เบิกจ่าย (กองช่าง)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2548 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ.2559 และหนังสือสัง
การทีเกียวข้อง
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 12,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน อบต.ห้วยชม
ภู (กองช่าง)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาบุตร พนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549 และหนังสือสังการทีเกียวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจ้างเหมาอย่างใดอย่างหนึง ซึงมิใช่เป็นการ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิงก่อสร้างอย่างหนึงอย่างใด และ
อยู่ในความรับผิดชอบและอยู่ในความรับผิดชอบองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถินเช่น จ้างเหมาเครืองกําเนิดไฟฟ้า และเครืองขยายเสียงสําหรับขบวน
แห่จ้างเหมากําจัดปลวก ค่าใช้จ่ายในการจ้างจัดทําหนังสือ เอกสาร
รายงาน หรือเอกสาร อืนๆ ตลอดจนจ้างเหมาอืนๆ (สํานักงานปลัด)
- เป็นไปตามหนังสือด่วนมาก ที มท 0808.2/ว7120 ลงวันที 9
 ธันวาคม 2559

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาและค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบีย
เลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลง
ทะเบียนต่างๆ และอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบของทางราชการ (กอง
ช่าง)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) 2559 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
1) เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินต่างๆของ อบต.ห้วยชม
ภู ทีชํารุดเสียหาย ให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี และอืนๆ
2) เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะของ อบต.ห้วยชม
ภู ได้แก่ การซ่อมปกติ และการซ่อมกลาง 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561
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ค่าวัสดุ รวม 260,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานทีใช้ในกิจการของ อบต.ห้วยชมภู ตามที
กําหนดในรายละเอียดรูปแบบและระบบงบประมาณรายจ่ายของอปท
.ได้แก่ 
(1) วัสดุคงทน เช่น หนังสือ,เครืองคิดเลขขนาดเล็ก,เครืองเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก,ทีเย็บกระดาษขนาดเล็ก,ไม้บรรทัดเหล็ก,กรรไกร,เก้าอี
พลาสติก,ตรายาง 
(2) วัสดุสินเปลือง เช่น กระดาษ,หมึก,ดินสอ,ยางลบ,นํายาลบคําผิด,เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ,กาว,สมุด,ซองเอกสาร,ตลับผงหมึก,นําหมึกปริน
,เทปพีวีซี แบบใส,ไม้บรรทัด,คลิป,เป๊ก,เข็มหมุด,กระดาษ
คาร์บอน,กระดาษไข,แฟ้ม สมุดบัญชี,สมุดประวัติข้าราชการ,แบบ
พิมพ์,ผ้าสําลี,ธงชาติ,สิงพิมพ์,และวัสดุอืนๆ ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภท
รายจ่ายนี (กองช่าง)
- เป็นไปตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างทีใช้ในกิจการของ อบต.ห้วยชมภู ตามที
กําหนดในรายละเอียดรูปแบบและระบบงบประมาณรายจ่ายของ อปท
. ได้แก่ 
(1)วัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิว เสียม เลือย โถ
ส้วม เครืองวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิง เป็นต้น
(2)วัสดุสินเปลือง เช่น ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว นํามันทาง
ไม้ ทินเนอร์ ทราย อิฐ กระเบือง สังกะสี เป็นต้น
(3)วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อนําและอุปกรณ์ประปา ท่อ
ต่างๆ ฯลฯ และวัสดุอืนๆทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี
- เป็นไปตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 6
 การพัฒนาบ้านเมือง การบริหาร แผนงาน การบริหารงานทัว
ไป หน้าที 81 ลําดับที 19

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งทีใช้ในกิจการของ อบต.ห้วย
ชมภู ตามทีกําหนดในรายละเอียดรูปแบบและระบบงบประมาณรายจ่าย
ของ อปท. ได้แก่ 
(1)วัสดุคงทน เช่น ไขควง,ประแจ,แม่แรง,กระจกโค้งมน,สัญญาณไฟกระ
พริบ
(2)วัสดุสินเปลือง เช่น ยางรถยนต์,นํามันเบรก,ฟิลม์กรองแสง,เพลา ฯลฯ 
(3)วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ หัวเทียน ถัง
นํามัน เครืองยนต์(อะไหล่) ฯลฯ และวัสดุอืนๆทีสามารถเบิกจ่ายใน
ประเภทรายจ่ายนี สําหรับรถไถฟาร์มและรถตักหน้าขุดหลัง
- เป็นไปตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ทีใช้ในกิจการของ อบต.ห้วยชมภู ตามที
กําหนดในรายละเอียดรูปแบบและระบบงบประมาณรายจ่ายของอปท
. ได้แก่ 
(1) วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
(2) วัสดุสินเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก สําหรับเครือง
พิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล ฯลฯ 
(3) วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไดนร์ ซีดีรอมไดร์ฟ แผนแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมน
บอร์ด (Main Board) เมมโมรีซิป (Memory Chip) เช่น RAM และ
วัสดุอืนๆทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี 
- เป็นไปตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 20,000 บาท
ค่าชดเชยผลอาสิน
ค่าชดเชยผลอาสิน จํานวน 20,000 บาท
- ค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาปรับราคาได้ (ค่า K) เพือจ่ายเป็นเงิน
ชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้แก่ผู้
ประกอบอาชีพงานก่อสร้างทีทําสัญญาแบบปรับราคาได้กับ อบต.ห้วยชมภู
- เป็นไปตามหนังสือที นร (ปปร) 0701/3517 ลงวันที 18 ตุลาคม 2543
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับ
ที 3 / 2561 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐานและระบบ
โลจิสติกส์ เชือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS แผนงาน
เคหะและชุมชน หน้าที 1 ลําดับที 1

งานไฟฟ้าถนน รวม 5,611,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 690,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 570,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาให้ได้มาซึงบริการอืนๆ จํานวน 150,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจ้างเหมาอย่างใดอย่างหนึง ซึงมิใช่เป็นการ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิงก่อสร้างอย่างหนึงอย่างใด และ
อยู่ในความรับผิดชอบและอยู่ในความรับผิดชอบองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถินเช่น จ้างเหมาเครืองกําเนิดไฟฟ้า ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่าย
ในการจ้างจัดทําหนังสือ เอกสารรายงาน หรือเอกสารอืนๆ ตลอดจนจ้าง
เหมาอืนๆ (กองช่าง)
- เป็นไปตามหนังสือด่วนมาก ที มท 0808.2/ว7120 ลงวันที 9
 ธันวาคม 2559
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ค่าจ้างเหมาเอกชนทีเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาดําเนินงาน จํานวน 220,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชน ทีเป็นนิติบุคคล หรือบุคคล
ธรรมดาดําเนินงานโครงการ หรือเพือเสริมการปฏิบัติงานตามหน้าทีปกติ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน และไม่มีตําแหน่งพนักงานส่วนท้อง
ถิน ลูกจ้าง หรือพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถินปฏิบัติ
งาน ซึงเป็นโครงการใหม่ หรือมีตําแหน่งพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้างหรือ
พนักงานจ้างทีปฏิบัติงานนัน แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตาม
เวลาทีกําหนดเนืองจากปริมาณงานมากหรือมีตําแหน่งพนักงานส่วนท้อง
ถิน ลูกจ้าง หรือพนักงานจ้าง ปฏิบัติงาน ต่อมาตําแหน่งว่างหรือหรือถูกยุบ
เลิกตําแหน่ง (กองช่าง)
- เป็นไปตามหนังสือด่วนมาก ที มท 0808.2/ว7120 ลงวันที 9
 ธันวาคม 2559

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินต่างๆของ อบต.ห้วยชมภู ที
ชํารุดเสียหาย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ถนน เสาไฟฟ้า การ์ด
เรล ชํารุด จากการใช้งาน 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561 

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างทีใช้ในกิจการของ อบต.ห้วยชมภู ตามที
กําหนดในรายละเอียดรูปแบบและระบบงบประมาณรายจ่ายของ อปท
. ได้แก่ 
(1) วัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิว เสียม เลือย โถ
ส้วม เครืองวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิง เป็นต้น
(2) วัสดุสินเปลือง เช่น ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว นํามันทาง
ไม้ ทินเนอร์ ทราย อิฐ กระเบือง สังกะสี เป็นต้น
(3) วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อนําและอุปกรณ์ประปา ท่อ
ต่างๆ ฯลฯ และวัสดุอืนๆทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี
- เป็นไปตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ทีใช้ในกิจการของ อบต.ห้วยชม
ภู ตามทีกําหนดในรายละเอียดรูปแบบและระบบงบประมาณรายจ่าย
ของ อปท. ได้แก่ วัสดุสินเปลือง เช่น นํามันเชือเพลิง แก๊สหุงต้ม นํามัน
เครือง ฯลฯ และวัสดุอืนๆทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี ใช้สําหรับ
รถไถฟาร์มและรถตักหน้าขุดหลัง
- เป็นไปตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559
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งบลงทุน รวม 4,921,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 4,921,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
(1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยส้าน หมู่ที 1 จํานวน 500,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที 1 จํานวน 4 จุด ดังนี
จุดที 1 เริมต้นหลังบ้านนางอะหมีมะ ตาหมี บ้านเลขที 35 ถึง หน้าบ้าน
นายวัชระ สวัสดีชัยกุล บ้านเลขที 159 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 60
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพืนทีไม่น้อยกว่า 180 ตร.ม.
จุดที 2 เริมต้นข้างบ้าน นางอะหมีมะ ตาหมี บ้านเลขที 35 ถึงบ้านนาย
ชาญชัย แสนซี บ้านเลขที 135 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 70
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพืนทีไม่น้อยกว่า 210 ตร.ม.
จุดที 3 เริมต้นหน้าบ้าน นายทักษิน แสนสุวิโรจ บ้านเลขที 87 ถึง น.ส. ศิริ
พรรณ สียะ บ้านเลขที 222 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 56 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีปริมาณพืนทีไม่น้อยกว่า 168 ตร.ม.
จุดที 4 เริมต้นหน้าบ้านนายสมคิด วัคนาลีโกศล บ้านเลขที 169 ถึง บ้าน
นายอาเชอ มงคลกุลผ่องใส บ้านเลขที 175 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 60
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพืนทีไม่น้อยกว่า 180 ตร.ม. ตาม
แบบที อบต.ห้วยชมภูกําหนด พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย
-เป็นไปตามพรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 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
โลจิสติกส์ เชือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS แผนงาน
เคหะและชุมชน หน้าที 1 ลําดับที 2

(2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่มอญ หมู่ที 2 จํานวน 500,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที 2 จํานวน 3 จุด ดังนี
จุดที 1 เริมต้นเริมต้น หน้าหอประชุมหมู่บ้าน ซอย 5  สินสุด บ้านนาย อา
กอ แบเชกู่ ขนาดกว้าง 2.5 เมตร ยาว 44 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพืนทีไม่น้อยกว่า 110 ตร.ม. พร้อมวางท่อ คสล.ขนาด 40
 ซม. จํานวน 3 ท่อน 
จุดที 2 เริมต้นเริมต้น ข้างหอประชุมหมู่บ้าน ซอย 6  สินสุด บ้าน
นาย วณากรณ์ แบเชกู่ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร หนา 0.15
 เมตร และกว้าง 2.5 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณ
พืนทีไม่น้อยกว่า 140 ตร.ม.พร้อมวางท่อ คสล.ขนาด 40 ซม. จํานวน 6
 ท่อ
จุดที 3 เริมต้นเริมต้น บ้านนาย บูเบอ แบเชกู่ ซอย 7/1  สินสุด บ้าน
นาย หมีตุ๊ เยสอกู่ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีปริมาณพืนทีไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม. ตามแบบที อบต.ห้วย
ชมภูกําหนด พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย
-เป็นไปตามพรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และเป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่ อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16(4)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับ
ที 3 / 2561 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐานและระบบ
โลจิสติกส์ เชือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS แผนงาน
เคหะและชุมชน หน้าที 2 ลําดับที 3
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(3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยแม่เลียม หมู่ที 3 จํานวน 229,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที 3 จํานวน 2 จุด ดังนี
จุดที 1 เริมต้นเริมต้น โบสถ์เก่าบ้านใหม่  สินสุด บ้านนาย วันชัย จีเบีย
กู่ บ้านเลขที 524 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีปริมาณพืนทีไม่น้อยกว่า 120 ตร.ม. 
จุดที 2 เริมต้นเริมต้น ข้างโบสถ์เก่าบ้านใหม่  สินสุด บ้านนาย อาเคอะ เย
เปียะ บ้านเลขที 111 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีปริมาณพืนทีไม่น้อยกว่า 195 ตร.ม ตามแบบที อบต.ห้วยชม
ภูกําหนด พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามพรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และเป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่ อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16(4)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับ
ที 3 / 2561 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐานและระบบ
โลจิสติกส์ เชือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS แผนงาน
เคหะและชุมชน หน้าที 2 ลําดับที 4
(4) โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ บ้านห้วยแม่เลียม หมู่ที 3 จํานวน 192,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานเอนกประสงค์ หมู่ที 3 ดังนี
จุดก่อสร้าง หย่อมบ้านเยซู พิกัด 47Q 0565089,2202432 หนา
เฉลีย 10 ซม. มีปริมาณพืนทีไม่น้อยกว่า 315 ตร.ม. ตามแบบที อบต
.ห้วยชมภูกําหนด พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย
-เป็นไปตามพรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และเป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่ อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16(4)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับ
ที 3 / 2561 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐานและระบบ
โลจิสติกส์ เชือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS แผนงาน
เคหะและชุมชน หน้าที 2 ลําดับที 5

(5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาลัง หมู่ที 4 จํานวน 500,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที 4 ดังนี
จุดเริมต้น หน้าบ้าน นายสิทธิโชค วิชัยนําโชค สินสุด หน้าโรงเรียนบ้านผา
ลัง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 127 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณ
พืนทีไม่น้อยกว่า 635 ตร.ม. ตามแบบที อบต.ห้วยชมภูกําหนด พร้อม
ป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย
-เป็นไปตามพรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และเป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่ อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16(4)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับ
ที 3 / 2561 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐานและระบบ
โลจิสติกส์ เชือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS แผนงาน
เคหะและชุมชน หน้าที 2 ลําดับที 6
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(6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกกน้อย (หย่อมบ้านกก
น้อยเย้า) หมู่ที 5

จํานวน 500,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที 5 ดังนี
จุดเริมต้น บริเวณสามแยกสันมะกอก พิกัด 47Q 0557021,2208008
 จุดสินสุด พิกัด 47Q 0557021,2208008 ขนาดกว้าง 3
 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพืนทีไม่น้อย
กว่า 600 ตร.ม. ตามแบบที อบต.ห้วยชมภูกําหนด 
-เป็นไปตามพรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และเป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่ อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16(4)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับ
ที 3 / 2561 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐานและระบบ
โลจิสติกส์ เชือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS แผนงาน
เคหะและชุมชน หน้าที 3 ลําดับที 7

(7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยชมภู หมู่ที 6 จํานวน 500,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที 6 ดังนี
จุดเริมต้น หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยชม
ภู พิกัด 47Q 0553568 , 2208295 จุดสินสุด สามแยกเข้าบ้านนายจี
รพันธ์ เจริญพันธ์สวัสดิ พิกัด 47Q0553500,2208406 ขนาดกว้าง 5
 เมตร ยาว 128 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพืนทีไม่น้อย
กว่า 640 ตร.ม. ตามแบบที อบต.ห้วยชมภูกําหนด  
- เป็นไปตามพรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และเป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่ อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16(4)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับ
ที 3 / 2561 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐานและระบบ
โลจิสติกส์ เชือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS แผนงาน
เคหะและชุมชน หน้าที 3 ลําดับที 8
(8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยแก้ว (หย่อมบ้านแก่ง
หลวงใน) หมู่ที 8

จํานวน 500,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที 8 (หย่อมบ้านแก่งหลวง
ใน) จํานวน 2 จุด ดังนี
จุดที 1 จุดเริมต้น บ้านนายปาโบ แลปาย
 พิกัด 47Q0566680,2209253 จุดสินสุด บ้านนางนาคา แลปาย
 พิกัด 47Q0566665,2209282 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 37
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพืนทีไม่น้อยกว่า 111 ตร.ม. 
จุดที 2 จุดเริมต้น ทีนานายลุงแบ พิกัด 47Q0566739,2209203 จุดสิน
สุด สวนนายลิไข่ แอจู พิกัด 47Q0566801,2209311 ขนาดกว้าง 4
 เมตร ยาว 141 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพืนทีไม่น้อย
กว่า 564 ตร.ม. ตามแบบที อบต.ห้วยชมภูกําหนด
-เป็นไปตามพรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และเป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่ อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16(4)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับ
ที 3 / 2561 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐานและระบบ
โลจิสติกส์ เชือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS แผนงาน
เคหะและชุมชน หน้าที 3 ลําดับที 9
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(9) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่สลัก หมู่ที 9 จํานวน 500,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที 9 ดังนี
จุดเริมต้น สวนนายปะโหล จะบือ พิกัด 47Q 0553377,2217271 จุด
สินสุด พิกัด 47Q 0553223,2217286 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 154
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพืนทีไม่น้อยกว่า 616 ตร.ม. ตาม
แบบที อบต.ห้วยชมภูกําหนด
-เป็นไปตามพรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และเป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่ อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16(4)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับ
ที 3 / 2561 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐานและระบบ
โลจิสติกส์ เชือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS แผนงาน
เคหะและชุมชน หน้าที 4 ลําดับที 10

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจะคือ หมู่ที 10 จํานวน 400,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที 10 (หย่อมบ้านไอ่มู) ดังนี
จุดเริมต้น สามแยก บ้านนายพิทักษ์ แสน
จรรยา พิกัด 47Q0558049,2212709 จุดสินสุด
พิกัด 47Q0558005,2212828 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 166
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพืนทีไม่น้อยกว่า 498 ตร.ม. ตาม
แบบที อบต.ห้วยชมภูกําหนด
-เป็นไปตามพรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 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
โลจิสติกส์ เชือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS แผนงาน
เคหะและชุมชน หน้าที 4 ลําดับที 11

11 โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่มเย็น หมู่ที 11 จํานวน 236,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล.หมู่ที 11 (บ้านร่มเย็น) ดังนี
จุดเริมต้น หลังบ้านนายอาเจ่อ เว้ยยือกู่ บ้านเลขที 534 จุดสินสุด หลังบ้าน
นายวีระ มือแลอากู่ บ้านเลขที 21 ขนาดปากกว้าง 0.80 เมตร ก้น
กว้าง 0.60 เมตร ยาว 169 เมตร ลึกเฉลีย 0.80 เมตร ตามแบบที อบต
.ห้วยชมภูกําหนด พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย
-เป็นไปตามพรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และเป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่ อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16(4)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับ
ที 3 / 2561 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐานและระบบ
โลจิสติกส์ เชือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS แผนงาน
เคหะและชุมชน หน้าที 4 ลําดับที 13

วันทีพิมพ์ : 5/9/2561  13:06:37 หน้า : 40/47



12 โครงการก่อสร้างถังเก็บนําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 11 จํานวน 264,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถังเก็บนํา คสล.หมู่ที 11 จํานวน 2 จุด ดังนี
จุดที 1 จุดก่อสร้างบ้านป่าลัน หน้าบ้านนายจะจ๋อ จะสึปึ เป็นถังเก็บนําแบบ
เหลียม ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 4 เมตร สูง 2 เมตร จํานวน 1 ถัง
จุดที 2 จุดก่อสร้างบ้านสันติสุข ใกล้แทงก์นําเก่ากลางหมู่บ้าน เป็นถังเก็บ
นํากลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 เมตร สูง 3 เมตร จํานวน 1 ถัง ตาม
แบบที อบต.ห้วยชมภูกําหนด พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย
-เป็นไปตามพรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และพรบ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่ อปท. พ.ศ
.2542 มาตรา 16(4)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับ
ที 3/2561 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐานและระบบ
โลจิสติกส์ เชือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS แผนงาน
เคหะและชุมชน หน้าที 4 ลําดับที 12

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือ
ให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก
เพือให้ได้มาซิงสิงก่อสร้าง

จํานวน 100,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้
แก่ เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพือให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง
- ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 และตามหนังสือด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ฉบับ
ที 3 / 2561 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐานและระบบ
โลจิสติกส์ เชือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS แผนงาน
เคหะและชุมชน หน้าที 5 ลําดับที 14

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 130,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์  ค่าประกาศนีย
บัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ
สือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุ
เอกสาร ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่าย
อืนทีจําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557 แก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3
 การพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน หน้าที 72 ลําดับที 4
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โครงการศึกษาดูงานเพือพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ / กลุ่มสตรี / กลุ่มอาชีพ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ / ผู้ด้อยโอกาส / คนไร้ทีพึง เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม ค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร ค่าของ
สมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
ในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง
ปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3
 การพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน หน้าที 72 ลําดับที 5

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
สตรี เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครือง
เขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิงพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึก
อบรม ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร ค่าของสมนาคุณในการดู
งาน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร ค่ายาน
พาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับการ
จัดทําโครงการ ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557  แก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3
 การพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน หน้าที 72 ลําดับที 6
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
อาชีพ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครือง
เขียน และอุปกรณ์ ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิง
พิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึก
อบรม ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร ค่าของสมนาคุณในการดู
งาน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายาน
พาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับการ
จัดทําโครงการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557 แก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3
 การพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน หน้าที 72 ลําดับที 9
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครืองเขียน และ
อุปกรณ์ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่า
ใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่า
กระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้าย
โครงการ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557 แก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3
 การพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน หน้าที 72 ลําดับที 8

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 50,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนตําบลห้วยชมภู จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนแข่งขันกีฬานักเรียนตําบลห้วยชม
ภู ประจําปี 2562 ให้โรงเรียนบ้านจะคือตามโครงการการแข่งขันกีฬานัก
เรียนตําบลห้วยชมภู
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่ อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16 (29),ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 และตาม
หนังสือสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ที ศธ
 04043/2175 ลงวันที 5 มิถุนายน 2561 เรือง ขอส่งโครงการขอรับเงิน
สนับสนุนโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน ตําบลห้วยชมภู
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 6
 การพัฒนาด้านการบ้านเมือง การบริหาร แผนงานการบริหารงานทัว
ไป หน้าที 85 ลําดับที 6

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 336,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการสืบสาน อนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรม 4 ชนเผ่า จํานวน 300,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น ค่าอาหาร เครืองดืม ป้าย
โครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตกแต่งสภานที ทําซุ้ม ของที
ระลึก และอืนๆ เป็นต้น
- เป็นไปตาม พรบ.พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2
 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเทียว แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน หน้าที 68 ลําดับที 5
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งบเงินอุดหนุน รวม 36,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 36,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการดําเนินการและสนับสนุนการดําเนินงานจัดกิจกรรมของส่วน
ราชการและองค์กร จังหวัดเชียงราย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562

จํานวน 36,000 บาท

- เพืออุดหนุนให้ทีทําการปกครองอําเภอเมืองเชียงรายตามโครงการ
ดําเนินการและสนับสนุนการดําเนินงานจัดกิจกรรมของส่วนราชการและ
องค์กร จังหวัดเชียงราย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เช่น ค่าวัสดุ อุป
รกณ์ การประชาสัมพันธ์ และอืนๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท.พ
.ศ.2559, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ของ อปท.พ.ศ.2559 และ หนังสืออําเภอเมือง
เชียงราย ที ชร 0118.2/2293 ลงวันที 1 พฤษภาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 6
 การพัฒนาด้านการบ้านเมือง การบริหาร แผนงาน การบริหารงานทัว
ไป หน้าที 84 ลําดับที 1

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว รวม 310,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 310,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการตลาดชุมชนเพือสร้างรายได้และส่งเสริมการท่องเทียวโดยชุมชน 
บ้านปางขอน

จํานวน 100,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตลาดนัดชุมชนเพือสร้างรายได้และ
ส่งเสริมการท่องเทียวโดยชุมชน บ้านปางขอน เช่น ค่าจัดสถานที ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ปรับลานพืนทีตลาด เป็นต้น
- เป็นไปตาม พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง(ฉบับที 2) พ.ศ.2560 และ พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2
 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเทียว แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน หน้าที 68 ลําดับที 2
โครงการปรับภูมิทัศน์ทางเข้าแหล่งท่องเทียวบ้านปางขอน หมู่ที 7 จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับภูมิทัศน์ทางเข้าแหล่งท่อง
เทียว บ้านปางขอน เช่น ค่าจัดสถานที ค่าวัสดุอุปกรณ์ ปรับลานพืนที
ตลาด ปลูกดอกไม้ จัดทําสิงอํานวยความสะดวกแก่นักท่องเทียว เป็นต้น
- ตาม พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้าน
เมือง(ฉบับที 2) พ.ศ.2560 และพรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2
 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเทียว แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน หน้าที 69 ลําดับที 7
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โครงการส่งเสริมการท่องเทียวตําบลห้วยชมภู จํานวน 160,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น ค่าอาหาร เครืองดืม ป้าย
โครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตกแต่งสภานที ทําซุ้ม ของที
ระลึก และอืนๆ
- เป็นไปตามพรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4
/ว1347 ลงวันที 19 พฤษภาคม 2541 เรืองค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที 10 สิงหาคม 2555 เรืองซัก
ซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 2
 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเทียว แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน หน้าที 68 ลําดับที 4

แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการปลูกป่าต้นนําและสถานทีสําคัญ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าต้นน้าและสถานทีสําคัญใน
เขตตําบลห้วยชมภู เช่น ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าตอบแทน
วิทยากร วัสดุกล้าไม้ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นต้น 
- เป็นไปตามพรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน,หนังสือด่วนทีสุด ที มท 0810.4/ว661 ลงวัน
ที 9 มีนาคม 2561และตามหนังสือด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028 ลง
วันที 6 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 5
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมให้สมบูรณ์
ยังยืน แผนงาน การเกษตร หน้าที 78 ลําดับที 4
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสิงแวดล้อม จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสิงแวด
ล้อม เช่น ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร และ ป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ เป็นต้น 
- เป็นไปตามพรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน,หนังสือด่วนทีสุด ที มท 0810.4/ว661 ลงวัน
ที 9 มีนาคม 2561 และตามหนังสือด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028 ลง
วันที 6 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 5
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมให้สมบูรณ์
ยังยืน แผนงาน การเกษตร หน้าที 78 ลําดับที 3
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 9,472,771 บาท
งบกลาง รวม 9,472,771 บาท
งบกลาง รวม 9,472,771 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 179,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสําหรับพนักงานจ้างของอบต
.ห้วยชมภู และพนักงานจ้าง (ผดด.) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดอบต
.ห้วยชมภู ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 , หนังสือด่วนที
สุด ที มท 0809.5/ว9 ลงวันที 22 มกราคม 2557 , หนังสือด่วนที
สุด ที มท 0809.5/ว81 ลงวันที 10 กรกฎาคม 2557 และหนังสือด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 6,000,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ทีมี
อายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึนไป ทีมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2552 และได้ขึนทะเบียนขอรับเงินเบียยังชีพไว้
กับ อปท.ไว้แล้ว โดยจ่ายอัตราเบียยังชีพรายเดือนแบบขันบันได สําหรับผู้
สูงอายุ โดยผู้สูงอายุ 60-69 ปี จะได้รับ 600 บาท , อายุ 70-79 ปี จะได้
รับ 700 บาท , อายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800 บาท และอายุ 90 ปี ขึน
ไป จะได้รับ 1,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย
ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร , หนังสือด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน 2561 และหนังสือ ที มท 0810.6/ว2076 ลงวันที 5
 กรกฎาคม 2561

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,000,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินตามโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้
พิการและทุพพลภาพ เพือจัดสวัสดิการเบียความพิการให้แก่คนพิการทีมี
สิทธิตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดทีได้แสดงความจํานงโดยการขอขึนทะเบียน
เพือขอรับเงินเบียความพิการไว้กับ อปท.แล้ว โดยคนพิการทีมีสิทธิจะได้
รับเบียยังชีพความพิการคนละ 800 บาทต่อเดือน (ตามมติ ครม.เมือวัน
ที 25 พย.57) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2553 , ตาม
ระเบียบฯว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบียความพิการฯ (ฉบับที 2) พ.ศ
.2559 และตามหนังสือด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6
 มิถุนายน 2561

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 120,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินตามโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้
ด้อยโอกาสทางสังคม เพือรองรับการสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้
แก่ผู้ป่วยเอดส์ทีแพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่
ยากจน หรือ ถูกทอดทิงขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลียง
ตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ทีมีสิทธิจะได้รับเบียยังชีพคนละ 500 บาทต่อ
เดือน ครบ 12 เดือน
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่ อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16(10) , หนังสืออําเภอเมือง
เชียงราย ที ชร 0023.6/3788 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2561
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สํารองจ่าย จํานวน 803,771 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสํารองจ่ายใช้ในกรณีมีเหตุจําเป็นเร่งด่วนหรือเพือใช้จ่าย
กรณีมีเหตุฉุกเฉิน หรือเพือเป็นการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนให้
แก่ประชาชน ทีเกิดจากสาธารณภัยต่างๆ เช่น อุทกภัย นําป่าไหล
หลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย ไฟป่า หรือทีเป็นอํานาจ
ของ อบต 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ หนังสือสังการ ดังนี
(1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าทีของ อปท. พ.ศ.2560 
(3) หนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว0684 ลงวันที 8 กุมภาพันธ์ 2560
(4) หนังสือด่วนทีสุด ที มท 0810.4/ว526 ลงวันที 8 มีนาคม 2560
(5) หนังสือด่วนมาก ที มท 0808.2/ว2989 ลงวันที 31
 พฤษภาคม 2560
(6) หนังสือด่วนทีสุด ที มท 0810.4/ว1173 ลงวันที 15 มิถุนายน 2560
(7) หนังสือด่วนทีสุด ที มท 0810.4/ว1520 ลงวันที 2 สิงหาคม 2560
(8) หนังสือด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว2145 ลงวันที 11 ตุลาคม 2560
(9) หนังสือด่วนทีสุด ที มท 0810.7/ว6768 ลงวันที 29
 พฤศจิกายน 2560
(9) หนังสือด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
และระเบียบ หนังสือสังการทีเกียวข้องถึงปัจจุบัน

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนที จํานวน 150,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือ
พืนที ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรือง การ
กําหนดหลักเกณฑ์เพือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินดําเนิน
งาน และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืน
ที พ.ศ.2557 โดยสมทบในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของค่าบริการ
สาธารณสุขทีได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
- เป็นไปตามหนังสือประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ เรือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถินดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้อง
ถินหรือพืนที พ.ศ.2557

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 220,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.) ตามกฏกระทรวง พ.ศ.2515 ออกตามความในพระราช
บัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2500 และตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2546 ในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับประจําปีงบ
ประมาณ 2562
- เป็นไปตามหนังสือที มท 0808.5/ว29 ลงวันที 12 กรกฎาคม 2560
 , ตามหนังสือที มท 0808.5/ว30 ลงวันที 12 กรกฎาคม 2560 และตาม
หนังสือด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

150,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 120,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 179,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,000,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

220,000

สํารองจ่าย 803,771

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,000,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 330,000 911,640

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 20,000 15,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 15,000 84,000

เงินเดือนพนักงาน 1,040,000 2,480,600

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000

เงินเบี้ยกันดาร 96,000 216,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

150,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 120,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 179,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,000,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

220,000

สํารองจ่าย 803,771

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,000,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2,059,200 2,059,200

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,850,000 3,091,640

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 34,000 69,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 140,000 239,000

เงินเดือนพนักงาน 5,088,640 8,609,240

เงินประจําตําแหน่ง 174,000 258,000

เงินเบี้ยกันดาร 384,000 696,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 12,000 20,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

100,000 260,000

ค่าเช่าบ้าน 60,000 36,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 100,000 1,886,000

ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการอื่นๆ

ค่าจ้างเหมาให้ได้มาซึ่ง
บริการอื่นๆ 150,000

ค่าจ้างเหมาเอกชนที่
เป็นนิติบุคคลหรือ
บุคคลธรรมดาดําเนิน
งาน

220,000

โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ ตาม
โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สม
เด็๋จพระเจ้าลูกเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณ์ วลัย
ลักษณ์ อัตรราชกุมารี

30,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 10,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1) ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 50,000

(3) โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 20,000

(4) โครงการอบรม
เพิ่มประสิทธิภาพ ครู 
ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากร
ทางการศึกษา

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 66,600 98,600

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

600,000 960,000

ค่าเช่าบ้าน 182,800 278,800

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 30,000 2,016,000

ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการอื่นๆ 50,000 50,000

ค่าจ้างเหมาให้ได้มาซึ่ง
บริการอื่นๆ 150,000

ค่าจ้างเหมาเอกชนที่
เป็นนิติบุคคลหรือ
บุคคลธรรมดาดําเนิน
งาน

150,000 370,000

โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ ตาม
โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สม
เด็๋จพระเจ้าลูกเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณ์ วลัย
ลักษณ์ อัตรราชกุมารี

30,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 55,000 65,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1) ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 50,000

(3) โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 20,000

(4) โครงการอบรม
เพิ่มประสิทธิภาพ ครู 
ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากร
ทางการศึกษา

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

(5) โครงการส่งเสริม
การผลิตสื่อการเรียน
การสอนและนวัต
กรรมการศึกษา

20,000

(6) โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมเด็ก
และเยาวชน

20,000

(7) โครงการสืบสาน
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

20,000

(8) โครงการค่ายภาษา
อังกฤษ 20,000

(9) โครงการค่าย
วิชาการ 20,000

10 โครงการหนูน้อย
รักษ์โลก 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตั้ง

ค่าพวงมาลัย  ช่อ
ดอกไม้  กระเช้า
ดอกไม้และพวงมาลา
โครงการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษี
โครงการตลาดชุมชน
เพื่อสร้างรายได้และส่ง
เสริมการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน บ้านปางขอน

100,000

โครงการปรับภูมิทัศน์
ทางเข้าแหล่งท่องเที่ยว
บ้านปางขอน หมู่ที่ 7

50,000

โครงการปลูกป่าต้นนํ้า
และสถานที่สําคัญ 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

(5) โครงการส่งเสริม
การผลิตสื่อการเรียน
การสอนและนวัต
กรรมการศึกษา

20,000

(6) โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมเด็ก
และเยาวชน

20,000

(7) โครงการสืบสาน
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

20,000

(8) โครงการค่ายภาษา
อังกฤษ 20,000

(9) โครงการค่าย
วิชาการ 20,000

10 โครงการหนูน้อย
รักษ์โลก 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 170,000 270,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตั้ง 400,000 400,000

ค่าพวงมาลัย  ช่อ
ดอกไม้  กระเช้า
ดอกไม้และพวงมาลา

2,000 2,000

โครงการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่ 5,000 5,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษี 50,000 50,000

โครงการตลาดชุมชน
เพื่อสร้างรายได้และส่ง
เสริมการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน บ้านปางขอน

100,000

โครงการปรับภูมิทัศน์
ทางเข้าแหล่งท่องเที่ยว
บ้านปางขอน หมู่ที่ 7

50,000

โครงการปลูกป่าต้นนํ้า
และสถานที่สําคัญ 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมฝึก
ซ้อมการเคลื่อนย้ายผู้
คนและสัตว์กรณีภัย
พิบัติ

20,000

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

50,000

โครงการเฝ้าระวังและ
แจ้งเตือนภัยนํ้าป่าไหล
หลาก ดินทรุด ดินถล่ม 
แผ่นดินไหว

10,000

โครงการพ่นหมอก
ควันป้องกันยุงลาย 90,000

โครงการลดอุบัติเหตุ
ทางถนน 20,000

โครงการวันผู้สูงอายุ
แห่งชาติ 10,000

โครงการศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้
สูงอายุ / กลุ่มสตรี / 
กลุ่มอาชีพ

30,000

โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวตําบลห้วยชม
ภู

160,000

โครงการส่งเสริมการ
ทําถ่านชีวมวลจากกาก
กาแฟและขยะมูลฝอย

200,000

โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการขยะในชุมชน 
(3R) แบบบูรณาการ 
(จัดอบรมคัดแยก/จัด
ตั้งธนาคารขยะ/จัดตั้ง
เตาเผาขยะปลอด
มลพิษ)

500,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพกลุ่ม
สตรี

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมฝึก
ซ้อมการเคลื่อนย้ายผู้
คนและสัตว์กรณีภัย
พิบัติ

20,000

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

50,000

โครงการเฝ้าระวังและ
แจ้งเตือนภัยนํ้าป่าไหล
หลาก ดินทรุด ดินถล่ม 
แผ่นดินไหว

10,000

โครงการพ่นหมอก
ควันป้องกันยุงลาย 90,000

โครงการลดอุบัติเหตุ
ทางถนน 20,000

โครงการวันผู้สูงอายุ
แห่งชาติ 10,000

โครงการศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้
สูงอายุ / กลุ่มสตรี / 
กลุ่มอาชีพ

30,000

โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวตําบลห้วยชม
ภู

160,000

โครงการส่งเสริมการ
ทําถ่านชีวมวลจากกาก
กาแฟและขยะมูลฝอย

200,000

โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการขยะในชุมชน 
(3R) แบบบูรณาการ 
(จัดอบรมคัดแยก/จัด
ตั้งธนาคารขยะ/จัดตั้ง
เตาเผาขยะปลอด
มลพิษ)

500,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพกลุ่ม
สตรี

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพกลุ่ม
อาชีพ

30,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพผู้สูง
อายุ

30,000

โครงการสนับสนุน
กิจกรรมการดําเนิน
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข ของ
สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี

220,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจัดการ
เรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ราย
หัว))

576,300

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา)

227,130

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหาร
กลางวัน)

1,661,100

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

20,000

โครงการสืบสาน 
อนุรักษ์ ประเพณี
วัฒนธรรม 4 ชนเผ่า

300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพกลุ่ม
อาชีพ

30,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพผู้สูง
อายุ

30,000

โครงการสนับสนุน
กิจกรรมการดําเนิน
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข ของ
สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี

220,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจัดการ
เรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ราย
หัว))

576,300

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา)

227,130

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหาร
กลางวัน)

1,661,100

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

20,000

โครงการสืบสาน 
อนุรักษ์ ประเพณี
วัฒนธรรม 4 ชนเผ่า

300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ และ
สิ่งแวดล้อม

10,000

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
สําหรับผู้บริหาร 
พนักงานส่วนตําบล 
พนักงานจ้าง และ
ลูกจ้าง
โครงการอบรมเชิงปฎิ
บัติการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัด
ทําแผนชุมชน และ
แผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงการอบรมและ
ป้องกันการเกิดอัคคีภัย 
ไฟป่า

10,000

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานการบริหาร
จัดการขยะในชุมชน
ครบวงจร จากชุมชน
ต้นแบบ

300,000

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํา
งานตามหลักธรรมาภิ
บาล สําหรับผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงาน
จ้าง และลูกจ้าง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 400,000 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 140,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ และ
สิ่งแวดล้อม

10,000

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
สําหรับผู้บริหาร 
พนักงานส่วนตําบล 
พนักงานจ้าง และ
ลูกจ้าง

5,000 5,000

โครงการอบรมเชิงปฎิ
บัติการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัด
ทําแผนชุมชน และ
แผนพัฒนาท้องถิ่น

5,000 5,000

โครงการอบรมและ
ป้องกันการเกิดอัคคีภัย 
ไฟป่า

10,000

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานการบริหาร
จัดการขยะในชุมชน
ครบวงจร จากชุมชน
ต้นแบบ

300,000

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํา
งานตามหลักธรรมาภิ
บาล สําหรับผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงาน
จ้าง และลูกจ้าง

50,000 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 210,000 630,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 70,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 40,000 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 200,000 300,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 40,000 90,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 140,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,426,499

วัสดุการเกษตร 20,000

วัสดุก่อสร้าง 220,000 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 55,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าไฟฟ้า 30,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าชดเชยผลอาสิน 20,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

(1) โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านห้วยส้าน 
หมู่ที่ 1

500,000

(2) โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านแม่มอญ หมู่
ที่ 2

500,000

(3) โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านห้วยแม่เลี่ยม 
หมู่ที่ 3

229,000

(4) โครงการก่อสร้าง
ลานเอนกประสงค์ 
บ้านห้วยแม่เลี่ยม หมู่ที่ 
3

192,000

(5) โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านผาลั้ง หมู่ที่ 
4

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,426,499

วัสดุการเกษตร 10,000 30,000

วัสดุก่อสร้าง 50,000 290,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,000 4,000

วัสดุสํานักงาน 120,000 195,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม 200,000 200,000

ค่าไฟฟ้า 200,000 230,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 10,000 10,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000 10,000

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าชดเชยผลอาสิน 20,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

(1) โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านห้วยส้าน 
หมู่ที่ 1

500,000

(2) โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านแม่มอญ หมู่
ที่ 2

500,000

(3) โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านห้วยแม่เลี่ยม 
หมู่ที่ 3

229,000

(4) โครงการก่อสร้าง
ลานเอนกประสงค์ 
บ้านห้วยแม่เลี่ยม หมู่ที่ 
3

192,000

(5) โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านผาลั้ง หมู่ที่ 
4

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(6) โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านกกน้อย 
(หย่อมบ้านกกน้อย
เย้า) หมู่ที่ 5

500,000

(7) โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านห้วยชมภู 
หมู่ที่ 6

500,000

(8) โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านห้วยแก้ว 
(หย่อมบ้านแก่งหลวง
ใน) หมู่ที่ 8

500,000

(9) โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านแม่สลัก หมู่
ที่ 9

500,000

10 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านจะคือ หมู่ที่ 
10

400,000

11 โครงการก่อสร้าง
รางระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านร่มเย็น 
หมู่ที่ 11

236,000

12 โครงการก่อสร้าง
ถังเก็บนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 11

264,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุม
งานที่จ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคล
ภายนอกเพื่อให้ได้มา
ซิ่งสิ่งก่อสร้าง

100,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(6) โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านกกน้อย 
(หย่อมบ้านกกน้อย
เย้า) หมู่ที่ 5

500,000

(7) โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านห้วยชมภู 
หมู่ที่ 6

500,000

(8) โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านห้วยแก้ว 
(หย่อมบ้านแก่งหลวง
ใน) หมู่ที่ 8

500,000

(9) โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านแม่สลัก หมู่
ที่ 9

500,000

10 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านจะคือ หมู่ที่ 
10

400,000

11 โครงการก่อสร้าง
รางระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านร่มเย็น 
หมู่ที่ 11

236,000

12 โครงการก่อสร้าง
ถังเก็บนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 11

264,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุม
งานที่จ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคล
ภายนอกเพื่อให้ได้มา
ซิ่งสิ่งก่อสร้าง

100,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนตําบลห้วยชม
ภู

50,000

โครงการดําเนินการ
และสนับสนุนการ
ดําเนินงานจัดกิจกรรม
ของส่วนราชการและ
องค์กร จังหวัด
เชียงราย ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2562

36,000

โครงการประชา
สัมพันธ์ศิลป
วัฒนธรรม และส่ง
เสริมของดีอําเภอเมือง
เชียงราย ในการแข่ง
ขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 
46 “เจียงฮายเกมส”์

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ระดับ
อําเภอเมืองเชียงราย

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

3,748,000

รวม 9,472,771 20,000 696,000 130,000 7,956,000 1,500,000 15,097,269 110,000

วันที่พิมพ์ : 26/8/2561  21:27:25 หน้า : 17/18



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนตําบลห้วยชม
ภู

50,000

โครงการดําเนินการ
และสนับสนุนการ
ดําเนินงานจัดกิจกรรม
ของส่วนราชการและ
องค์กร จังหวัด
เชียงราย ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2562

36,000

โครงการประชา
สัมพันธ์ศิลป
วัฒนธรรม และส่ง
เสริมของดีอําเภอเมือง
เชียงราย ในการแข่ง
ขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 
46 “เจียงฮายเกมส”์

50,000 50,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ระดับ
อําเภอเมืองเชียงราย

40,000 40,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

3,748,000

รวม 13,517,960 48,500,000
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