


 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู 
เรื่อง  ประกาศใช้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ 

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

   ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู ได้จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ.๒๕๖๒ เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑ โดยความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู ในการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒
และได้ผ่านการอนุมัติจากนายอ าเภอเมืองเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ตามหนังสือ ชร๐๐๒๓.๖/
๕๔๘๕ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ เรียบร้อย แล้ว 
  อาศัย อ านาจตามความแห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ.๒๕๖๒ เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑ โดยมีผลบังคบัใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป  

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

  จึงประกาศเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  
 

     ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
 
 
 

              (นายประสิทธิ์ แซ่หมี)่ 
              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู 
 

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


องคการบริหารสวนตําบลหวยชมภู
เขต/อําเภอ เมืองเชียงราย    จังหวัดเชียงราย

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

282 หมู 7  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล หวยชมภู
  เขต/อําเภอ เมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย  57000

พื้นที่ 259.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 12,013 คน
ชาย 6,062 คน

หญิง 5,951 คน

ขอมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2562



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลหวยชมภู
อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ฉบับที่1

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารส่วนตําบลหวยชมภู
        ตามที่สภาองคการบริหารสวนตําบลหวยชมภูไดพิจารณาอนุมัติขอบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปแลวนั้น 

        บัดนี้ปรากฎวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความจําเปนตองตั้งงบประมาณรายจายเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีรายรับบางประเภทเพิ่มมากขึ้น 
ประกอบกับ องคการบริหารสวนตําบล  มีรายรับเกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับ เปนเงินทั้งสิ้น 6,462,180 บาท ทําใหมีความจําเปน
ตองตั้งงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เปนเงินทั้งสิ้น 6,462,180 บาท





ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลห้วยชมภู

อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ องคการบริหารส่วนตําบลห้วยชมภู
อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 917,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 20,000

แผนงานเคหะและชุมชน 1,241,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,240,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 44,180

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 6,462,180



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบลงทุน 897,000 20,000 917,000

    ค่าครุภัณฑ์ 897,000 20,000 917,000

                                             รวม 897,000 20,000 917,000
แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา

รวม

งบลงทุน 20,000 20,000

    ค่าครุภัณฑ์ 20,000 20,000

                                             รวม 20,000 20,000
แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน รวม

งบลงทุน 20,000 1,221,000 1,241,000

    ค่าครุภัณฑ์ 20,000 0 20,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 1,221,000 1,221,000

                                             รวม 20,000 1,221,000 1,241,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยชมภู

อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

รวม

งบลงทุน 4,240,000 4,240,000

    ค่าครุภัณฑ์ 24,000 24,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,216,000 4,216,000

                                             รวม 4,240,000 4,240,000
แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 44,180 44,180

    งบกลาง 44,180 44,180

                                             รวม 44,180 44,180





รายงานประมาณการรายรับ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
องคการบริหารสวนตําบลหวยชมภู

อําเภอ เมืองเชียงราย  จังหวัด เชียงราย

รายการ ยอดประมาณการเดิม รับจริงระหว่างปี รับจริงเกินประมาณการ ยอดประมาณการ
หมวดภาษีอากร
      ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 30,000 68,273.77 38,273.77 17,400

      ภาษีบํารุงทองที่ 0 0.00 0.00 0

      ภาษีป้าย 20,000 1,600.00 -18,400.00 0

      อากรการฆาสัตว 0 0.00 0.00 0

      อากรรังนกอีแอน 0 0.00 0.00 0

รวมหมวดภาษีอากร 50,000 69,873.77 19,873.77 17,400
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
      คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว 0 0.00 0.00 0

      คาธรรมเนียมโรงพักสัตว 0 0.00 0.00 0

      คาธรรมเนียมประทับตรารับรองใหจําหนายเนื้อสัตว 0 0.00 0.00 0

      คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0 0.00 0.00 0

      คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 0 0.00 0.00 0

      คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต 0 0.00 0.00 0

      คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0 0.00 0.00 0

      คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0 0.00 0.00 0

      คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 0 0.00 0.00 0

วันที่พิมพ : 25/9/2562  15:10:48 หนา : 1/6



รายการ ยอดประมาณการเดิม รับจริงระหว่างปี รับจริงเกินประมาณการ ยอดประมาณการ
      คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่จําหนายอาหารหรือ
สะสมอาหาร

0 0.00 0.00 0

      คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน 0 0.00 0.00 0

      คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการโฆษณา 0 0.00 0.00 0

      คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 0 0.00 0.00 0

      คาธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน 0 0.00 0.00 0

      คาธรรมเนียมการฉีดวัคซีน / ใบรับรองการฉีดวัคซีน 0 0.00 0.00 0

      คาธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบา 0 0.00 0.00 0

      คาธรรมเนียมเครื่องหมายประจําตัวสัตว 0 0.00 0.00 0

      คาธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 0 0.00 0.00 0

      คาธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตเปนผูมีสิทธิทํารายงานผลกระทบสิ่งแวด
ลอม

0 0.00 0.00 0

      คาธรรมเนียมใบอนุญาตเปนผูมีสิทธิทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม 0 0.00 0.00 0

      คาธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาตเปนผูควบคุม 0 0.00 0.00 0

      คาธรรมเนียมใบอนุญาตเปนผูควบคุม 0 0.00 0.00 0

      คาธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาตเปนผูรับจางใหบริการ 0 0.00 0.00 0

      คาธรรมเนียมเปนผูรับจางใหบริการ 0 0.00 0.00 0

      คาธรรมเนียมการแพทย 0 0.00 0.00 0

      คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 0 0.00 0.00 0

      คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการบําบัดน้ําเสีย 0 0.00 0.00 0

      คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการบําบัดน้ําทิ้ง 0 0.00 0.00 0

      คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 400 320.00 -80.00 0

      คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 0 0.00 0.00 0

วันที่พิมพ : 25/9/2562  15:10:48 หนา : 2/6



รายการ ยอดประมาณการเดิม รับจริงระหว่างปี รับจริงเกินประมาณการ ยอดประมาณการ
      คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก 0 0.00 0.00 0

      คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 0 0.00 0.00 0

      คาธรรมเนียมอื่น ๆ 0 0.00 0.00 0

      คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต 0 0.00 0.00 0

      คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0 0.00 0.00 0

      คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย 0 0.00 0.00 0

      คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบ
รอยของบานเมือง

0 0.00 0.00 0

      คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร 0 0.00 0.00 0

      คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน 0 0.00 0.00 0

      คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข 0 0.00 0.00 0

      คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบา 0 0.00 0.00 0

      คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับทองถิ่น 0 0.00 0.00 0

      คาปรับการผิดสัญญา 355,600 679,298.00 323,698.00 205,680

      คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย 0 0.00 0.00 0

      คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายหอพัก 0 0.00 0.00 0

      คาปรับอื่น ๆ 0 0.00 0.00 0

      คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย 0 0.00 0.00 0

      คาใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 0 0.00 0.00 0

      คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 0 0.00 0.00 0

      คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว 
หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

0 0.00 0.00 0

      คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 0 0.00 0.00 0

วันที่พิมพ : 25/9/2562  15:10:48 หนา : 3/6



รายการ ยอดประมาณการเดิม รับจริงระหว่างปี รับจริงเกินประมาณการ ยอดประมาณการ
      คาใบอนุญาตใหตั้งตลาดเอกชน 0 0.00 0.00 0

      คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0 0.00 0.00 0

      คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 0 0.00 0.00 0

      คาใบอนุญาตอื่นๆ 0 0.00 0.00 0

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 356,000 679,618.00 323,618.00 205,680
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
      คาเชาที่ดิน 0 0.00 0.00 0

      คาเชาหรือบริการสถานที่ 20,000 20,000.00 0.00 0

      ดอกเบี้ย 250,000 290,838.33 40,838.33 40,000

      เงินปันผลหรือเงินรางวัลตางๆ 0 0.00 0.00 0

      คาตอบแทนตามกฎหมายกําหนด 0 0.00 0.00 0

      รายไดจากทรัพยสินอื่น ๆ 0 0.00 0.00 0

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 270,000 310,838.33 40,838.33 40,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
      คาจําหนายเวชภัณฑ 0 0.00 0.00 0

      คาจําหนายเศษของ 0 0.00 0.00 0

      เงินที่มีผูอุทิศให 0 0.00 0.00 0

      คาขายแบบแปลน 10,000 12,600.00 2,600.00 600

      คาเขียนแบบแปลน 0 0.00 0.00 0

      คาจําหนายแบบพิมพและคํารอง 0 0.00 0.00 0

      คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 0 0.00 0.00 0

      คาสมัครสมาชิกหองสมุด 0 0.00 0.00 0
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รายการ ยอดประมาณการเดิม รับจริงระหว่างปี รับจริงเกินประมาณการ ยอดประมาณการ
      รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 1,000 181,945.00 180,945.00 120,000

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 11,000 194,545.00 183,545.00 120,600
หมวดรายได้จากทุน
      คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 0 60,000.00 60,000.00 50,000

      รายไดจากทุนอื่นๆ 0 0.00 0.00 0

รวมหมวดรายได้จากทุน 0 60,000.00 60,000.00 50,000
หมวดภาษีจัดสรร
      ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน 800,000 783,127.87 -16,872.13 0

      ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 9,000,000 10,456,945.75 1,456,945.75 1,434,320

      ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 4,102,000 4,257,001.65 155,001.65 94,180

      ภาษีธุรกิจเฉพาะ 250,000 178,402.56 -71,597.44 0

      ภาษีสุรา 0 0.00 0.00 0

      ภาษีสรรพสามิต 7,000,000 9,517,605.90 2,517,605.90 2,500,000

      ภาษีการพนัน 0 0.00 0.00 0

      ภาษียาสูบ 0 0.00 0.00 0

      อากรประมง 0 0.00 0.00 0

      คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม 0 0.00 0.00 0

      คาภาคหลวงแร 60,000 74,225.84 14,225.84 0

      คาภาคหลวงปิโตรเลียม 100,000 90,585.55 -9,414.45 0

      เงินที่เก็บตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ 0 0.00 0.00 0

      คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 0 0.00 0.00 0
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รายการ ยอดประมาณการเดิม รับจริงระหว่างปี รับจริงเกินประมาณการ ยอดประมาณการ
      อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง 0 0.00 0.00 0

      คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 0 0.00 0.00 0

      ภาษีจัดสรรอื่นๆ 1,000 1,280.40 280.40 0

รวมหมวดภาษีจัดสรร 21,313,000 25,359,175.52 4,046,175.52 4,028,500
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
      เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี 0 0.00 0.00 0

      เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอน
เลือกทํา

26,500,000 28,806,766.00 2,306,766.00 2,000,000

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 26,500,000 28,806,766.00 2,306,766.00 2,000,000
รวมทุกหมวด 48,500,000 55,480,816.62 6,980,816.62 6,462,180
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

องคการบริหารสวนตําบลหวยชมภู

อําเภอเมืองเชียงราย   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 6,462,180.00   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 17,400.00 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 17,400.00 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 205,680.00 บาท
คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 205,680.00 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 40,000.00 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 40,000.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 120,600.00 บาท
คาขายแบบแปลน จํานวน 600.00 บาท

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 120,000.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน รวม 50,000.00 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 50,000.00 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 4,028,500.00 บาท
ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 1,434,320.00 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 94,180.00 บาท

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,500,000.00 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 2,000,000.00 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอน
เลือกทํา

จํานวน 2,000,000.00 บาท
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รายงานประมาณการรายจ่าย (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

องคการบริหารสวนตําบลหวยชมภู
อําเภอ เมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

รายการ ยอดประมาณการเดิม รับจ่ายระหว่างปี ยอดประมาณการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเก็บเอกสาร แบบ 2 บานเลื่อน (ทรงเตี้ย) 0 0 40,000

ตูเก็บเอกสาร แบบ 2 บานเลื่อน (ทรงสูง) 0 0 5,000

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 0 0 829,000

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ แบบลากจูง 0 0 15,000

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 0 0 8,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 897,000
รวมงบลงทุน 0 0 897,000

รวมงานบริหารทั่วไป 0 0 897,000
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รายการ ยอดประมาณการเดิม รับจ่ายระหว่างปี ยอดประมาณการ
งานบริหารงานคลัง

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเก็บเอกสาร แบบ 2 บานเลื่อน (ทรงเตี้ย) 0 0 20,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 20,000
รวมงบลงทุน 0 0 20,000

รวมงานบริหารงานคลัง 0 0 20,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 0 0 917,000

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเก็บเอกสาร แบบ 2 บานเลื่อน (ทรงเตี้ย) 0 0 20,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 20,000
รวมงบลงทุน 0 0 20,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 0 0 20,000
รวมแผนงานการศึกษา 0 0 20,000
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รายการ ยอดประมาณการเดิม รับจ่ายระหว่างปี ยอดประมาณการ
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเก็บเอกสาร แบบ 2 บานเลื่อน (ทรงเตี้ย) 0 0 20,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 20,000
รวมงบลงทุน 0 0 20,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 0 0 20,000
งานไฟฟ้าถนน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

1. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานแมมอญ หมูที่ 2 0 0 500,000

2. โครงการกอสรางพนังคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันตลิ่ง บานรมเย็น หมูที่ 11 0 0 389,000

3. โครงการกอสรางถังเก็บน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 9 0 0 332,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 1,221,000
รวมงบลงทุน 0 0 1,221,000

รวมงานไฟฟ้าถนน 0 0 1,221,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 0 0 1,241,000
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รายการ ยอดประมาณการเดิม รับจ่ายระหว่างปี ยอดประมาณการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํารวจ

เครื่องหาพิกัดดวยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา 0 0 24,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 24,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

(1) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลักเชื่อมตอระหวางหมูบาน 
(หยอมบานติแส หมูที่ 5 บานกกนอย)

0 0 500,000

(2) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลักเชื่อมตอระหวางหมูบาน 
(บานหวยชมภู หมูที่ 6)

0 0 500,000

(3) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลักเชื่อมตอระหวางหมูบาน 
(บานแมสลัก หมูที่ 9)

0 0 500,000

(4) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลักเชื่อมตอระหวางหมูบาน 
(บานจะคือ หมูที่ 10)

0 0 500,000

(5) โครงการปรับเกรดขยายถนนสายหลักระหวางหมูบาน (หยอมบานหาดยาว 
หมูที่ 4 - บานกกนอย หมูที่ 5)

0 0 500,000

(6) โครงการปรับเกรดขยายถนนสายหลักระหวางหมูบาน (หยอมบานแกงหลวง
นอก หมูที่ 8 - หยอมบานอิ้วเมี้ยน หมูที่ 4)

0 0 500,000

(7) โครงการปรับเกรดขยายถนนสายหลักระหวางหมูบาน (บานแมสลัก หมูที่ 9 - 
บานจะคือ หมูที่ 10)

0 0 500,000
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รายการ ยอดประมาณการเดิม รับจ่ายระหว่างปี ยอดประมาณการ
(8) โครงการปรับเกรดขยายถนนสายหลักระหวางหมูบาน (บานรมเย็น - หยอม
บานป่าลัน หมูที่ 11)

0 0 417,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

1. โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค บานหวยชมภู หมูที่ 6 0 0 91,000

2. โครงการปรับปรุงอาคารหองประชุม อบต.หวยชมภู 0 0 208,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 4,216,000
รวมงบลงทุน 0 0 4,240,000

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 0 0 4,240,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 4,240,000

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) 220,000 220,000 44,180

รวมงบกลาง 220,000 220,000 44,180
รวมงบกลาง 220,000 220,000 44,180
รวมงบกลาง 220,000 220,000 44,180

รวมแผนงานงบกลาง 220,000 220,000 44,180
รวมทุกแผนงาน 220,000 220,000 6,462,180
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานการศึกษา
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบกลาง งบกลาง
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น (กบท.)

44,180 44,180

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเก็บเอกสาร แบบ 2 
บานเลื่อน (ทรงเตี้ย)

20,000 20,000 60,000 100,000

ตูเก็บเอกสาร แบบ 2 
บานเลื่อน (ทรงสูง)

5,000 5,000

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพ 
Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet)

8,000 8,000

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดเครื่องขยายเสียง
เคลื่อนที่ แบบลากจูง

15,000 15,000

ครุภัณฑยานพาหนะและขน
สง

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 829,000 829,000

ครุภัณฑสํารวจ

เครื่องหาพิกัดดวย
สัญญาณดาวเทียมแบบ
พกพา

24,000 24,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานการศึกษา
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

(1) โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหลักเชื่อมตอ
ระหวางหมูบาน (หยอม
บานติแส หมูที่ 5 บาน
กกนอย)

500,000 500,000

(2) โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหลักเชื่อมตอ
ระหวางหมูบาน (บาน
หวยชมภู หมูที่ 6)

500,000 500,000

(3) โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหลักเชื่อมตอ
ระหวางหมูบาน (บาน
แมสลัก หมูที่ 9)

500,000 500,000

(4) โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหลักเชื่อมตอ
ระหวางหมูบาน (บาน
จะคือ หมูที่ 10)

500,000 500,000

(5) โครงการปรับเกรด
ขยายถนนสายหลัก
ระหวางหมูบาน (หยอม
บานหาดยาว หมูที่ 4 - 
บานกกนอย หมูที่ 5)

500,000 500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานการศึกษา
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

(6) โครงการปรับเกรด
ขยายถนนสายหลัก
ระหวางหมูบาน (หยอม
บานแกงหลวงนอก หมู
ที่ 8 - หยอมบานอิ้ว
เมี้ยน หมูที่ 4)

500,000 500,000

(7) โครงการปรับเกรด
ขยายถนนสายหลัก
ระหวางหมูบาน (บาน
แมสลัก หมูที่ 9 - บาน
จะคือ หมูที่ 10)

500,000 500,000

(8) โครงการปรับเกรด
ขยายถนนสายหลัก
ระหวางหมูบาน (บาน
รมเย็น - หยอมบานป่า
ลัน หมูที่ 11)

417,000 417,000

1. โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานแมมอญ หมูที่ 2

500,000 500,000

2. โครงการกอสราง
พนังคอนกรีตเสริมเหล็ก
ป้องกันตลิ่ง บานรมเย็น 
หมูที่ 11

389,000 389,000

3. โครงการกอสรางถัง
เก็บน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 9

332,000 332,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานการศึกษา
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งกอสราง

1. โครงการปรับปรุง
อาคารอเนกประสงค 
บานหวยชมภู หมูที่ 6

91,000 91,000

2. โครงการปรับปรุง
อาคารหองประชุม อบต
.หวยชมภู

208,000 208,000

รวม 44,180 4,240,000 1,241,000 20,000 917,000 6,462,180
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
องคการบริหารสวนตําบลหวยชมภู

อําเภอ เมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 6,462,180 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 897,000 บาท

งบลงทุน รวม 897,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 897,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเก็บเอกสาร แบบ 2 บานเลื่อน (ทรงเตี้ย) จํานวน 40,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร แบบ 2 บานเลื่อน (ทรงเตี้ย) จํานวน 8
 ตู ราคาตูละ 5,000 บาท สําหรับใชเก็บเอกสาร ของสํานักงานปลัดและของ
กิจการสภา อบต.หวยชมภู โดยมีรายละเอียดดังนี้
     1. ผลิตจากเหล็กหนาคุณภาพดี ขนาด 4 ฟุต แนวนอน
     2. แผนชั้น 2 แผน สามารถปรับระดับได
     3. ประตูเป็นกระจกบานเลื่อน มือจับแบบฝัง และมีกุญแจล็อกตู 
- จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงานประมาณ
- เป็นไปหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 / หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลว 15 พค. 62 และ หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท0810.3/ว6046 ลว 19 ตค 61
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ตูเก็บเอกสาร แบบ 2 บานเลื่อน (ทรงสูง) จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร แบบ 2 บานเลื่อน (ทรงสูง) จํานวน 1
 ตู ราคาตูละ 5,000 บาท สําหรับเก็บกรอบรูปใบประกาศ และโลรางวัล
ของ อบต.หวยชมภู โดยมีรายละเอียดดังนี้
     1. ผลิตจากเหล็กหนาคุณภาพดี ขนาด 4 ฟุต ทรงสูง
     2. มีแผนชั้นเหล็ก สามารถปรับระดับได
     3. ประตูเป็นกระจกบานเลื่อน มือจับแบบฝัง และมีกุญแจล็อกตู 
- จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงานประมาณ
- เป็นไปหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 / หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลว 15 พค. 62 และ หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท0810.3/ว6046 ลว 19 ตค 61

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 829,000 บาท
- เพื่อเป็นคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จํานวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ
สังเขปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ ดังนี้
     1. ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400
 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด ไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 4 ลอ แบบ
มีชองวางดานหลังคนขับ (Cab)ปริมาตร หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํา
กวา 110 กิโลวัตต 
     2. แบบมีชองวางดานหลังคนขับ 
          2.1 มีน้ําหนักบรรทุกไมนอยกวา 1 ตัน 
          2.2 มีชองวางดานหลังคนขับสําหรับนั่งหรือเก็บของได
          2.3 เป็นกะบะสําเร็จรูป
          2.4 เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ และบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลว 15 พค. 62 และ หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท0810.3/ว6046 ลว 19 ตค 61
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ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ
ชุดเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ แบบลากจูง จํานวน 15,000 บาท
- เพื่อเป็นคาจัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ แบบลากจูง จํานวน 1 ชุด ใช
สําหรับการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ ในกิจการของ อบต.หวยชมภู เชน การจัด
ประชุมประชาคมทองถิ่น เป็นตน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
   1. มีลําโพงแบบสองทาง ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
   2. มีชองสําหรับ SD-Card / USB ที่รองรับไฟล MP3 และ WMA ได
   3. ไมโครโฟนไรสาย แบบมือถือ จํานวน 2 ตัว
   4. แบตเตอรีสํารองในตัว สามารถใชงานไดถึง 6-8 ชั่วโมง
   5. กําลังขับพาวเวอรแอมป ไมนอยกวา 200 วัตต
- จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลว 15 พค. 62 และ หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท0810.3/ว6046 ลว 19 ตค 61 
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร
เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 8,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multi function แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถัง
เติมหมึก (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง 
- โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
    1) เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax 
ภายในเครื่องเดียวกัน
    2) เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
    3) มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi
    4) มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 27 หนา
ตอนาที (ppm) หรือ 8 ภาพตอนาที (ipm)
    5) มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15 หนาตอ
นาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
    6) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได
    7) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi
    8) มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
    9) สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
    10) สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
    11) สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
    12) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอย
กวา 1 ชอง
    13) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
    14) สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได
    15) มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
    16) สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และบัญชีมตรฐานครุภัณฑของกระทรวง
ดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.3/ว2931 ลว 15 พค. 62 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0810.3
/ว6046 ลว 19 ตค 61
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งานบริหารงานคลัง รวม 20,000 บาท
งบลงทุน รวม 20,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเก็บเอกสาร แบบ 2 บานเลื่อน (ทรงเตี้ย) จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร แบบ 2 บานเลื่อน (ทรงเตี้ย) จํานวน 4
 ตู ราคาตูละ 5,000 บาท สําหรับใชเก็บเอกสาร ของกองคลัง โดยมีราย
ละเอียดดังนี้
     1. ผลิตจากเหล็กหนาคุณภาพดี ขนาด 4 ฟุต
     2. แผนชั้น 2 แผน สามารถปรับระดับได
     3. ประตูเป็นกระจกบานเลื่อน มือจับแบบฝัง และมีกุญแจล็อกตู 
- จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงานประมาณ
- เป็นไปหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลว 15 พค. 62 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท0810.3/ว6046 ลว 19 ตค 61
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 20,000 บาท

งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเก็บเอกสาร แบบ 2 บานเลื่อน (ทรงเตี้ย) จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร แบบ 2 บานเลื่อน (ทรงเตี้ย) จํานวน 4
 ตู ราคาตูละ 5,000 บาท สําหรับใชเก็บเอกสาร ของกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้
     1. ผลิตจากเหล็กหนาคุณภาพดี ขนาด 4 ฟุต 
     2. แผนชั้น 2 แผน สามารถปรับระดับได
     3. ประตูเป็นกระจกบานเลื่อน มือจับแบบฝัง และมีกุญแจล็อกตู 
- จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงานประมาณ
- เป็นไปหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลว 15 พค. 62 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท0810.3/ว6046 ลว 19 ตค 61
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 20,000 บาท

งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเก็บเอกสาร แบบ 2 บานเลื่อน (ทรงเตี้ย) จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร แบบ 2 บานเลื่อน (ทรงเตี้ย) จํานวน 4
 ตู ราคาตูละ 5,000 บาท สําหรับใชเก็บเอกสาร ของกองชาง โดยมีราย
ละเอียดดังนี้
     1. ผลิตจากเหล็กหนาคุณภาพดี ขนาด 4 ฟุต
     2. แผนชั้น 2 แผน สามารถปรับระดับได
     3. ประตูเป็นกระจกบานเลื่อน มือจับแบบฝัง และมีกุญแจล็อกตู 
- จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงานประมาณ
- เป็นไปหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลว 15 พค. 62 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท0810.3/ว6046 ลว 19 ตค 61

งานไฟฟ้าถนน รวม 1,221,000 บาท
งบลงทุน รวม 1,221,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,221,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

1. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานแมมอญ หมูที่ 2 จํานวน 500,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานแมมอญ หมูที่ 2 จุดเริ่ม
ตน หนาบานนายอาลูเปย มณีศรีรัตน พิกัด 47Q0563547,2196132 จุดสิ้น
สุด บานนายมงคลชัย แซซี พิกัด 47Q563649,2196004 ขนาดกวาง 4
 เมตร ยาว 170 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไมนอย
กวา 680 ตารางเมตร พรอมป้ายโครงการ 1 ป้าย
- เป็นไป พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และพรบ
.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท.พ.ศ.2542
 มาตรา 16(4)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 52 ลําดับที่ 109
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2. โครงการกอสรางพนังคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันตลิ่ง บานรมเย็น หมูที่ 11 จํานวน 389,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคากอสรางพนังคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันตลิ่ง(ดินสไลด) บานรม
เย็น หมูที่ 11 พิกัด 47Q0564951,2203162 ระยะทางยาว 20 เมตร สูง 5
 เมตร พรอมป้ายโครงการ 1 ป้าย
- เป็นไป พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และพรบ
.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท.พ.ศ.2542
 มาตรา 16(4)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 52 ลําดับที่ 110

3. โครงการกอสรางถังเก็บน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 9 จํานวน 332,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคากอสรางถังเก็บน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บานแมสลัก หมูที่ 9 จุด
กอสราง หยอมบานหวยเจริญ พิกัด 47Q0553125,2216888 ขนาดกวาง 6
 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 2.50 เมตร พรอมป้ายโครงการ 1 ป้าย
- เป็นไป พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และพรบ
.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท.พ.ศ.2542
 มาตรา 16(4)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 30 ลําดับที่ 13
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 4,240,000 บาท

งบลงทุน รวม 4,240,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 24,000 บาท
ครุภัณฑสํารวจ

เครื่องหาพิกัดดวยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จํานวน 24,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องหาพิกัดดวยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา(GPS) 
จํานวน 1 เครื่อง สําหรับงานสํารวจกองชาง ในกิจการของ อบต.หวยชมภู 
- โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ดังนี้
   1) มีเครื่องรับสัญญาณ GPS แบบความไวสูง
   2) มีจอภาพแสดงผลแบบ LCD
   3) บันทึกขอมูลตําแหนงพิกัดไดไมนอยกวา 2,000 จุด และสรางเสนทาง
ได 200 เสนทาง
   4) บันทึกขอมูลคาพิกัดโดยอัตโนมัติไดถึง 10,000 จุด
   5) มีแผนที่ประเทศไทยบรรจุอยู และขอมูลตําแหนงสถานที่สําคัญไมนอย
กวา 500,000 ตําแหนง
   6) มีเข็มทิศอิเล็กทรอนิกสและระบบหาคาความสูงโดยการวัดความดัน
บรรยากาศ
   7) มีพอรตสําหรับเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอรผานทาง USB port 
แบบ High-Speed
หมายเหตุ : เครื่องหาพิกัดดวยสัญญาณดาวเทียม แบบพกพา มีชื่อเรียกอื่นคือ
เครื่องอานพิกัดทางภูมิศาสตร
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ  , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลว 15 พค. 62 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท0810.3/ว6046 ลว 19 ตค 61
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,216,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

(1) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลักเชื่อมตอระหวางหมูบาน 
(หยอมบานติแส หมูที่ 5 บานกกนอย)

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลักเชื่อมตอระหวางหมู
บาน (หยอมบานแสนตอ-หยอมบานติแส) หยอมบานติแส หมูที่ 5 บานกก
นอย  จํานวน 2 จุด จุดที่ 1 เริ่มตน พิกัด 47Q0562372,2209667 สิ้น
สุด พิกัด 47 Q0562340,2209724 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 73 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 292 ตารางเมตร
จุดที่ 2  เริ่มเตน พิกัด 47Q0562336,2209762 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 73
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 292 ตาราง
เมตร พรอมป้ายโครงการ 1 ป้าย
- เป็นไป พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และพรบ
.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท.พ.ศ.2542
 มาตรา 16(4)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 49 ลําดับที่ 96

(2) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลักเชื่อมตอระหวางหมูบาน 
(บานหวยชมภู หมูที่ 6)

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลักเชื่อมตอระหวางหมู
บาน บานหวยชมภู หมูที่ 6 จุดเริ่มตน พิกัด 47Q0553502,2208404 จุดสิ้น
สุด พิกัด 47Q0553571,2208506 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 128 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 640 ตารางเมตร พรอมป้าย
โครงการ 1 ป้าย
- เป็นไป พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และพรบ
.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท.พ.ศ.2542
 มาตรา 16(4)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 49 ลําดับที่ 96
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(3) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลักเชื่อมตอระหวางหมูบาน 
(บานแมสลัก หมูที่ 9)

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลักเชื่อมตอระหวางหมู
บาน บานแมสลัก หมูที่ 9 จุดเริ่มตน พิกัด 47Q0552650,2217332 จุดสิ้น
สุด บริเวณที่นานางสาวสุภาพร จะหยู ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 157 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 628 ตารางเมตร พรอมป้าย
โครงการ 1 ป้าย
- เป็นไป พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และพรบ
.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท.พ.ศ.2542
 มาตรา 16(4)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 49 ลําดับที่ 96

(4) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลักเชื่อมตอระหวางหมูบาน 
(บานจะคือ หมูที่ 10)

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลักเชื่อมตอระหวางหมู
บาน บานจะคือ หมูที่ 10 จํานวน 2 จุด
จุดที่ 1 เริ่มตนตอจากทอ คสล.ลําหวยริน จุดสิ้นสุด ทอ คสล.ลําหวยไอมู ขนาด
กวาง 3 เมตร ยาว 130 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไมนอย
กวา 390 ตารางเมตร
จุดที่ 2 เริ่มตน ทอ คสล.ลําหวยไอมู จุดสิ้นสุด สวนอาโวคาโดของนายทัก
ชัย แอสอ ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 85 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 255 ตารางเมตร พรอมป้ายโครงการ 1 ป้าย
- เป็นไป พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และพรบ
.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท.พ.ศ.2542
 มาตรา 16(4)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 49 ลําดับที่ 96
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(5) โครงการปรับเกรดขยายถนนสายหลักระหวางหมูบาน (หยอมบานหาดยาว 
หมูที่ 4 - บานกกนอย หมูที่ 5)

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปรับเกรดขยายถนนสายหลักระหวางหมูบาน เสนทางหยอม
บานหาดยาว หมูที่ 4 - บานกกนอย หมูที่ 5 จุดเริ่ม
ตน พิกัด 47Q0564637,2211813 จุดสิ้นสุด พิกัด 47Q0565079,2211471
 ขนาดกวางเฉลี่ย 2 เมตร ระยะทางยาว 650 เมตร พรอมป้ายโครงการ 1 ป้าย
- เป็นไป พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และพรบ
.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท.พ.ศ.2542
 มาตรา 16(4)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 53 ลําดับที่ 112

(6) โครงการปรับเกรดขยายถนนสายหลักระหวางหมูบาน (หยอมบานแกง
หลวงนอก หมูที่ 8 - หยอมบานอิ้วเมี้ยน หมูที่ 4)

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปรับเกรดขยายถนนสายหลักระหวางหมูบาน เสนทางหยอม
บานแกงหลวงนอก หมูที่ 8 - หยอมบานอิ้วเมี่ยน หมูที่ 4 จํานวน 4 จุด ดังนี้
จุดที่ 1 พิกัด 47Q0565431,2210979จุดสิ้นสุด พิกัด 47Q0565652,2210716
 ขนาดกวางเฉลี่ย 2 เมตร ระยะทางยาว 320 เมตร 
จุดที่ 2 พิกัด 47Q0566321,2210078จุดสิ้นสุด พิกัด 47Q0566366,2209828
 ขนาดกวางเฉลี่ย 2 เมตร ระยะทางยาว 100 เมตร 
จุดที่ 3 พิกัด 47Q0566414,2209949จุดสิ้นสุด พิกัด 47Q0566632,2209942
 ขนาดกวางเฉลี่ย 2 เมตร ระยะทางยาว 240 เมตร 
จุดที่ 4 พิกัด 47Q0566643,2209937จุดสิ้นสุด พิกัด 47Q0566852,2209854
 ขนาดกวางเฉลี่ย 2 เมตร ระยะทางยาว 260 เมตร พรอมป้ายโครงการ 1 ป้าย
- เป็นไป พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และพรบ
.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท.พ.ศ.2542
 มาตรา 16(4)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 53 ลําดับที่ 112
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(7) โครงการปรับเกรดขยายถนนสายหลักระหวางหมูบาน (บานแมสลัก หมูที่ 9 
- บานจะคือ หมูที่ 10)

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปรับเกรดขยายถนนสายหลักระหวางหมูบาน เสนทางแม
สลัก หมูที่ 9 - บานจะคือ หมูที่ 10 จํานวน 5 จุด ดังนี้
จุดที่ 1 พิกัด 47Q0554018,2216533จุดสิ้นสุด พิกัด 47Q0554326,2216338
 ขนาดกวางเฉลี่ย 2 เมตร ระยะทางยาว 370 เมตร 
จุดที่ 2 พิกัด 47Q0554645,2216054จุดสิ้นสุด พิกัด 47Q0554793,2215792
 ขนาดกวางเฉลี่ย 2 เมตร ระยะทางยาว 340 เมตร 
จุดที่ 3 พิกัด 47Q0554986,2215806จุดสิ้นสุด พิกัด 47Q0555210,2215688
 ขนาดกวางเฉลี่ย 2 เมตร ระยะทางยาว 250 เมตร 
จุดที่ 4 พิกัด 47Q0555217,2215661จุดสิ้นสุด พิกัด 47Q0555300,2215609
 ขนาดกวางเฉลี่ย 2 เมตร ระยะทางยาว 90 เมตร 
จุดที่ 5 พิกัด 47Q0555312,2215607จุดสิ้นสุด พิกัด 47Q0555631,2215803
 ขนาดกวางเฉลี่ย 2 เมตร ระยะทางยาว 350 เมตรพรอมป้ายโครงการ 1 ป้าย
- เป็นไป พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และพรบ
.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท.พ.ศ.2542
 มาตรา 16(4)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 53 ลําดับที่ 112
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(8) โครงการปรับเกรดขยายถนนสายหลักระหวางหมูบาน (บานรมเย็น - หยอม
บานป่าลัน หมูที่ 11)

จํานวน 417,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปรับเกรดขยายถนนสายหลักระหวางหมูบาน เสนทางจากบาน
หลัก บานรมเย็น หมูที่ 11 - หยอมบานป่าลัน หมูที่ 11 จํานวน 3 จุด ดังนี้
จุดที่ 1 พิกัด 47Q0565048,2204314จุดสิ้นสุด พิกัด 47Q0564974,2204352
 ขนาดกวางเฉลี่ย 2 เมตร ระยะทางยาว 90 เมตร 
จุดที่ 2  พิกัด 47Q0565030,2204976จุดสิ้น
สุด พิกัด 47Q0565081,2205250 ขนาดกวางเฉลี่ย 2 เมตร ระยะทาง
ยาว 280 เมตร 
จุดที่ 3  พิกัด 47Q0565354,2205370จุดสิ้น
สุด พิกัด 47Q0565597,2205927 ขนาดกวางเฉลี่ย 2 เมตร ระยะทาง
ยาว 340 เมตร ปรับเกรดถนนลูกรังขนาดกวางเฉลี่ย 6 เมตร ระยะทาง
ยาว 1,500 เมตร พรอมป้ายโครงการ 1 ป้าย
- เป็นไป พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และพรบ
.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท.พ.ศ.2542
 มาตรา 16(4)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 53 ลําดับที่ 112

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
1. โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค บานหวยชมภู หมูที่ 6 จํานวน 91,000 บาท
- เพื่อเป็นคาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค บานหวยชมภู หมูที่ 6 ขนาดอาคาร
กวาง 10 เมตร ยาว 15 เมตร พรอมป้ายโครงการ 1 ป้าย
- เป็นไป พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และพรบ
.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท.พ.ศ.2542
 มาตรา 16(4)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 54 ลําดับที่ 119

2. โครงการปรับปรุงอาคารหองประชุม อบต.หวยชมภู จํานวน 208,000 บาท
โครงการปรับปรุงอาคารหองประชุม อบต.หวยชมภู 208,000
- เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงอาคารหองประชุม อบต.หวยชมภู จุดกอสราง อาคาร
หองประชุม อบต.หวยชมภู (หลังเกา) พรอมป้ายโครงการ 1 ป้าย
- เป็นไป พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และพรบ
.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท.พ.ศ.2542
 มาตรา 16(4)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 53 ลําดับที่ 113
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 44,180 บาท

งบกลาง รวม 44,180 บาท
งบกลาง รวม 44,180 บาท
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 44,180 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการสวนทองถิ่น (กบ
ท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2500 โดย
คํานวณตั้งจายในอัตรารอยละ 1 ของประมาณการรายรับทุกประเภท
ประจําป และมิใหนํารายรับประเภทพันธบัตร เงินกู เงินทีมีผูอุทิศใหและเงินอุด
หนุนมารวม โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546
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