


 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู 
เรื่อง  ประกาศใช้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

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

   ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู ได้จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ.๒๕๖๓ โดยความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู ในการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยชมภู สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ และได้ผ่านความ
อนุมัติจากนายอ าเภอเมืองเชียงราย ตามหนังสือ ชร๐๐๒๓.๖/๕๒๐๗ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ เรียบร้อย 
แล้ว 
  อาศัย อ านาจตามความแห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 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  ๑๓ 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 19 กันยายน 2562



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลหวยชมภู
อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยชมภู

              บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลหวยชมภู จะไดเสนอรางขอบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําป
ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยชมภูอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหวยชมภูจึงขอชี้แจง
ใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 64,245,275.61 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 20,931,030.40 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 19,992,990.87 บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 1 โครงการ รวม 308,000.00 บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 34 โครงการ รวม 4,310,372.49 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562
(1) รายรับจริง จํานวน 52,550,013.25 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 69,873.77 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 615,840.00 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 310,838.33 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 177,445.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 60,000.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 23,076,638.15 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 28,239,378.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 23,900.00 บาท

(3) รายจายจริง จํานวน 35,261,010.64 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 8,333,531.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 10,688,612.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 7,902,688.61 บาท

งบลงทุน จํานวน 4,086,924.50 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 4,249,254.53 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 23,900.00 บาท

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 1,791,000.00 บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
องคการบริหารสวนตําบลหวยชมภู

อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

รายรับจริง ปี  2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 71,114.68 50,000.00 10,600.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 1,890,182.00 356,000.00 50,400.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 321,422.98 270,000.00 330,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 196,325.00 11,000.00 185,000.00

หมวดรายไดจากทุน 0.00 0.00 0.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 2,479,044.66 687,000.00 576,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 26,589,646.87 21,313,000.00 26,764,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 26,589,646.87 21,313,000.00 26,764,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 26,101,978.40 26,500,000.00 27,200,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 26,101,978.40 26,500,000.00 27,200,000.00
รวม 55,170,669.93 48,500,000.00 54,540,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจาย รายจายจริงป 2561 ประมาณการ ป 2562 ประมาณการ ป 2563
จายจากงบประมาณ

งบกลาง 8,310,723.00 9,472,771.00 10,468,915.00

งบบุคลากร 12,776,640.00 15,706,800.00 16,231,440.00

งบดําเนินงาน 11,817,210.23 14,455,429.00 15,020,545.00

งบลงทุน 5,213,354.00 4,941,000.00 7,727,900.00

งบเงินอุดหนุน 3,781,800.00 3,924,000.00 5,091,200.00

รวมจายจากงบประมาณ 41,899,727.23 48,500,000.00 54,540,000.00

รวม 41,899,727.23 48,500,000.00 54,540,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลห้วยชมภู

อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องคการบริหารส่วนตําบลห้วยชมภู
อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,778,440

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 570,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 16,442,145

แผนงานสาธารณสุข 640,000

แผนงานเคหะและชุมชน 8,444,500

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 130,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 454,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,500,000

แผนงานการเกษตร 112,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 10,468,915

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 54,540,000



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 8,478,440 2,131,000 10,609,440

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,872,440 0 2,872,440

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,606,000 2,131,000 7,737,000

งบดําเนินงาน 2,808,000 982,000 3,790,000

    ค่าตอบแทน 479,000 442,000 921,000

    ค่าใช้สอย 1,422,000 485,000 1,907,000

    ค่าวัสดุ 537,000 55,000 592,000

    ค่าสาธารณูปโภค 370,000 0 370,000

งบลงทุน 322,000 17,000 339,000

    ค่าครุภัณฑ์ 322,000 17,000 339,000

งบเงินอุดหนุน 40,000 0 40,000

    เงินอุดหนุน 40,000 0 40,000

                                             รวม 11,648,440 3,130,000 14,778,440

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยชมภู

อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

รวม

งบดําเนินงาน 490,000 490,000

    ค่าตอบแทน 30,000 30,000

    ค่าใช้สอย 160,000 160,000

    ค่าวัสดุ 300,000 300,000

งบลงทุน 80,000 80,000

    ค่าครุภัณฑ์ 80,000 80,000

                                             รวม 570,000 570,000
แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 1,220,500 2,760,000 3,980,500

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,220,500 2,760,000 3,980,500

งบดําเนินงาน 303,000 7,654,545 7,957,545

    ค่าตอบแทน 176,000 280,000 456,000

    ค่าใช้สอย 90,000 4,447,740 4,537,740

    ค่าวัสดุ 37,000 2,891,805 2,928,805

    ค่าสาธารณูปโภค 0 35,000 35,000

งบลงทุน 8,900 0 8,900

    ค่าครุภัณฑ์ 8,900 0 8,900

งบเงินอุดหนุน 0 4,495,200 4,495,200

    เงินอุดหนุน 0 4,495,200 4,495,200

                                             รวม 1,532,400 14,909,745 16,442,145



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 420,000 420,000

    ค่าใช้สอย 370,000 370,000

    ค่าวัสดุ 50,000 50,000

งบเงินอุดหนุน 220,000 220,000

    เงินอุดหนุน 220,000 220,000

                                             รวม 640,000 640,000
แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ รวม

งบบุคลากร 1,641,500 0 0 1,641,500

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,641,500 0 0 1,641,500

งบดําเนินงาน 1,753,000 0 0 1,753,000

    ค่าตอบแทน 233,000 0 0 233,000

    ค่าใช้สอย 390,000 0 0 390,000

    ค่าวัสดุ 1,130,000 0 0 1,130,000

งบลงทุน 30,000 4,920,000 100,000 5,050,000

    ค่าครุภัณฑ์ 30,000 0 0 30,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 4,920,000 100,000 5,020,000

                                             รวม 3,424,500 4,920,000 100,000 8,444,500



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

รวม

งบดําเนินงาน 130,000 130,000

    ค่าใช้สอย 130,000 130,000

                                             รวม 130,000 130,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งานวิชาการวางแผนและส่ง

เสริมการท่องเที่ยว
รวม

งบดําเนินงาน 0 300,000 68,000 368,000

    ค่าใช้สอย 0 300,000 68,000 368,000

งบเงินอุดหนุน 50,000 36,000 0 86,000

    เงินอุดหนุน 50,000 36,000 0 86,000

                                             รวม 50,000 336,000 68,000 454,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

รวม

งบลงทุน 550,000 1,700,000 2,250,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 550,000 1,700,000 2,250,000

งบเงินอุดหนุน 0 250,000 250,000

    เงินอุดหนุน 0 250,000 250,000

                                             รวม 550,000 1,950,000 2,500,000



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานอนุรักษแหล่งน้ําและ
ป่าไม้

รวม

งบดําเนินงาน 112,000 112,000

    ค่าใช้สอย 112,000 112,000

                                             รวม 112,000 112,000
แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 10,468,915 10,468,915

    งบกลาง 10,468,915 10,468,915

                                             รวม 10,468,915 10,468,915





รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563
องคการบริหารสวนตําบลหวยชมภู

อําเภอ เมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย
 

รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 9,000.00
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 25,479.00 30,707.00 55,370.68 30,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีป้าย 16,128.00 21,224.00 15,744.00 20,000.00 -92.00 % 1,600.00

รวมหมวดภาษีอากร 41,607.00 51,931.00 71,114.68 50,000.00 10,600.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 200.00 450.00 570.00 400.00 0.00 % 400.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 1,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาปรับการผิดสัญญา 363,014.58 611,190.00 1,889,612.00 355,600.00 -85.94 % 50,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 364,914.58 611,640.00 1,890,182.00 356,000.00 50,400.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     คาเชาหรือบริการสถานที่ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00
     ดอกเบี้ย 404,401.81 352,198.29 301,422.98 250,000.00 24.00 % 310,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 424,401.81 372,198.29 321,422.98 270,000.00 330,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผูอุทิศให 0.00 0.00 4,348.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาขายแบบแปลน 174,300.00 56,000.00 3,400.00 10,000.00 -50.00 % 5,000.00
     คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 73.00 0.00 42.00 0.00 0.00 % 0.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 2,400.00 2,100.00 188,535.00 1,000.00 17,900.00 % 180,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 176,773.00 58,100.00 196,325.00 11,000.00 185,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน 647,737.11 790,315.22 843,730.76 800,000.00 5.63 % 845,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 9,021,337.39 9,647,678.93 10,931,451.34 9,000,000.00 22.22 % 11,000,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 4,399,069.75 4,336,831.97 4,966,221.14 4,102,000.00 21.89 % 5,000,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 250,999.08 226,633.46 229,624.80 250,000.00 0.00 % 250,000.00
     ภาษีสุรา 2,241,510.74 2,289,534.80 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีสรรพสามิต 4,821,508.07 5,517,509.46 9,451,633.77 7,000,000.00 35.71 % 9,500,000.00
     คาภาคหลวงแร 78,851.81 61,390.01 92,990.59 60,000.00 58.33 % 95,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 76,019.94 99,213.52 72,684.97 100,000.00 -27.00 % 73,000.00
     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 892.40 970.00 1,309.50 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 21,537,926.29 22,970,077.37 26,589,646.87 21,313,000.00 26,764,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา

16,327,008.00 25,805,966.00 26,101,978.40 26,500,000.00 2.64 % 27,200,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 16,327,008.00 25,805,966.00 26,101,978.40 26,500,000.00 27,200,000.00
รวมทุกหมวด 38,872,630.68 49,869,912.66 55,170,669.93 48,500,000.00 54,540,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลหวยชมภู

อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 54,540,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 10,600 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 9,000 บาท

เนื่องจากไดยกเลิกภาษีบํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ภาษีป้าย จํานวน 1,600 บาท

ประมาณการไวนอยกวาปงบประมาณ 2562 โดยการคํานวณเทียบเคียงกับ
รายรับจริงของปงบประมาณ 2561

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 50,400 บาท
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 400 บาท

ประมาณการไวเทากับปงบประมาณ 2562 โดยการคํานวณเทียบเคียงกับราย
รับจริงของปงบประมาณ 2561

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณ 2562 โดยการคํานวณเทียบเคียงกับราย
รับจริงของปงบประมาณ 2561

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 330,000 บาท
คาเชาหรือบริการสถานที่ จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณ 2562 โดยการคํานวณเทียบเคียงกับรายรับ
จริงของปงบประมาณ 2561

ดอกเบี้ย จํานวน 310,000 บาท

ประมาณการสูงกวางบประมาณ 2562 โดยการคํานวณเทียบเคียงกับรายรับ
จริงของปงบประมาณ 2561

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 185,000 บาท
คาขายแบบแปลน จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการนอยกวาปงบประมาณ 2562 โดยการคํานวณเทียบเคียงกับราย
รับจริงของปงบประมาณ 2561
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รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 180,000 บาท

ประมาณการสูงกวางบประมาณ 2562 โดยการคํานวณเทียบเคียงกับรายรับ
จริงของปงบประมาณ 2561

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 26,764,000 บาท

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน จํานวน 845,000 บาท

ประมาณการสูงกวาปงบประมาณ 2562 โดยการคํานวณเทียบเคียงกับรายรับ
จริงของปงบประมาณ 2561

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 11,000,000 บาท

ประมาณการสูงกวาปงบประมาณ 2562 โดยการคํานวณเทียบเคียงกับรายรับ
จริงของปงบประมาณ 2561

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 5,000,000 บาท

ประมาณการสูงกวาปงบประมาณ 2562 โดยการคํานวณเทียบเคียงกับรายรับ
จริงของปงบประมาณ 2561

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 250,000 บาท

ประมาณการนอยกวาปงบประมาณ 2562 โดยการคํานวณเทียบเคียงกับราย
รับจริงของปงบประมาณ 2561

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 9,500,000 บาท

ประมาณการสูงกวาปงบประมาณ 2562 โดยการคํานวณเทียบเคียงกับรายรับ
จริงของปงบประมาณ 2561

คาภาคหลวงแร จํานวน 95,000 บาท

ประมาณการสูงกวาปงบประมาณ 2562 โดยการคํานวณเทียบเคียงกับรายรับ
จริงของปงบประมาณ 2561

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 73,000 บาท

ประมาณการนอยกวาปงบประมาณ 2562 โดยการคํานวณเทียบเคียงกับราย
รับจริงของปงบประมาณ 2561

ภาษีจัดสรรอื่นๆ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการเทากับปงบประมาณ 2562 โดยการคํานวณเทียบเคียงกับรายรับ
จริงของปงบประมาณ 2561
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 27,200,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอน
เลือกทํา

จํานวน 27,200,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริง ปงบประมาณ 2562 โดยการคํานวณ
เทียบเคียงกับรายรับจริงของปงบประมาณ 2561

วันที่พิมพ : 19/9/2562  17:32:21 หนา : 3/3



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080 514,080 514,080 3.5 % 532,080

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 41,980 42,120 42,120 42,120 8.26 % 45,600

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 41,980 42,120 42,120 42,120 8.26 % 45,600

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล

86,400 86,400 86,400 86,400 5 % 90,720

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

2,044,800 1,972,800 1,893,600 1,886,500 14.42 % 2,158,440

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,729,240 2,657,520 2,578,320 2,571,220 2,872,440
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,535,511 2,639,340 2,870,140 3,082,300 16.8 % 3,600,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 14,200 24,000 -58.33 % 10,000

เงินประจําตําแหนง 130,500 132,000 132,000 132,000 0 % 132,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 875,960 994,739 1,044,749 1,500,000 0 % 1,500,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลห้วยชมภู
อําเภอเมืองเชียงราย    จังหวัดเชียงราย
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 99,180 83,673 83,362 101,340 -1.32 % 100,000

เงินเบี้ยกันดาร 107,096 108,000 232,000 264,000 0 % 264,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,748,247 3,957,752 4,376,451 5,103,640 5,606,000
รวมงบบุคลากร 6,477,487 6,615,272 6,954,771 7,674,860 8,478,440

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

76,600 42,200 8,200 550,000 -35.45 % 355,000

คาเชาบ้าน 69,000 72,000 71,500 112,800 -9.57 % 102,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 11,324 12,460 16,140 26,600 -17.29 % 22,000

รวมค่าตอบแทน 156,924 126,660 95,840 689,400 479,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 420,310 415,463 548,487 0 0 % 0

คาจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ 0 0 0 152,400 -1.57 % 150,000

คาจ้างเหมาเอกชนที่เป็นนิติบุคคลหรือ
บุคคลธรรมดาดําเนินงาน

0 0 0 260,200 -3.92 % 250,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 26,500 25,775 35,191.5 80,000 -25 % 60,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 139,264 0 0 391,679 -23.41 % 300,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ   
0 95,932 321,306 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 0 0 0 0 100 % 400,000

คาพวงมาลัย  ชอดอกไม้  กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา

0 0 0 2,000 0 % 2,000

โครงการ อบต.สัญจร พบประชาชน 1,290 0 0 0 100 % 20,000

โครงการ อบต.สัญจร พบประชาชน 
ประจําป 2560

0 450 0 0 0 % 0

โครงการแผนดินธรรม แผนดินทอง 5,220 0 0 0 0 % 0

โครงการฝกอบรมผู้นําชุมชนในการจัดทํา
แผนชุมชน

9,675 0 0 0 0 % 0

โครงการเพิ่มประสิทธฺภาพการทํางานด้วย
กิจกรรม 5 ส

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการวันพอแหงชาติ (วันชาติ) 0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการวันแมแหงชาติ 0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้แก
คณะผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานสวนตําบล 
ลูกจ้าง และผู้นําชุมชน  

8,190 0 0 0 0 % 0

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับผู้
บริหาร พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง 
และลูกจ้าง

0 4,750 4,621 10,000 100 % 20,000

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดทําแผนชุมชน และ
แผนพัฒนาท้องถิ่น

0 0 0 5,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิ ภาพการทํา
งานให้แกคณะผู้บริหาร ส.อบต. พนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้าง และผู้นําชุมชน

79,194 0 0 0 0 % 0

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
ตามหลักธรรมาภิบาล สําหรับผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล พนักงาน
จ้าง และลูกจ้าง

0 0 0 0 100 % 40,000

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
ตามหลักธรรมาภิบาล สําหรับผู้บริหาร 
สมาชิกฯ พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง 
และลูกจ้าง

0 18,860 0 0 0 % 0

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานตามหลักธรรมาภิ
บาล สําหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง และ
ลูกจ้าง

0 0 0 13,321 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 38,256.75 38,782.01 57,711.09 200,000 -25 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 727,899.75 600,012.01 967,316.59 1,114,600 1,422,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 134,433 110,401 104,389.5 90,000 -11.11 % 80,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 8,826 34,606 4,375 40,000 -50 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

วัสดุงานบ้านงานครัว 18,803 14,270 39,962 149,000 -73.15 % 40,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 179,221 50,000 0 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 21,850 56,400 0 50,000 100 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 1,641,897.5 180,537 1,783,240.9 200,000 0 % 200,000

วัสดุการเกษตร 0 500 10,440 10,000 0 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 2,000 0 % 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร 37,644 13,200 32,920 30,000 16.67 % 35,000

รวมค่าวัสดุ 1,863,453.5 409,914 2,154,548.4 621,000 537,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 57,237.43 110,678.38 171,141.92 200,000 0 % 200,000

คาบริการโทรศัพท 8,268.98 8,443.4 6,749.59 10,000 0 % 10,000

คาบริการไปรษณีย 23,349 11,438 9,276 12,000 -16.67 % 10,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 94,204 107,652.54 148,816 200,000 -25 % 150,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 183,059.41 238,212.32 335,983.51 422,000 370,000
รวมงบดําเนินงาน 2,931,336.66 1,374,798.33 3,553,688.5 2,847,000 2,808,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

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

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

จัดซื้อเต็นทผ้าใบโครงเหล็ก จํานวน 3 หลัง 
ราคาหลังละ 18,000 บาท

0 54,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

จัดซื้อรถเข็นพวงลาก 2 ล้อ 0 0 0 0 100 % 6,000

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อโครงเหล็กเสริมกระบะ 0 0 0 0 100 % 20,000

ครุภัณฑกอสร้าง

จัดซื้อรถเข็นปูน 0 0 0 0 100 % 2,000

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อระบบเครื่องเสียงพร้อมชุดไมคห้อง
ประชุมพร้อมติดตั้ง

0 0 0 0 100 % 150,000

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องกรองน้ําพร้อมติดตั้ง 0 0 0 0 100 % 100,000

ติดตั้งผ้ามานพร้อมอุปกรณ 0 0 150,000 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อกล้องถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 9,990 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร รายการ เครื่อง
พิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)

0 0 7,590 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับ
งานประมวลผล

0 0 0 0 100 % 44,000

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับ
งานสํานักงาน

0 30,980 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 141,373.91 41,430 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 159,763.91 136,210 157,590 0 322,000
รวมงบลงทุน 159,763.91 136,210 157,590 0 322,000

วันที่พิมพ : 19/9/2562  17:32:40 หน้า : 6/49



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น 0 11,000 0 0 0 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 0 11,000 0 0 0
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 11,000 0 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 45,000 50,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 0 25,000 0 0 % 0

โครงการประชาสัมพันธศิลปวัฒนธรรม และ
สงเสริมของดีอําเภอเมืองเชียงราย ในการ
แขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮา
ยเกมส”

0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ระดับอําเภอเมือง
เชียงราย

0 0 0 40,000 0 % 40,000

รวมเงินอุดหนุน 45,000 50,000 25,000 90,000 40,000
รวมงบเงินอุดหนุน 45,000 50,000 25,000 90,000 40,000

รวมงานบริหารทั่วไป 9,613,587.57 8,187,280.33 10,691,049.5 10,611,860 11,648,440
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 997,233 822,414 1,171,235 1,585,000 -8.83 % 1,445,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 7,110 0 0 10,000 140 % 24,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 12,194 40,871 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 133,800 295,620 330,720 350,000 42.86 % 500,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 24,000 21,301 15,540 40,000 -100 % 0

เงินเบี้ยกันดาร 48,000 39,484 95,355 120,000 0 % 120,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,252,143 1,191,013 1,653,721 2,147,000 2,131,000
รวมงบบุคลากร 1,252,143 1,191,013 1,653,721 2,147,000 2,131,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 300,000 33.33 % 400,000

คาเชาบ้าน 72,000 49,500 70,800 70,000 -57.14 % 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 7,760 10,400 32,500 40,000 -70 % 12,000

รวมค่าตอบแทน 79,760 59,900 103,300 410,000 442,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 140,741 8,842 10,280 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 30,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 10,000 -50 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 16,876.5 82,662 70,000 42.86 % 100,000

คาเดินทางไปราชการ 115,218 0 0 0 0 % 0

คาเดินทางไปราชการ   
0 39,068 0 0 0 % 0

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ 0 0 1,650 5,000 0 % 5,000

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจําป 
2560

0 4,480 0 0 0 % 0

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจําป 
2559

2,160 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดทําแผนที่ภาษี 0 0 0 50,000 100 % 100,000

โครงการประชาสัมพันธภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง

0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง,คาใช้จายในการ
เดินทาง,คาใช้จายในการจัดงาน,การเบิก
จายเงิน และข้อบกพรองในการปฏิบัติงาน

0 0 0 0 100 % 250,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 5,930 4,250 10,100 10,000 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 264,049 73,516.5 104,692 175,000 485,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 19,434 30,837 39,611.75 30,000 16.67 % 35,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

วัสดุคอมพิวเตอร 8,239 14,164 16,078 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 27,673 45,001 55,689.75 50,000 55,000
รวมงบดําเนินงาน 371,482 178,417.5 263,681.75 635,000 982,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

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

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 
(จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) ราคา 16,000 
บาท

0 0 15,900 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0 0 0 0 100 % 17,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 12,600 0 15,900 0 17,000
รวมงบลงทุน 12,600 0 15,900 0 17,000

รวมงานบริหารงานคลัง 1,636,225 1,369,430.5 1,933,302.75 2,782,000 3,130,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 11,249,812.57 9,556,710.83 12,624,352.25 13,393,860 14,778,440

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 16,800 78.57 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 16,800 30,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการฝกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการฝกอบรมการเฝ้าระวังและแจ้ง
เตือนภัยน้ําป่าไหลหลาก ดินทรุด ดินถลม 
แผนดินไหว

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการฝกอบรมฝกซ้อมการเคลื่อนย้ายผู้
คนและสัตวกรณีภัยพิบัติ

0 0 19,971 20,000 0 % 20,000

โครงการฝกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.ห้วยชม
ถู 

45,680.4 0 0 0 0 % 0

โครงการฝกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

0 0 0 50,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยน้ําป่า
ไหลหลาก ดินทรุด ดินถลม แผนดินไหว   0 0 7,821 10,000 -100 % 0

โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน 43,000 0 0 0 0 % 0

โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน 0 9,940.44 7,614.5 3,200 525 % 20,000

โครงการอบรมและป้องกันการเกิดอัคคีภัย 
ไฟป่า

0 9,845 6,790 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 88,680.4 19,785.44 42,196.5 93,200 160,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 0 93,500 0 0 % 0

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 0 100 % 300,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 93,500 0 300,000
รวมงบดําเนินงาน 88,680.4 19,785.44 135,696.5 110,000 490,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑอื่น

จัดซื้อเครื่องเป่าลม 0 0 0 0 100 % 80,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 80,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 0 80,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 88,680.4 19,785.44 135,696.5 110,000 570,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 88,680.4 19,785.44 135,696.5 110,000 570,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 683,777.87 778,164 828,900 902,520 4.93 % 947,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 15,000 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 31,952 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 94,000 117,600 30,540 138,000 4.35 % 144,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 20,000 24,000 6,000 24,000 -35.42 % 15,500

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

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 862,858.87 997,764 979,440 1,193,520 1,220,500
รวมงบบุคลากร 862,858.87 997,764 979,440 1,193,520 1,220,500

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 127,980 -7.8 % 118,000

คาเชาบ้าน 7,950 22,000 24,000 26,000 84.62 % 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 5,760 7,400 3,900 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 13,710 29,400 27,900 163,980 176,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 576,604 39,070 65,548 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 6,000 400 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 4,788 41,320 20,000 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 19,254 55.81 % 30,000

คาเดินทางไปราชการ 51,429 26,900 20,528 0 0 % 0

โครงการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชน
ตําบลห้วยชมภู

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการสืบสานอนุรักษประเพณีวัฒนธรรม 
4 ชนเผา ประจําป 2560

0 32,900 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 4,615 9,085 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 632,821 144,805 115,161 35,254 90,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 29,584.8 23,901 25,750 25,000 -20 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 2,000 0 % 2,000

วัสดุกีฬา 0 0 13,375 0 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร 12,585 18,000 9,966 10,000 -50 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 42,169.8 41,901 49,091 37,000 37,000
รวมงบดําเนินงาน 688,700.8 216,106 192,152 236,234 303,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อโตะทํางานพร้อมเก้าอี้ สําหรับ
พนักงานสวนตําบล (สวนการศึกษา)

8,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 1 (28หน้า/นาที))

0 0 0 0 100 % 8,900

จัดซื้อคอมพิวเตอรโน้ตบุค สําหรับงาน
สํานักงาน (สวนการศึกษา)

15,800 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ ชนิดเลเซอร / ชนิดLED 
ขาวดํา (18 หน้า/นาที)

3,300 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 27,100 0 0 0 8,900
รวมงบลงทุน 27,100 0 0 0 8,900

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,578,659.67 1,213,870 1,171,592 1,429,754 1,532,400
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 1,350,380 1,437,878 1,578,080 6.21 % 1,676,000

เงินวิทยฐานะ 0 0 0 0 100 % 84,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 537,600 554,760 788,640 3.98 % 820,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 0 60,660 43,500 60,000 -40 % 36,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เงินเบี้ยกันดาร 66,452 72,000 144,000 144,000 0 % 144,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 66,452 2,020,640 2,180,138 2,570,720 2,760,000
รวมงบบุคลากร 66,452 2,020,640 2,180,138 2,570,720 2,760,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 294,281 -11.65 % 260,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 4,400 8,800 10,000 100 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 4,400 8,800 304,281 280,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 957,676 1,710,384 1,574,452 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 1,588,894 -100 % 0

คาจ้างเหมาเอกชนที่เป็นนิติบุคคลหรือ
บุคคลธรรมดาดําเนินงาน

0 0 0 0 100 % 1,650,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(1) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 40,168 14,544 450.06 % 80,000

(2) โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษา

0 0 2,236,880 0 0 % 0

(3) โครงการวันเด็กแหงชาติ 0 0 0 16,020 24.84 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

(3) โครงการวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2561 0 0 9,394 0 0 % 0

(4) โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ครู ผู้
ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา

0 0 3,280 4,000 150 % 10,000

(5) โครงการสงเสริมการผลิตสื่อการเรียน
การสอนและนวัตกรรมการศึกษา

0 0 10,410 6,921 -100 % 0

(6) โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็ก
และเยาวชน

0 0 4,871 0 0 % 0

(7) โครงการสืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

0 0 4,700 5,000 -100 % 0

(8) โครงการคายภาษาจีน 0 0 5,000 0 0 % 0

(8) โครงการคายภาษาอังกฤษ 0 0 0 20,000 -100 % 0

(9) โครงการคายวิชาการ 0 0 2,386 20,000 -75 % 5,000

10 โครงการหนูน้อยรักษโลก 0 0 2,640 8,000 -100 % 0

11 โครงการพัฒนาศักยภาพครู และผู้ดูแล
เด็ก

0 0 0 0 100 % 20,000

11 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็ก 0 0 9,681 0 0 % 0

โครงการสงเสริมการผลิตสื่อการเรียนการ
สอนและนวัตกรรมทางการศึกษา

0 9,290 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

1,361,134 2,394,842 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอนของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว))

0 0 0 576,300 -0.29 % 574,600
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาใช้จายในการจัดการศึกษา)

0 0 0 227,130 68.16 % 381,940

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาอาหารกลางวัน)

0 0 0 1,661,100 -0.29 % 1,656,200

โครงการหนูน้อยรักษโลก ประจําป 2560 0 450 0 0 0 % 0

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็ก 
เยาวชน และประชาชนทั่วไป

0 4,975 0 0 0 % 0

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ประจําป 2560

0 5,160 0 0 0 % 0

โครงการอุ้ยสอนหลาน สืบสานวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

0 5,000 0 0 0 % 0

วันเด็กแหงชาติ ประจําป 2559 19,334 0 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 30,000 0 36,000 38.89 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 2,338,144 4,160,101 3,903,862 4,183,909 4,447,740
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 34,136 4,620 7,190 30,000 -73.33 % 8,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,255 0 0 10,000 100 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 138,756 57,887 25,176 82,000 -63.41 % 30,000

คาอาหารเสริม (นม) 2,599,368 2,525,015.44 2,519,604 2,563,005 6.27 % 2,723,805

คาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 207,500 0 0 0 0 % 0

วัสดุกอสร้าง 0 12,154 1,340 40,000 100 % 80,000

วัสดุการเกษตร 15,660 0 0 20,000 -50 % 10,000
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วัสดุคอมพิวเตอร 5,028 12,980 10,750 20,000 0 % 20,000

วัสดุการศึกษา 60,432 0 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 3,064,135 2,612,656.44 2,564,060 2,765,005 2,891,805
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 5,659.89 17,917.42 32,967.18 40,000 -12.5 % 35,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 5,659.89 17,917.42 32,967.18 40,000 35,000
รวมงบดําเนินงาน 5,407,938.89 6,795,074.86 6,509,689.18 7,293,195 7,654,545

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

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

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อปริ้นเตอร 44,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 44,000 36,100 0 0 0
รวมงบลงทุน 44,000 36,100 0 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 3,723,960 3,669,800 3,666,800 0 0 % 0

โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด 
และอบายมุข

0 0 0 0 100 % 120,000
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

0 0 0 3,803,600 15.03 % 4,375,200

รวมเงินอุดหนุน 3,723,960 3,669,800 3,666,800 3,803,600 4,495,200
รวมงบเงินอุดหนุน 3,723,960 3,669,800 3,666,800 3,803,600 4,495,200

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 9,242,350.89 12,521,614.86 12,356,627.18 13,667,515 14,909,745
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 10,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 10,000 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 10,000 0 0 0

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 0 10,000 0 0 0
รวมแผนงานการศึกษา 10,821,010.56 13,745,484.86 13,528,219.18 15,097,269 16,442,145
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการพนหมอกควันป้องกันยุงลาย 62,551.65 0 0 0 0 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการและ
การบริหารจัดการขยะครบวงจร

0 0 9,321 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 62,551.65 0 9,321 0 0
รวมงบดําเนินงาน 62,551.65 0 9,321 0 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

เครื่องพนหมอกควัน 99,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 99,000 0 0 0 0
รวมงบลงทุน 99,000 0 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 161,551.65 0 9,321 0 0
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จัดเก็บขยะมูลฝอย 0 0 0 0 100 % 200,000

คาจ้างเหมาบริการ สํารวจข้อมูลจํานวนสัตว
และขึ้นทะเบียนสัตว ตามโครงการสัตว
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ 
อัครราชกุมารี

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้น
ทะเบียนสัตว ตามโครงการสัตวปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็๋จพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ อัตรราช
กุมารี

0 0 0 30,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 0 0 60,021 0 0 % 0

โครงการพนหมอกควันป้องกันยุงลาย 0 81,230.6 86,390.8 90,000 11.11 % 100,000

โครงการสงเสริมการมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการขยะในชุมชน (3R) แบบ
บูรณาการ

0 0 0 0 100 % 30,000
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โครงการสงเสริมการมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการขยะในชุมชน (3R) แบบ
บูรณาการ 
(จัดอบรมคัดแยก/จัดตั้งธนาคารขยะ)

0 0 0 95,741 -100 % 0

โครงการสนับสนุนกิจกรรมการดําเนิน
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี

0 0 0 220,000 -100 % 0

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

0 0 0 14,173 -100 % 0

โครงการอนุรักษทรัพยากรน้ําและการ
จัดการน้ําเสียในชุมชน

0 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 81,230.6 146,411.8 449,914 370,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0 0 0 140,000 -64.29 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 140,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 0 81,230.6 146,411.8 589,914 420,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

จัดทํากรงเหล็กคัดแยกขยะชุมชน 0 0 0 37,600 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 37,600 0
รวมงบลงทุน 0 0 0 37,600 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนโครงการผาตัดทําหมันเพื่อลด
จํานวนสุนัขและแมวที่เป็นสัตวพาหะของ
โรคพิษสุนัขบ้า

0 0 0 3,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการสนับสนุนกิจกรรมการดําเนิน
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี

0 0 0 0 100 % 220,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 3,000 220,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 3,000 220,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0 81,230.6 146,411.8 630,514 640,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 161,551.65 81,230.6 155,732.8 630,514 640,000
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 659,781 535,212 703,680 1,020,000 11.57 % 1,138,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 16,766 8,220 330 20,000 0 % 20,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 57,530 254,298 175,020 274,700 25.23 % 344,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 8,895 18,743 15,540 15,000 -90 % 1,500

เงินเบี้ยกันดาร 34,967 29,484 72,000 96,000 0 % 96,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 819,939 887,957 1,008,570 1,467,700 1,641,500
รวมงบบุคลากร 819,939 887,957 1,008,570 1,467,700 1,641,500

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

23,100 21,350 94,850 120,000 4.17 % 125,000

คาเชาบ้าน 42,000 15,000 58,500 82,000 17.07 % 96,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 3,600 0 2,400 12,000 0 % 12,000

รวมค่าตอบแทน 68,700 36,350 155,750 214,000 233,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 209,793 68,412 18,405 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 88,000 36.36 % 120,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 49,176 95,300 -47.53 % 50,000

คาเดินทางไปราชการ 54,036 8,700 0 0 0 % 0

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการระบบประปาหมูบ้าน

0 0 0 0 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 4,130 6,070 123,295 200,000 0 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 267,959 83,182 190,876 383,300 390,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 24,672 1,117 13,044.5 20,000 0 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุกอสร้าง 416,843 0 0 0 100 % 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 76,400 0 20,000 400 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 37,916 0 0 0 100 % 870,000

วัสดุคอมพิวเตอร 18,623 8,714 5,680 20,000 50 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 498,054 86,231 18,724.5 60,000 1,130,000
รวมงบดําเนินงาน 834,713 205,763 365,350.5 657,300 1,753,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

0 0 0 0 100 % 30,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 190,950 15,030.55 119,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 190,950 15,030.55 119,000 0 30,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาชดเชยผลอาสิน

คาชดเชยผลอาสิน 0 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 20,000 0
รวมงบลงทุน 190,950 15,030.55 119,000 20,000 30,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 603,989.51 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 603,989.51 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 603,989.51 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,845,602 1,712,740.06 1,492,920.5 2,145,000 3,424,500
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งานไฟฟ้าถนน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ 0 0 0 72,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 200,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 272,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 825 0 0 % 0

วัสดุกอสร้าง 324,980 278,093.5 0 80,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 70,343 8,252 128,788 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 324,980 348,436.5 9,077 208,788 0
รวมงบดําเนินงาน 324,980 348,436.5 9,077 480,788 0

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

อาคารตาง ๆ

โครงการกอสร้างอาคารเอนกประสงค หมูที่ 
3

555,000 0 0 0 0 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

(1) โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านห้วยส้าน หมูที่ 1

0 0 0 500,000 -100 % 0
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(1) โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 1

0 0 495,000 0 0 % 0

(1) โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 1 บ้านห้วยส้าน

0 0 0 0 100 % 395,000

(2) โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านแมมอญ หมูที่ 2

0 0 0 500,000 -100 % 0

(2) โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 2 

0 0 550,000 0 0 % 0

(2) โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 2 บ้านแมมอญ

0 0 0 0 100 % 500,000

(3) โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านห้วยแมเลี่ยม หมูที่ 3

0 0 0 229,000 -100 % 0

(3) โครงการกอสร้างถังเก็บน้ํา แบบเหลี่ยม 
หมูที่ 3 

0 0 176,000 0 0 % 0

(3) โครงการกอสร้างอาคารเอนกประสงค 
หมูที่ 3 บ้านห้วยแมเลี่ยม

0 0 0 0 100 % 500,000

(4) โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 4 บ้านผาลั้ง

0 0 0 0 100 % 500,000

(4) โครงการกอสร้างลานเอนกประสงค 
บ้านห้วยแมเลี่ยม หมูที่ 3

0 0 0 192,000 -100 % 0

(4) โครงการกอสร้างหอกระจายขาวประจํา
หมูบ้าน หมูที่ 3 

0 0 236,000 0 0 % 0

(5) โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านผาลั้ง หมูที่ 4

0 0 0 500,000 -100 % 0
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(5) โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 5 บ้านกกน้อย

0 0 0 0 100 % 278,000

(5) โครงการกอสร้างถังเก็บน้ํา คสล.แบบ
เหลี่ยม หมูที่ 4 

0 0 370,000 0 0 % 0

(6) โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านกกน้อย (หยอมบ้านกกน้อยเย้า) 
หมูที่ 5

0 0 0 500,000 -100 % 0

(6) โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 6 บ้านห้วยชมภู

0 0 0 0 100 % 500,000

(7) โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านห้วยชมภู หมูที่ 6

0 0 0 500,000 -100 % 0

(7) โครงการกอสร้างถังเก็บน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 7 บ้านปางขอน

0 0 0 0 100 % 158,000

(8) โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านห้วยแก้ว (หยอมบ้านแกงหลวง
ใน) หมูที่ 8

0 0 0 500,000 -100 % 0

(8) โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 6 

0 0 550,000 0 0 % 0

(8) โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 7 บ้านปางขอน

0 0 0 0 100 % 342,000

(9) โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านแมสลัก หมูที่ 9

0 0 0 500,000 -100 % 0
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(9) โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 8 บ้านห้วยแก้ว (หยอมบ้าน
แกงหลวงนอก)

0 0 0 0 100 % 243,000

10 โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านจะคือ หมูที่ 10

0 0 0 400,000 -100 % 0

10 โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 8 บ้านห้วยแก้ว

0 0 0 0 100 % 257,000

11 โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 8 

0 0 390,000 0 0 % 0

11 โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 9 บ้านแมสลัก

0 0 0 0 100 % 250,000

11 โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านรมเย็น หมูที่ 11 

0 0 0 236,000 -100 % 0

12 โครงการกอสร้างถังเก็บน้ํา แบบเหลี่ยม 
หมูที่ 9 

0 0 177,000 0 0 % 0

12 โครงการกอสร้างถังเก็บน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 11

0 0 0 264,000 -100 % 0

12 โครงการกอสร้างรั้วศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านจะคือ หมูที่ 10

0 0 0 0 100 % 355,000

13 โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 10 บ้านจะคือ

0 0 0 0 100 % 145,000

13 โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 9 

0 0 298,000 0 0 % 0
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14 โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 10 

0 0 498,000 0 0 % 0

14 โครงการปรับขยายลานเอนกประสงค 
บ้านรมเย็น หมูที่ 11

0 0 0 0 100 % 200,000

15 โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 11 

0 0 420,364 0 0 % 0

15 โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 11 บ้านรมเย็น

0 0 0 0 100 % 297,000

16 โครงการกอสร้างถังเก็บน้ําแบบกลม หมู
ที่ 11 

0 0 126,000 0 0 % 0

โครงการ กอสร้างลานจอด เฮลิคอปเตอร 0 0 107,000 0 0 % 0

โครงการ ปรับเกรดขยายถนนภายในหมู
บ้าน หมูที่ 8

0 0 100,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. หมุที่ 7 บ้าน
ปางขอน (หยอมบ้านปางตะไคร)

0 97,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมตอถนนสายหลักระหวาง หมูที่ 3 และ
หมูที่ 11

280,527.37 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 1

0 499,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 10

0 552,477.56 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 2

0 597,500 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 3

0 494,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 4

0 342,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 6

0 598,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 8

0 495,400 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 3 

0 0 150,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.) หมูที่ 1

178,000 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.) หมูที่ 2

589,100 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.) หมูที่ 5

396,000 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.) หมูที่ 9

489,000 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถังเก็บน้ํา(แบบกลมและ
แบบเหลี่ยม)หมูที่ 8

216,000 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างฝาปดรางระบายน้ํา คสล. 
หมูที่ 7

0 292,000 0 0 0 % 0

โครงการขุดดินพร้อมปรับเกรดลานเอนก
ประสงค ม.3

0 0 0 88,100 -100 % 0
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โครงการจัดทําป้าบบอกทางเข้าหยอมบ้าน 
หมูที่ 9 

0 0 21,000 0 0 % 0

โครงการจัดทําป้ายบอกทางเข้าหมูบ้าน หมู
ที่ 4 

0 0 21,000 0 0 % 0

โครงการติดตั้งการดเรลกันตกข้างทาง ถนน
ทางขึ้น อบต.ห้วยชมภู 

0 0 235,500 0 0 % 0

โครงการปรับเกรดขยายถนนในหมูบ้าน หมู
ที่ 2

4,848 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับเกรดขยายถนนในหมูบ้าน หมู
ที่ 5

9,136 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับเกรดขยายถนนในหมูบ้าน หมู
ที่ 8

72,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับเกรดพื้นที่กอสร้างศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก หมูที่ 3

70,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับเกรดพื้นที่กอสร้างศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก หมูที่ 4

85,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับเกรดพื้นที่กอสร้างศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก หมูที่ 5

80,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับเกรดพื้นที่กอสร้างศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก หมูที่ 7

45,000 0 0 0 0 % 0
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คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

กอสร้างอาคารสํานักงาน อบต.ห้วยชมภู
แหงใหม

174,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,243,611.37 3,967,377.56 4,920,864 4,909,100 4,920,000
รวมงบลงทุน 3,243,611.37 3,967,377.56 4,920,864 4,909,100 4,920,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 96,423 0 0 0 0 % 0

โครงการ ขยายแนวเขตไฟฟ้าและขยายไฟ
กิ่ง บ้านปางขอน หมูที่ 7

0 0 0 276,458 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 96,423 0 0 276,458 0
รวมงบเงินอุดหนุน 96,423 0 0 276,458 0
รวมงานไฟฟ้าถนน 3,665,014.37 4,315,814.06 4,929,941 5,666,346 4,920,000
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งานสวนสาธารณะ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก

0 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 0 100,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 0 100,000

รวมงานสวนสาธารณะ 0 0 0 0 100,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 5,510,616.37 6,028,554.12 6,422,861.5 7,811,346 8,444,500

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการจัดกิจกรรมรณรงคตอต้าน
ยาเสพติด

26,975 0 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ : 19/9/2562  17:32:41 หน้า : 36/49



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการจัดตั้งศูนยการเรียนรู้ผลิตภัณฑ
ชุมชนตําบลห้วยชมภู

0 5,235 0 0 0 % 0

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ
กลุมอาชีพตําบลห้วยชมภู

0 29,700 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 26,975 34,935 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 26,975 34,935 0 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 10,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 10,000 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 10,000 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 26,975 44,935 0 0 0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการจัดกิจกรรมฝกอบรมอาชีพ
ให้แกประชาชนและกลุมอาชีพ

39,610 0 0 0 0 % 0
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โครงการฝกอบรมอาชีพให้แกประชาชน
และกลุมอาชีพ   0 17,400 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน
เพื่อเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0 229,650 0 0 0 % 0

โครงการวันผู้สูงอายุแหงชาติ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้
สูงอายุ / กลุมสตรี / กลุมอาชีพ

0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมการเรียนรู้ในการจัดการ
ขยะมูลฝอยในชุมชน เพื่อสร้างชุมชนต้น
แบบ

0 20,620 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลุมสตรี

0 27,640 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก
ผู้ด้อยโอกาส

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้พิการ

0 450 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง

0 450 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
สูงอายุ

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุม
สตรี

0 0 0 30,000 0 % 30,000
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โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุม
อาชีพ

0 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูง
อายุ

0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการอบรมการแปรรูปสมุนไพรท้องถิ่น 
เพื่อป้องกันการเกิดโรคที่มาจากยุง

0 22,475 0 0 0 % 0

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการจัดทํา
และทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 

0 3,750 0 0 0 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้และสงเสริมการใช้
ชีวิตตามแนวพระราชดําริ เพื่อสร้างชุมมชน
เข็มแข็ง (พอเพียงและเพียงพอ) 

0 36,650 0 0 0 % 0

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

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 0 20,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 20,000 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 20,000 0 0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 39,610 359,085 20,000 130,000 130,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 66,585 404,020 20,000 130,000 130,000
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 20,000 20,000 20,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 20,000 20,000 20,000 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 20,000 20,000 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

20,000 20,000 20,000 0 0

งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 3,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 3,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 3,000 0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 0 50,000 0 0 % 0

โครงการแขงขันกีฬานักเรียนตําบลห้วยชม
ภู

0 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 50,000 50,000 50,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 50,000 50,000 50,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 0 50,000 53,000 50,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการสืบสาน อนุรักษ ประเพณี
วัฒนธรรม 4 ชนเผา

0 0 100,000 300,000 0 % 300,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 100,000 300,000 300,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 100,000 300,000 300,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการดําเนินการและสนับสนุนการ
ดําเนินงานจัดกิจกรรมของสวนราชการและ
องคกร จังหวัดเชียงราย ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2562

0 0 0 36,000 -100 % 0

โครงการดําเนินการและสนับสนุนการ
ดําเนินงานจัดกิจกรรมของสวนราชการและ
องคกรจังหวัดเชียงราย

0 0 0 0 100 % 36,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน 8,000 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 8,000 0 0 36,000 36,000
รวมงบเงินอุดหนุน 8,000 0 0 36,000 36,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 8,000 0 100,000 336,000 336,000
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการตลาดชุมชนเพื่อสร้างรายได้และสง
เสริมการทองเที่ยวโดยชุมชน บ้านปางขอน

0 0 0 143,500 -100 % 0

โครงการปรับภูมิทัศนทางเข้าแหลงทอง
เที่ยวบ้านปางขอน หมูที่ 7

0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมการทองเที่ยวตําบลห้วยชม
ภู

0 0 0 20,000 140 % 48,000

โครงการสงเสริมการทองเที่ยวภายในตําบล
ห้วยชมภู

0 11,300 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชน
ด้านการบริหารจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ให้
บริการด้านการทองเที่ยวในชุมชน
(การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน)

0 17,811 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 29,111 0 213,500 68,000
รวมงบดําเนินงาน 0 29,111 0 213,500 68,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 0 29,111 0 213,500 68,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 28,000 49,111 170,000 602,500 454,000

วันที่พิมพ : 19/9/2562  17:32:41 หน้า : 43/49



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 496,500 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 496,500 0 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 496,500 0 0

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาชดเชยผลอาสิน

คาชดเชยผลอาสิน 0 0 0 0 100 % 50,000

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แก
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

0 0 0 912,740 -45.22 % 500,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 912,740 550,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 912,740 550,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 496,500 912,740 550,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

อาคารตาง ๆ

กอสร้างศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมูที่ 1 0 527,014 0 0 0 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

(1) โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหลักเชื่อมตอหมูบ้าน

0 0 0 0 100 % 1,700,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 527,014 0 0 1,700,000
รวมงบลงทุน 0 527,014 0 0 1,700,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขยายแนวเขตไฟฟ้า และขยายไฟ
กิ่ง หมูที่ 9 บ้านแมสลัก

0 0 0 0 100 % 250,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 0 250,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 250,000

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 0 527,014 0 0 1,950,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 527,014 496,500 912,740 2,500,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 31,669 0 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 31,669 0 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 31,669 0 0 0 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 31,669 0 0 0 0
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการปลูกป่าต้นน้ําและสถานที่สําคัญ 0 0 321 10,000 400 % 50,000

โครงการปลูกป่าต้นน้ําและสถานที่สําคัญ    
10,450 0 0 0 0 % 0

โครงการปลูกป่าต้นน้ําและสถานที่สําคัญ   
0 360 0 0 0 % 0

โครงการปลูกหญ้าแฝก 0 0 0 0 100 % 2,000

โครงการปลูกหญ้าแฝก   
0 450 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการสร้างฝายชะลอน้ํา 0 0 35,321 0 100 % 50,000

โครงการอนุรักษทรัพยากรน้ําและป่าไม้ 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ

0 360 0 0 0 % 0

โครงการอนุรักษทรัพยากรป่าไม้ และสิ่ง
แวดล้อม

0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 10,450 1,170 35,642 20,000 112,000
รวมงบดําเนินงาน 10,450 1,170 35,642 20,000 112,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธเพื่อการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
และระบบนิเวศนในชุมชน หมูที่ 1 บ้านห้วย
ส้าน

0 0 0 39,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 39,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 0 39,000 0

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ 10,450 1,170 35,642 59,000 112,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รวมแผนงานการเกษตร 42,119 1,170 35,642 59,000 112,000
แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 65,480 118,734 111,822 179,000 -19.55 % 144,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 0 5,000 100 % 10,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 0 5,295,900 5,582,000 6,256,800 11.88 % 7,000,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 0 1,555,200 1,858,400 2,023,200 18.62 % 2,400,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส 91,500 85,500 90,000 85,000 3.53 % 88,000

สํารองจาย 1,670,669 300,940 260,955 803,771 -50.23 % 400,000

รายจายตามข้อผูกพัน 142,578 143,694 144,450 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (กบท.)

0 0 0 0 100 % 273,400

เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

0 0 0 180,000 -14.71 % 153,515

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

257,976 202,503 263,096 220,000 -100 % 0

รวมงบกลาง 2,228,203 7,702,471 8,310,723 9,752,771 10,468,915
รวมงบกลาง 2,228,203 7,702,471 8,310,723 9,752,771 10,468,915
รวมงบกลาง 2,228,203 7,702,471 8,310,723 9,752,771 10,468,915
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รวมแผนงานงบกลาง 2,228,203 7,702,471 8,310,723 9,752,771 10,468,915
รวมทุกแผนงาน 30,196,578.55 38,115,551.85 41,899,727.23 48,500,000 54,540,000

วันที่พิมพ : 19/9/2562  17:32:41 หน้า : 49/49



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.)

273,400

เงินสมทบกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

153,515

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 88,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

144,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,000,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

สํารองจ่าย 400,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,400,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.)

273,400

เงินสมทบกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

153,515

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 88,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

144,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,000,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

สํารองจ่าย 400,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,400,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

45,600 45,600

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2,158,440 2,158,440

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

90,720 90,720

เงินเดือนนายก/รองนายก 532,080 532,080
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 344,000 964,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 20,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

1,500 51,500

เงินเดือนพนักงาน 1,138,000 2,623,000

เงินวิทยฐานะ 84,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000

เงินเบี้ยกันดาร 96,000 216,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 12,000 30,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

125,000 378,000

ค่าเช่าบ้าน 96,000 48,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 120,000 30,000

ค่าจ้างเหมาบริการ จัด
เก็บขยะมูลฝอย

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

45,600 45,600

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,000,000 3,308,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 34,000 54,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

100,000 153,000

เงินเดือนพนักงาน 5,045,000 8,806,000

เงินวิทยฐานะ 84,000

เงินประจําตําแหน่ง 174,000 258,000

เงินเบี้ยกันดาร 384,000 696,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 34,000 76,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

30,000 755,000 1,288,000

ค่าเช่าบ้าน 132,000 276,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 150,000

ค่าจ้างเหมาบริการ จัด
เก็บขยะมูลฝอย

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าจ้างเหมาบริการ 
สํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์ 
ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 
วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

10,000

ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการอื่นๆ

ค่าจ้างเหมาเอกชนที่
เป็นนิติบุคคลหรือบุคคล
ธรรมดาดําเนินงาน

1,650,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

80,000

(3) โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าจ้างเหมาบริการ 
สํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์ 
ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 
วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

10,000

ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการอื่นๆ

150,000 150,000

ค่าจ้างเหมาเอกชนที่
เป็นนิติบุคคลหรือบุคคล
ธรรมดาดําเนินงาน

250,000 1,900,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

65,000 65,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

80,000

(3) โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

(4) โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ครู ผู้ดูแล
เด็ก และบุคลากรทาง
การศึกษา

10,000

(9) โครงการค่าย
วิชาการ

5,000

11 โครงการพัฒนา
ศักยภาพครู และผู้ดูแล
เด็ก

20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

50,000 30,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

ค่าพวงมาลัย  ช่อ
ดอกไม้  กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา

โครงการ อบต.สัญจร 
พบประชาชน

โครงการขับเคลื่อนสภา
เด็กและเยาวชนตําบล
ห้วยชมภู

20,000

โครงการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษี

วันที่พิมพ์ : 19/9/2562  17:33:26 หน้า : 7/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

(4) โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ครู ผู้ดูแล
เด็ก และบุคลากรทาง
การศึกษา

10,000

(9) โครงการค่าย
วิชาการ

5,000

11 โครงการพัฒนา
ศักยภาพครู และผู้ดูแล
เด็ก

20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

400,000 480,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 400,000 400,000

ค่าพวงมาลัย  ช่อ
ดอกไม้  กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา

2,000 2,000

โครงการ อบต.สัญจร 
พบประชาชน

20,000 20,000

โครงการขับเคลื่อนสภา
เด็กและเยาวชนตําบล
ห้วยชมภู

20,000

โครงการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่

5,000 5,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษี

100,000 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการประชาสัมพันธ์
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง

โครงการปลูกป่าต้นน้ํา
และสถานที่สําคัญ

50,000

โครงการปลูกหญ้าแฝก 2,000

โครงการฝึกทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

โครงการฝึกอบรมการ
เฝ้าระวังและแจ้งเตือน
ภัยน้ําป่าไหลหลาก ดิน
ทรุด ดินถล่ม แผ่นดิน
ไหว

โครงการฝึกอบรมฝึก
ซ้อมการเคลื่อนย้ายผู้คน
และสัตว์กรณีภัยพิบัติ

โครงการพ่นหมอกควัน
ป้องกันยุงลาย

100,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการระบบ
ประปาหมู่บ้าน

20,000

โครงการเพิ่มประสิทธฺ
ภาพการทํางานด้วย
กิจกรรม 5 ส
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการประชาสัมพันธ์
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง

5,000 5,000

โครงการปลูกป่าต้นน้ํา
และสถานที่สําคัญ

50,000

โครงการปลูกหญ้าแฝก 2,000

โครงการฝึกทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

100,000 100,000

โครงการฝึกอบรมการ
เฝ้าระวังและแจ้งเตือน
ภัยน้ําป่าไหลหลาก ดิน
ทรุด ดินถล่ม แผ่นดิน
ไหว

10,000 10,000

โครงการฝึกอบรมฝึก
ซ้อมการเคลื่อนย้ายผู้คน
และสัตว์กรณีภัยพิบัติ

20,000 20,000

โครงการพ่นหมอกควัน
ป้องกันยุงลาย

100,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการระบบ
ประปาหมู่บ้าน

20,000

โครงการเพิ่มประสิทธฺ
ภาพการทํางานด้วย
กิจกรรม 5 ส

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

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการลดอุบัติเหตุ
ทางถนน

โครงการวันผู้สูงอายุ
แห่งชาติ

10,000

โครงการวันพ่อแห่งชาติ 
(วันชาติ)

โครงการวันแม่แห่งชาติ

โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวตําบลห้วยชม
ภู

48,000

โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการขยะในชุมชน 
(3R) แบบบูรณาการ

30,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้
ด้อยโอกาส

30,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุ

30,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพกลุ่ม
สตรี

30,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพกลุ่ม
อาชีพ

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการลดอุบัติเหตุ
ทางถนน

20,000 20,000

โครงการวันผู้สูงอายุ
แห่งชาติ

10,000

โครงการวันพ่อแห่งชาติ 
(วันชาติ)

5,000 5,000

โครงการวันแม่แห่งชาติ 5,000 5,000

โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวตําบลห้วยชม
ภู

48,000

โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการขยะในชุมชน 
(3R) แบบบูรณาการ

30,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้
ด้อยโอกาส

30,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุ

30,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพกลุ่ม
สตรี

30,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพกลุ่ม
อาชีพ

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพชุมชน
ด้านการบริหารจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน

20,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าจัดการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (รายหัว))

574,600

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา)

381,940

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าอาหารกลาง
วัน)

1,656,200

โครงการสร้างฝายชะลอ
น้ํา

50,000

โครงการสืบสาน 
อนุรักษ์ ประเพณี
วัฒนธรรม 4 ชนเผ่า

300,000

โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรน้ําและการ
จัดการน้ําเสียในชุมชน

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพชุมชน
ด้านการบริหารจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน

20,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าจัดการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (รายหัว))

574,600

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา)

381,940

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าอาหารกลาง
วัน)

1,656,200

โครงการสร้างฝายชะลอ
น้ํา

50,000

โครงการสืบสาน 
อนุรักษ์ ประเพณี
วัฒนธรรม 4 ชนเผ่า

300,000

โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรน้ําและการ
จัดการน้ําเสียในชุมชน

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

10,000

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับผู้
บริหาร พนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง 
และลูกจ้าง

โครงการอบรมเชิงปฎิบัต
 ิการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัด
ทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 
สําหรับผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง 
และลูกจ้าง

วันที่พิมพ์ : 19/9/2562  17:33:26 หน้า : 15/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

10,000

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับผู้
บริหาร พนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง 
และลูกจ้าง

20,000 20,000

โครงการอบรมเชิงปฎิบัต
 ิการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัด
ทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

10,000 10,000

โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 
สําหรับผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง 
และลูกจ้าง

40,000 40,000

วันที่พิมพ์ : 19/9/2562  17:33:26 หน้า : 16/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งาน ด้านการจัดซื้อจัด
จ้าง,ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง,ค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน,การเบิกจ่าย
เงิน และข้อบกพร่องใน
การปฏิบัติงาน

โครงการอบรมและ
ป้องกันการเกิดอัคคีภัย 
ไฟป่า

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 200,000 60,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 25,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 870,000

วัสดุกีฬา 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

50,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,723,805

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุก่อสร้าง 100,000 80,000

วันที่พิมพ์ : 19/9/2562  17:33:26 หน้า : 17/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งาน ด้านการจัดซื้อจัด
จ้าง,ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง,ค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน,การเบิกจ่าย
เงิน และข้อบกพร่องใน
การปฏิบัติงาน

250,000 250,000

โครงการอบรมและ
ป้องกันการเกิดอัคคีภัย 
ไฟป่า

10,000 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 170,000 430,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 300,000 300,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 100,000 200,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 55,000 110,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 200,000 1,070,000

วัสดุกีฬา 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 40,000 70,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

50,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,723,805

วัสดุการเกษตร 10,000 20,000

วัสดุก่อสร้าง 50,000 230,000

วันที่พิมพ์ : 19/9/2562  17:33:26 หน้า : 18/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 28,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าไฟฟ้า 35,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อรถเข็นพ่วงลาก 2 
ล้อ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว)

30,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 1 
(28หน้า/นาที))

8,900

วันที่พิมพ์ : 19/9/2562  17:33:26 หน้า : 19/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,000 4,000

วัสดุสํานักงาน 115,000 163,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

150,000 150,000

ค่าไฟฟ้า 200,000 235,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 10,000 10,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000 10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อรถเข็นพ่วงลาก 2 
ล้อ

6,000 6,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว)

30,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)

17,000 17,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 1 
(28หน้า/นาที))

8,900

วันที่พิมพ์ : 19/9/2562  17:33:26 หน้า : 20/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สําหรับงานประมวลผล

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

จัดซื้อรถเข็นปูน

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องกรองน้ํา
พร้อมติดตั้ง

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อระบบเครื่องเสียง
พร้อมชุดไมค์ห้อง
ประชุมพร้อมติดตั้ง

ครุภัณฑ์อื่น

จัดซื้อเครื่องเป่าลม

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

จัดซื้อโครงเหล็กเสริม
กระบะ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ เนื่อง
ในโอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก

100,000

ค่าชดเชยผลอาสิน 50,000

วันที่พิมพ์ : 19/9/2562  17:33:26 หน้า : 21/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สําหรับงานประมวลผล

44,000 44,000

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

จัดซื้อรถเข็นปูน 2,000 2,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องกรองน้ํา
พร้อมติดตั้ง

100,000 100,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อระบบเครื่องเสียง
พร้อมชุดไมค์ห้อง
ประชุมพร้อมติดตั้ง

150,000 150,000

ครุภัณฑ์อื่น

จัดซื้อเครื่องเป่าลม 80,000 80,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

จัดซื้อโครงเหล็กเสริม
กระบะ

20,000 20,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ เนื่อง
ในโอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก

100,000

ค่าชดเชยผลอาสิน 50,000

วันที่พิมพ์ : 19/9/2562  17:33:26 หน้า : 22/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

(1) โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 1 บ้านห้วยส้าน

395,000

(1) โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหลักเชื่อมต่อหมู่
บ้าน

1,700,000

(2) โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 2 บ้านแม่มอญ

500,000

(3) โครงการก่อสร้าง
อาคารเอนกประสงค์ 
หมู่ที่ 3 บ้านห้วยแม่
เลี่ยม

500,000

(4) โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 4 บ้านผาลั้ง

500,000

(5) โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 5 บ้านกกน้อย

278,000

(6) โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 6 บ้านห้วยชมภู

500,000

วันที่พิมพ์ : 19/9/2562  17:33:26 หน้า : 23/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

(1) โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 1 บ้านห้วยส้าน

395,000

(1) โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหลักเชื่อมต่อหมู่
บ้าน

1,700,000

(2) โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 2 บ้านแม่มอญ

500,000

(3) โครงการก่อสร้าง
อาคารเอนกประสงค์ 
หมู่ที่ 3 บ้านห้วยแม่
เลี่ยม

500,000

(4) โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 4 บ้านผาลั้ง

500,000

(5) โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 5 บ้านกกน้อย

278,000

(6) โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 6 บ้านห้วยชมภู

500,000

วันที่พิมพ์ : 19/9/2562  17:33:26 หน้า : 24/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

(7) โครงการก่อสร้างถัง
เก็บน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านปาง
ขอน

158,000

(8) โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้าน
ปางขอน

342,000

(9) โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 8 บ้านห้วยแก้ว 
(หย่อมบ้านแก่งหลวง
นอก)

243,000

10 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 8 บ้านห้วยแก้ว

257,000

11 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 9 บ้านแม่สลัก

250,000

12 โครงการก่อสร้างรั้ว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้าน
จะคือ หมู่ที่ 10

355,000

13 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 10 บ้านจะคือ

145,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

(7) โครงการก่อสร้างถัง
เก็บน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านปาง
ขอน

158,000

(8) โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้าน
ปางขอน

342,000

(9) โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 8 บ้านห้วยแก้ว 
(หย่อมบ้านแก่งหลวง
นอก)

243,000

10 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 8 บ้านห้วยแก้ว

257,000

11 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 9 บ้านแม่สลัก

250,000

12 โครงการก่อสร้างรั้ว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้าน
จะคือ หมู่ที่ 10

355,000

13 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 10 บ้านจะคือ

145,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

14 โครงการปรับขยาย
ลานเอนกประสงค์ บ้าน
ร่มเย็น หมู่ที่ 11

200,000

15 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 11 บ้านร่มเย็น

297,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

500,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการสนับสนุน
กิจกรรมการดําเนิน
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯสยามบรมราช
กุมารี

220,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการขยายแนวเขต
ไฟฟ้า และขยายไฟกิ่ง 
หมู่ที่ 9 บ้านแม่สลัก

250,000

โครงการแข่งขันกีฬานัก
เรียนตําบลห้วยชมภู

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

14 โครงการปรับขยาย
ลานเอนกประสงค์ บ้าน
ร่มเย็น หมู่ที่ 11

200,000

15 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 11 บ้านร่มเย็น

297,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

500,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการสนับสนุน
กิจกรรมการดําเนิน
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯสยามบรมราช
กุมารี

220,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการขยายแนวเขต
ไฟฟ้า และขยายไฟกิ่ง 
หมู่ที่ 9 บ้านแม่สลัก

250,000

โครงการแข่งขันกีฬานัก
เรียนตําบลห้วยชมภู

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการดําเนินการและ
สนับสนุนการดําเนินงาน
จัดกิจกรรมของส่วน
ราชการและ
องค์กรจังหวัดเชียงราย

36,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ระดับอําเภอเมือง
เชียงราย

โครงการสถานศึกษาสี
ขาว ปลอดยาเสพติด 
และอบายมุข

120,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

4,375,200

รวม 10,468,915 112,000 2,500,000 454,000 130,000 8,444,500 640,000 16,442,145
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการดําเนินการและ
สนับสนุนการดําเนินงาน
จัดกิจกรรมของส่วน
ราชการและ
องค์กรจังหวัดเชียงราย

36,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ระดับอําเภอเมือง
เชียงราย

40,000 40,000

โครงการสถานศึกษาสี
ขาว ปลอดยาเสพติด 
และอบายมุข

120,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

4,375,200

รวม 570,000 14,778,440 54,540,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลหวยชมภู

อําเภอ เมืองเชียงราย   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 54,540,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 11,648,440 บาท

งบบุคลากร รวม 8,478,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,872,440 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 532,080 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนของ นายก อบต./รองนายก อบต. ดังนี้
 1) เงินเดือนนายก อบต. อัตราเดือนละ 21,120 บาท คํานวณตั้งไว 12
 เดือน เป็นเงิน 253,440 บาท
 2) เงินเดือนรองนายก อบต. อัตราเดือนละ 11,610 บาท จํานวน 2
 คน คํานวณตั้งไว 12 เดือน เป็นเงิน 278,640 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกอบต
.รองนายก อบต.ประธานสภา อบต.รองประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต
.และเลขานุการสภา อบต.(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง นายก อบต. / รองนายก อบต
. ดังนี้
1) คาตอบแทนประจําตําแหนง นายก อบต. อัตราเดือนละ 1,900
 บาท คํานวณตั้งไว 12 เดือน เป็นเงิน 22,800 บาท
 2) คาตอบแทนประจําตําแหนง รองนายก อบต. อัตราเดือนละ 950
 บาท จํานวน 2 คน คํานวณตั้งไว 12 เดือน เป็นเงิน 22,800 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกอบต
.รองนายก อบต.ประธานสภา อบต.รองประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต
.และเลขานุการสภา อบต.พ.ศ.(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษ นายก อบต. / รองนายก อบต. ดังนี้
 1) คาตอบแทนพิเศษ นายก อบต. อัตราเดือนละ 1,900 บาท คํานวณตั้ง
ไว 12 เดือน เป็นเงิน 22,800 บาท
 2) คาตอบแทนพิเศษ รองนายก อบต. อัตราเดือนละ 950 บาท จํานวน 2
 คน คํานวณตั้งไว 12 เดือน เป็นเงิน 22,800 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกอบต
.รองนายก อบต.ประธานสภา อบต.รองประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต
.และเลขานุการสภา อบต. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 90,720 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการนายก อบต. อัตราเดือนละ 7,560
 บาท คํานวณตั้งไว 12 เดือน เป็นเงิน 90,720 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกอบต
.รองนายก อบต.ประธานสภา อบต.รองประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต
.และเลขานุการสภา อบต.(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 2,158,440 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาอบต.และเลขานุการสภาอบต
. ดังนี้
1) ประธานสภา อบต. อัตราเดือนละ 11,610 บาท คํานวณตั้งไว 12
 เดือน เป็นเงิน 139,320 บาท
2) รองประธานสภา อบต. อัตราเดือนละ 9,500 บาท คํานวณตั้งไว 12
 เดือน เป็นเงิน 114,000 บาท
3) สมาชิกสภา อบต. อัตราเดือนละ 7,560 บาท จํานวน 20 คน คํานวณตั้ง
ไว 12 เดือน เป็นเงิน 1,814,400 บาท
4) เลขานุการสภา อบต. อัตราเดือนละ 7,560 บาท คํานวนตั้งไว 12
 เดือน เป็นเงิน 90,720 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายก  อบต
.รองนายก อบต.ประธานสภา อบต.รองประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต
. และเลขานุการสภา อบต.(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,606,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,600,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ของพนักงานสวนตําบล (สํานักงานปลัด) จํานวน 11 อัตรา ดังนี้
1) ปลัด อบต. จํานวน 1 อัตรา
2) รองปลัด อบต. จํานวน 1 อัตรา
3) หัวหนาสํานักปลัด อบต. จํานวน 1 อัตรา
4) นักจัดการงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
5) นักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 อัตรา
6) นักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา
7) นักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา
8) นิติกร จํานวน 1 อัตรา
9) เจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
10) เจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา
11) นักวิชาการตรวจสอบภายใน จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นพ.ศ.2542
 มาตรา 35,และจํานวนอัตราที่ปรากฎในแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ.2561-
2563 และที่แกไขเพิ่มเติม

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ สําหรับพนักงานสวนตําบล (สํานักงาน
ปลัด) เชน คาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิทางการศึกษา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นพ.ศ.2542
 มาตรา 35,และจํานวนอัตราที่ปรากฎในแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ.2561-
2563 และที่แกไขเพิ่มเติม
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 132,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ปลัด อบต./รองปลัด อบต./หัวหนาสํานัก
ปลัด ดังนี้
1) ปลัด อบต. อัตราเดือนละ 4,000 บาท คํานวณตั้งไว 12 เดือน เป็น
เงิน 48,000 บาท
2) รองปลัด อบต. อัตราเดือนละ 3,500 บาท คํานวณตั้งไว 12 เดือน เป็น
เงิน 42,000 บาท
3) หัวหนาสํานักปลัด อบต. อัตราเดือนละ 3,500 บาท คํานวณตั้งไว 12
 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นพ.ศ.2542
 มาตรา 35,และจํานวนอัตราที่ปรากฎในแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ.2561-
2563 และที่แกไขเพิ่มเติม

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทน และปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจางสวน
ตําบล (สํานักงานปลัด) ดังนี้
1) พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและ
แผน จํานวน 1 อัตรา
2) พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน 2
 อัตรา
3) พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยนักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา
4) พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานป้องกันฯ จํานวน 1
 อัตรา
5) พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยนักวิชาการสาธารณสุข จํานวน 1
 อัตรา
6) พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด
หนัก จํานวน  1 อัตรา
7) พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง พนักงานขับรถยนต จํานวน 1 อัตรา
8) พนักงานจางทั่วไป จํานวน 2 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นพ.ศ.2542
 มาตรา 35,และจํานวนอัตราที่ปรากฎในแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ.2561-
2563 และที่แกไขเพิ่มเติม
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มตางๆ สําหรับพนักงาน
จาง (สํานักงานปลัด) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นพ.ศ.2542
 มาตรา 35,และจํานวนอัตราที่ปรากฎในแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ.2561-
2563 และที่แกไขเพิ่มเติม

เงินเบี้ยกันดาร จํานวน 264,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่
พิเศษ สําหรับพนักงานสวนตําบล (สํานักงานปลัด) จํานวน 11 อัตรา ในอัตรา
เดือนละ 2,000 บาท  ตั้งไว 12 เดือน
- เป็นไปตามระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานัก
งานในพื้นที่พิเศษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
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งบดําเนินงาน รวม 2,808,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 479,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 355,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ดังนี้
(1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสําหรับพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง (สํานักงานปลัด) ตั้งไว 256,000 บาท
(2) คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก อบต.ตาม
กฏหมาย เชน คกก.ตรวจเอกสารประเมินผลงานทางวิชาการฯ คกก.สอบคัด
เลือกฯ คกก.สอบสวนทางวินัย เจาหนาที่ในการเลือกตั้ง ฯลฯ ตั้งไว 100,000
 บาท
(3) คาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น เพื่อปฏิบัติหนาที่ดูแลผูสูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง จํานวน 2 คน อัตราเดือนละ 6,000 บาท คํานวณตั้งไว 12
 เดือน เป็นเงิน 144,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
   1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นให
เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
   2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายการคัดเลือกพนักงานและ
ลูกจาง อปท.(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
   3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นของ อปท
.และการเบิกจาย พ.ศ.2562
   4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675 ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซอมแนวทางปฏิบัติ การตั้งงบประมาณเพื่อ
เป็นคาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้งทองถิ่น และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

คาเชาบาน จํานวน 102,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบาน สําหรับพนักงานสวนตําบล และผูมีสิทธิ์เบิก
จาย (สํานักงานปลัด) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ
.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ของ
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล (สํานักงาน
ปลัด)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3
) พ.ศ.2549 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

ค่าใช้สอย รวม 1,422,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาเพื่อใหไดมาซึ่งบริการอื่นๆ จํานวน 150,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใชจายจางเหมาอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมิใชเป็นการ
ประกอบ ดัดแปลง  ตอเติมครุภัณฑ หรือสิ่งกอสรางอยางหนึ่งอยางใด และอยู
ในความรับผิดชอบและอยูในความรับผิดชอบองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น เชน จางเหมาเครื่องกําเนิดไฟฟ้า และเครื่องขยายเสียงสําหรับขบวน
แห จางเหมากําจัดปลวก จางเหมาดูดสวม คาซักฟอก คาเชาเครื่องถาย
เอกสาร คาใชจายในการจางจัดทําหนังสือ เอกสารรายงาน หรือเอกสาร
อื่นๆ ตลอดจนจางเหมาอื่นๆ (สํานักงานปลัด)
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค และหนังสือดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการของ อปท.
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คาจางเหมาเอกชนที่เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาดําเนินงาน จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาเอกชน ที่เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาดําเนิน
งานโครงการ หรือเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามหนาที่ปกติขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และไมมีตําแหนงพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง หรือพนักงานจาง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นโครงการใหม หรือมี
ตําแหนงพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางหรือพนักงานจางที่ปฏิบัติงานนั้น แตไม
สามารถปฏิบัติงานใหแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนดเนื่องจากปริมาณงานมาก
หรือมีตําแหนงพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง  หรือพนักงานจาง ปฏิบัติงาน ตอ
มาตําแหนงวางหรือหรือถูกยุบเลิกตําแหนง (สํานักงานปลัด)
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค และหนังสือดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการของ อปท.

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 60,000 บาท

- 1 เพื่อจายเป็นคารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรอง ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น) ตั้งไว 50,000 บาท
     (1) คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อจายเป็นคารับรอง
ในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ไดแก คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของ
ขวัญ คาพิมพเอกสาร และคาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคา
บริการดวย และคาใชจายอื่นซึ่งจําเป็นตองจายเกี่ยวกับการรับรองหรือตอนรับ
บุคคล หรือคณะบุคคลที่มานิเทศตรวจเยี่ยมหรือทัศนศึกษา ฯลฯ 
     (2) คาเลี้ยงรับรอง เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทอง
ถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ที่ไดรับการแตงตั้งตาม
กฎหมายเพื่อจายเป็นคาอาหาร เครื่องดื่มตางๆ และคาบริการอื่นๆ ซึ่งจําเป็น
ตองจายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองฯ ตามระเบียบหรือหนังสือสั่ง
การ ของกระทรวงมหาดไทย 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงินคารับรองหรือ
คาเลี้ยงรับรองของ อปท. และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
- 2 เพื่อจายเป็นคาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี พระราชพิธี หรือ วันสําคัญ
ตางๆของชาติ คาจัดงาน คากิจกรรม ตั้งไว 10,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาของ อปท.พ.ศ
. 2559

วันที่พิมพ : 19/9/2562  17:33:06 หนา : 8/86



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอด
รถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน คาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ ของคณะผู
บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจาง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไป
ราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และแกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน

คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้งของ อปท.ตามที่กฎหมาย
กําหนด รวมถึงการประชาสัมพันธ การรณรงค การใหขอมูลขาวสารแก
ประชาชนใหทราบถึงสิทธิและหนาที่ และการมีสวนรวมทางการเมืองในการ
เลือกตั้งสภาผูแทนราษฎร,สมาชิกวุฒิสภาและการเลือกตั้งทองถิ่น เป็นตน เพื่อ
ใหประชาชนใหทราบถึงสิทธิหนาที่ และการมีสวนรวมทางการเมืองในการ
เลือกตั้งและคาใชจายอื่นๆ
- เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
 เรื่อง การซักซอมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมารเพื่อเป็นคาใชจายในการ
ดําเนินการเลือกตั้งทองถิ่น
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คาพวงมาลัย  ชอดอกไม  กระเชาดอกไมและพวงมาลา จํานวน 2,000 บาท

-เพื่อจายเป็นดอกไม ชอดอกไม กระเชาดอกไม พานประดับพุมดอกไม และ
คาพวงมาลัย เพื่อมอบใหบุคคลตางๆ หรือ วาง ณ อนุสาวรีย หรือ งานรัฐ
พิธี งานราชพิธีตางๆ ตามแตกรณีได ในนามของหนวยงาน ตามความเหมาะ
สมและประหยัด ดังนี้
   1. คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม สําหรับมอบใหผูมีเกียรติชาวตาง
ประเทศและคูสมรสที่เดินทางเขามาหรืออกจากประเทศไทย ตลอดจนผูที่ได
รับการแตงตั้งเป็นผูแทนรัฐบาลเดินทางไปตางประเทศ คนละไมเกิน 300 บาท
   2. คาพวงมาลา หรือ พานประดับพุมดอกไม สําหรับวาง ณ อนุสาวรียผู
ประกอบคุณงามความดีแกประเทศชาติ ครั้งละไมเกิน 1,000 บาท
   3. คาพวงมาลา สําหรับวางหนาศพผูมีเกียรติ พวงละไมเกิน 400 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว1284 ลงวันที1่0
พฤศจิกายน 2530 เรื่องการเบิกจายคาดอกไมเพื่อมอบใหบุคคลตางๆ คาพวง
มาลา พานประดับ พุมดอกไม , หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0201.3
/ว1216 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560 เรื่อง การวางพานพุมหรือวางพวงมาลา
ถวายราชสักการะในงานรัฐพิธีฯ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542

โครงการ อบต.สัญจร พบประชาชน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินงานโครงการ อบต.สัญจร พบประชาชน เพื่อ
สงเสริมการแกไขปัญหาแบบมีสวนรวม รับฟังปัญหาเชิงลึก และเผยแพรขอมูล
ขาวสารของทางราชการ และกิจกรรมอื่นๆ เชน คาอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุ
อุปกรณ ป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ คาสถานที่ คาตกแตงสถานที่ และ
อื่นๆ เป็นตน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 77 ลําดับที่ 17
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โครงการเพิ่มประสิทธฺภาพการทํางานดวยกิจกรรม 5 ส จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
ดวยกิจกรรม 5 ส เชน คาวิทยากร คาอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ ป้าย
โครงการ ป้ายประชาสัมพันธ คาสถานที่ คาตกแตงสถานที่ และอื่นๆ เป็นตน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 74 ลําดับที่  6ุ

โครงการวันพอแหงชาติ (วันชาติ) จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดโครงการวันพอแหงชาติ (วันชาติ) ตามพระราช
โองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมให วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวัน
คลายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันพอแหงชาติ และเป็นวันชาติ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 75 ลําดับที่ 10

โครงการวันแมแหงชาติ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วัน
แมแหงชาติ) เพื่อเทิดทูน และเผยแพรพระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์ พระบรมราชีนินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผูทรงเป็นแมแหงชาติ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 75 ลําดับที่ 9
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โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับผูบริหาร พนักงานสวนตําบล พนักงาน
จาง และลูกจาง

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สําหรับผู
บริหาร พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง และลูกจาง โดยจายเป็นคา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาป้ายโครงการ คา
วัสดุ อุปกรณ และคาใชจายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับจัดโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 74 ลําดับที่ 5

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทําแผนพัฒนาทอง
ถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาทองถิ่น โดยการใหความ
รู และฝึกปฏิบัติ บูรณาการรวมกันทุกภาคสวน เพื่อใหเกิดเวทีประชาคมที่มี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และสนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวมในการขับ
เคลื่อนแผนชุมชนสูแผนพัฒนาของทองถิ่น โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับจัด
เตรียมสถานที่ คาวัสดุ อุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ คาหนังสือ คาเชาอุปกรณตางๆ คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ คาสมนาคุณวิทยากร คาใชจายที่จําเป็นอื่นๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 75 ลําดับที่ 11
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โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานตามหลักธรรมาภิบาล สําหรับผู
บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง และลูกจาง

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทํา
งาน ตามหลักธรรมาภิบาล สําหรับผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง และลูกจาง โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการ
ตกแตงสถานที่อบรม คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึก
อบรม คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คา
อาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาป้าย
โครงการ และคาใชจายอื่นที่จําเป็นในการอบรม เป็นตน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 40 ลําดับที่ 16

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ กรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน  ใหจายจากคาใช
สอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเป็นผูดําเนินการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 537,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานที่ใชในกิจการของ อบต.หวยชมภู ตามที่
กําหนดในรายละเอียดรูปแบบและระบบงบประมาณรายจายของอปท.ไดแก 
(1) วัสดุคงทน เชน หนังสือ,เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก,เครื่องเจาะกระดาษขนาด
เล็ก,ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก,ไมบรรทัดเหล็ก,กรรไกร,เกาอี้พลาสติก,ตรายาง 
(2) วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ,หมึก,ดินสอ,ยางลบ,น้ํายาลบคําผิด,เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ,กาว,สมุด,ซองเอกสาร,ตลับผงหมึก,น้ําหมึกปริ๊น,เทปพีวี
ซี แบบใส,ไมบรรทัด,คลิป,เป๊ก,เข็มหมุด,กระดาษคารบอน,กระดาษ
ไข,แฟ้ม สมุดบัญชี,สมุดประวัติขาราชการ,แบบพิมพ,ผาสําลี,ธงชาติ,สิ่ง
พิมพ,และวัสดุอื่นๆ ที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้ (สํานักงานปลัด)
- เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่ใชในกิจการของ อบต.หวยชมภู ตามที่
กําหนดในรายละเอียดรูปแบบและระบบงบประมาณรายจายของ อปท
. ไดแก (1) วัสดุคงทน เชนไมโครโฟน,ไมโครโฟนตั้งโต๊ะ,ขาตั้ง
ไมโครโฟน,หัวแรงไฟฟ้า,เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า,เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าฯลฯ
(2) วัสดุสิ้นเปลือง เชน ฟิวส,เทปพันสายไฟฟ้า,สายไฟฟ้า,หลอดไฟฟ้า,หลอด
ไฟ,ไฟฟ้า,ปลั๊กไฟฟ้า,สวิสซไฟฟ้า,หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวนวิทยุ 
(3) วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจร
ตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ และวัสดุอื่นๆที่สามารถเบิกจายในประเภทราย
จายนี้ (สํานักงานปลัด)
- เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัวที่ใชในกิจการของอบต.หวยชมภู ตามที่
กําหนดในรายละเอียดรูปแบบ และระบบงบประมาณรายจายของ อปท
.ไดแก 
(1) วัสดุคงทน เชน หมอ,กระทะ,กะละมัง,ตะหลิว,กรอบรูป,มีด,ถัง,ถาด,แกว
น้ํา,จานรอง,ถวยชาม,ชอนสอม,กระจกเงา ฯลฯ 
(2) วัสดุสิ้นเปลือง เชนผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผา
ปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผาหม ผาปูโต๊ะ ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ ที่สามารถ
เบิกจายในประเภทรายจายนี้ (สํานักงานปลัด)
- เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสรางที่ใชในกิจการของ อบต.หวยชมภู ตามที่กําหนด
ในรายละเอียดรูปแบบและระบบงบประมาณรายจายของ อปท. ไดแก 
(1)วัสดุคงทน เชน ไมตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย โถ
สวม เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง เป็นตน
(2)วัสดุสิ้นเปลือง เชน ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว น้ํามันทาง
ไม ทินเนอร ทราย อิฐ กระเบื้อง สังกะสี เป็นตน
(3)วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอ
ตางๆ ฯลฯ และวัสดุอื่นๆที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้
- เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสงที่ใชในกิจการของ อบต.หวยชม
ภู ตามที่กําหนดในรายละเอียดรูปแบบและระบบงบประมาณรายจาย
ของ อปท. ไดแก 
(1)วัสดุคงทน เชน ไขควง,ประแจ,แมแรง,กระจกโคงมน,สัญญาณไฟกระพริบ
(2)วัสดุสิ้นเปลือง เชน ยางรถยนต,น้ํามันเบรก,ฟิลมกรองแสง,เพลา ฯลฯ 
(3)วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน เบาะรถยนต หัวเทียน ถัง
น้ํามัน เครื่องยนต(อะไหล) ฯลฯ และวัสดุอื่นๆที่สามารถเบิกจายในประเภท
รายจายนี้ (สํานักงานปลัด)
- เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ที่ใชในกิจการของ อบต.หวยชม
ภู ตามที่กําหนดในรายละเอียดรูปแบบและระบบงบประมาณรายจาย
ของ อปท. ไดแก วัสดุสิ้นเปลือง เชน น้ํามันเชื้อเพลิง แก๊สหุงตม น้ํามัน
เครื่อง ฯลฯ และวัสดุอื่นๆที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตรที่ใชในกิจการของ อบต. ตามที่กําหนดในราย
ละเอียดรูปแบบและระบบงบประมาณรายจายของ อปท.ไดแก
(1) วัสดุคงทน เชน เคียว สปริงเกอร จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ ฯลฯ
 
(2) วัสดุสิ้นเปลือง เชน ปุย ยาป้องกันและกําจัด อาหารสัตว อุปกรณขยาย
พันธุพืช ผาใบฯลฯ และวัสดุอื่นๆที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจาย
นี้ (สํานักงานปลัด)
- เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรที่ใชในกิจการของ อบต. ตามที่
กําหนดในรายละเอียดรูปแบบและระบบงบประมาณรายจายของ อปท.ไดแก 
(1) วัสดุคงทน เชน ขาตั้งกลอง เลนสซูม กระเปากลอง ฯลฯ 
(2) วัสดุสิ้นเปลือง เชน พูกัน สี กระดาเขียนโปสเตอร เมมโมรี่การด รูปสีหรือ
ขาวดําที่ไดมาจากการอัดขยาย ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ ที่สามารถเบิกจายใน
ประเภท รายจายนี้ (สํานักงานปลัด)
- เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอรที่ใชในกิจการของ อบต.ตามที่กําหนดใน
รายละเอียดรูปแบบและระบบงบประมาณรายจายของอปท.ไดแก 
(1) วัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ 
(2) วัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือ
แถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก สําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ 
(3) วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน หนวยประมวลผล ซีดีรอมไดรฟ
 แผนแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ (Key Board) เมนบอรด (Main Board) เม
มโมรี่ซิป (Memory Chip) เชน RAM และวัสดุอื่นๆที่สามารถเบิกจายใน
ประเภทรายจายนี้ (สํานักงานปลัด)
- เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 370,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในอาคารสํานักงาน/ที่สาธารณะ/อาคารสาธารณะที่อยู
ในความรับผิดชอบของ อบต.หวยชมภู (สํานักงานปลัด)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ–รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ อปท. และ หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐาน คาโทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ และคาใชจายที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาหมายเลขโทรศัพท คา
บํารุงรักษาสายฯลฯ และคาใชจายอื่นๆที่สามารถเบิกจายรายจายประเภทนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ–รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ อปท. และ หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณียากร คาเชาตู
ไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ–รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ อปท. และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโทรภาพ (โทรสาร) คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยว
กับการใชระบบอินเตอรเน็ต คาจางทําเวปไซต ตอโดเมนเนม รวมถึงอินเตอร
เน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาว
เทียม เป็นตน และใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาว
และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ–รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ อปท. และ หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค

งบลงทุน รวม 322,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 322,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อรถเข็นพวงลาก 2 ลอ จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อรถเข็นลากพวง 2 ลอ จํานวน 2 คัน สําหรับใชบรรทุกของ ขน
สัมภาระ ขนขยะ ขนถังน้ํา ขนเศษใบไม-เศษหญา และขนอุปกรณอื่นๆ ที่ใช
ในกิจการของ อบต. โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ รถเข็น 2 ลอ (ลอจักรยาน/รถรถ
มอเตอรไซค) ดามจับแข็งแรงไดมาตรฐาน เพลารองรับกระบะเป็นแบบชนิด 3
 เพลา รองรับน้ําหนักไดมาก ขาตั้งรถเข็นเป็นแบบ ขาตั้งคู เพื่อความมั่น
คง ปลอดภัย ไมลม
- จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สํานักงานประมาณ)  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน  2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 83 ลําดับที่ 7
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ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อโครงเหล็กเสริมกระบะ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อโครงเหล็กเสริมขางกระบะพรอมติดตั้ง สําหรับติดตั้งในรถกระบะ
โตโยตา วีโก หมายเลข กพ 6444 เชียงราย และรถกระบะมิตซูบิชิ ไทร
ทัน บม 6682 เชียงราย เพื่อใชบรรทุกของ สัมภาระ กิ่งไมตนไม เต็นท ขา
เต็นท เกาอี้ โต๊ะ ลําโพง และอุปกรณตางๆ เพื่อใชในกิจการของ อบต
. คุณลักษณะโครงเหล็กไดมาตรฐาน แข็งแรง ทนทาน เพื่อความมั่น
คง ปลอดภัย (จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงานประมาณ)  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน  2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 85 ลําดับที่ 14

ครุภัณฑกอสราง

จัดซื้อรถเข็นปูน จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อรถเข็นปูน จํานวน 2 คัน สําหรับงานกอสราง ซอมแซมเล็กๆ เพื่อ
การดําเนินกิจการของ อบต. คุณลักษณะ ผลิตจากเหล็กคุณภาพดีได
มาตรฐาน แข็งแรง ทนทาน เพื่อความมั่นคง ปลอดภัย สามารถรับน้ําหนัก
ได มากถึง 80 กก.(จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงานประมาณ)  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน  2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 85 ลําดับที่ 15
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ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อระบบเครื่องเสียงพรอมชุดไมคหองประชุมพรอมติดตั้ง จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อระบบเครื่องเสียง ชุดไมค พรอมอุปกรณติดตั้ง สําหรับ หอง
ประชุมสภา อบต.หวยชมภู โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ชุดควบคุม ขนาดกําลังวัตต 50 วัตต
2. ไมคโครโฟน สําหรับประธานการประชุม 1 ตัว มีลําโพงภายในตัว
3. ไมคโครโฟน สําหรับผูเขารวมประชุม 15 ตัว มีลําโพงภายในตัว
4. ลําโพงติดผนัง จํานวน 1 คู  Root Power :  35 W RMS ลําโพงขนาด 5
 นิ้ว
5. พรอมอุปกรณติดตั้ง
(จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงานประมาณ)  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน  2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 84 ลําดับที่ 8

ครุภัณฑงานบานงานครัว

จัดซื้อเครื่องกรองน้ําพรอมติดตั้ง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องกรองน้ําพรอมติดตั้ง ณ ที่ทําการ อบต.หวยชมภู สําหรับ
บริการประชาชนและเจาหนาที่ ใหมีน้ําอุปโภค บริโภค ที่สะอาด ถูกหลัก
อนามัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ชุดระบบกรองน้ําประปา ถังกรองไฟเบอร จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย
     1.1  ถังพักน้ํา ขนาด 2,000 ลิตร จํานวน 1 ใบ
     1.2  เครื่องกรองไฟเบอร ขนาด 12x52 นิ้ว จํานวน 1 ตัว
     1.3  สารกรอง จํานวน 1 ชุด
     1.4  ลูกลอยลูกบอล จํานวน 1 ชุด
(จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงานประมาณ)  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน  2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 85 ลําดับที่ 16
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 44,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊ต สําหรับงานประมวลผล จํานวน 2
 เครื่อง 
- โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑราคากลาง และคุณลักษณะพื้น
ฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU)ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) จํานวน 1
 หนวยโดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1.ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)
เดียวกันขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม
นอยกวา 2.2 GHz และมีหนวยประมวลผลดาน
กราฟิก (Graphics Processing Unit)ไมนอยกวา 10 แกน หรือ
2.ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกันขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม
นอยกวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง
     - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอย
กวา 8 GB 
     - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB 
จํานวน 1 หนวย
     - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
     - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง
     - มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1ชอง
     - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
     - สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หนาที่ 86 ลําดับที่ 17
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งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับอําเภอเมืองเชียงราย

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับสวนราชการ เพื่อดําเนินการโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ระดับอําเภอเมืองเชียงราย โดยเป็นคาใชจาย เชน คา
วัสดุ อุปกรณ ที่ใชดําเนินโครงการตางๆ ที่จําเป็นประจําศูนยปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชนของ อปท.ระดับอําเภอ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ อปท.พ.ศ
.2559 และตามหนังสืออําเภอเมืองเชียงราย ที่ ชร 0023.6/1931 ลงวันที่ 3
 เมษายน 2562 เรื่อง ขอเสนอโครงการบรรจุในแผนฯ และขอรับเงินอุดหนุน
จากตามโครงการฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 78 ลําดับที่ 2

งานบริหารงานคลัง รวม 3,130,000 บาท
งบบุคลากร รวม 2,131,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,131,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,445,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ของพนักงานlสวนตําบล (กองคลัง) จํานวน 5 อัตรา ดังนี้
1) ผูอํานวยการกองคลัง จํานวน 1 อัตรา
2) นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
3) นักวิชาการคลัง จํานวน 1 อัตรา
4) เจาพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
5) เจาพนักงานจัดเก็บรายได จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นพ.ศ.2542
 มาตรา 35 , หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก อบต.ที่ มท0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใช
จายฯ และตามอัตราที่ปรากฎในแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563 และที่
แกไขเพิ่มเติม
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ สําหรับพนักงานสวนตําบล (กองคลัง) เชน คา
ครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิทางการศึกษา
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นพ.ศ.2542
 มาตรา 35 , หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก อบต.ที่ มท0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใช
จายฯ และตามอัตราที่ปรากฎในแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563 และที่
แกไขเพิ่มเติม

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง อัตราเดือนละ 3,500
 บาท คํานวณตั้งไว 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นพ.ศ.2542
 มาตรา 35 , หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก อบต.ที่ มท0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใช
จายฯ และตามอัตราที่ปรากฎในแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563 และที่
แกไขเพิ่มเติม

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทน และปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง (กอง
คลัง) ดังนี้
1) พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยนักวิชาการพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
2) พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานการเงินและ
บัญชี จํานวน 1 อัตรา
3) พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยเจาหนาที่พัสดุ จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นพ.ศ.2542
 มาตรา 35,หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก อบต. ที่ มท0809.2/ว138 ลว
.30 ธค.2558 , ประกาศ คกก.กลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราคาจางและการใหลูกจางของ อบต.ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 5) พ.ศ
.2561 และตามอัตราที่ปรากฎในแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563 และที่
แกไขเพิ่มเติม
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เงินเบี้ยกันดาร จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่
พิเศษ สําหรับพนักงานสวนตําบล (กองคลัง) จํานวน 5 อัตรา ในอัตราเดือน
ละ 2,000 บาท 
- เป็นไปตามระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานัก
งานในพื้นที่พิเศษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 และ หนังสือสํานักงาน กจ. กท
. และ ก อบต. ที่ มท0809.2/ว138 ลว.30 ธค.2558 

งบดําเนินงาน รวม 982,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 442,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ดังนี้
(1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจาง สังกัดกองคลัง ตั้งไว 200,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวน
ทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่น ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 
(2) เงินคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง คณะกรรมการตรวจรับการ
จาง และผูควบคุมงานกอสราง ตามโครงการจัดซื้อ จัดจางของ อบต.หวยชม
ภู เป็นเงิน 200,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560,หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวัน
ที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกคาตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการ และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560 เรื่อง แจงหลักการเบิกคา
ตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

คาเชาบาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบาน สําหรับพนักงานสวนตําบล และผูมีสิทธิ์เบิก
จาย (กองคลัง)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ
.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ของ
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล (กองคลัง)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3
) พ.ศ.2549  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

ค่าใช้สอย รวม 485,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนาและคาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทาง
ดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ และอื่นๆที่
เกี่ยวของ ฯลฯ ใหแกเจาหนาที่ทองถิ่น สมาชิกสภา และผูมีสิทธิ์เบิกจายตาม
ระเบียบของทางราชการ (กองคลัง)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเดินทางไปราชการของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) 2559 

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ โดยจายเป็นคาใชจาย
เกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ คา
ถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ คาใชจายในการติดตอ
สื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร คาป้าย
โครงการ คาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาฯ พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 76 ลําดับที่ 13
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โครงการจัดทําแผนที่ภาษี จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการจัดทําแผนที่ภาษี โดยมีคาใชจายใน
การดําเนินการจัดทําแผนที่ภาษี เชน การออกแบบสํารวจ และคาใชจายอื่นที่
จําเป็นสําหรับโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 และพระราชกฤษฎีกา วา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 77 ลําดับที่ 20

โครงการประชาสัมพันธภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการประชาสัมพันธภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางโดย
จายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับ คาวัสดุ อุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ คาป้ายโครงการ คาใชจายอื่นที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาฯ พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 76 ลําดับที่ 15

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดานการจัดซื้อจัดจาง,คาใชจาย
ในการเดินทาง,คาใชจายในการจัดงาน,การเบิกจายเงิน และขอบกพรองในการ
ปฏิบัติงาน

จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งาน ดานการจัดซื้อจัดจาง,คาใชจายในการเดินทาง,คาใชจายในการจัด
งาน,การเบิกจายเงิน และขอบกพรองในการปฏิบัติงาน โดยจายเป็นคาใชจาย
เกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่อบรม คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการ
ฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถาย
เอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึก
อบรม คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุ
เอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหาร
กลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาป้าย
โครงการ และคาใชจายอื่นที่จําเป็นในการอบรม เป็นตน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 76 ลําดับที่ 16
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินตางๆของกองคลัง ที่ชํารุดเสีย
หาย ใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน เครื่องถาย
เอกสาร คอมพิวเตอร โต๊ะ เกาอี้ และอื่นๆ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานที่ใชในกิจการของ อบต.หวยชมภู ตามที่
กําหนดในรายละเอียดรูปแบบและระบบงบประมาณรายจายของอปท.ไดแก 
(1) วัสดุคงทน เชน หนังสือ,เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก,เครื่องเจาะกระดาษขนาด
เล็ก,ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก,ไมบรรทัดเหล็ก,กรรไกร,เกาอี้พลาสติก,ตรายาง 
(2) วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ,หมึก,ดินสอ,ยางลบ,น้ํายาลบคําผิด,เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ,กาว,สมุด,ซองเอกสาร,ตลับผงหมึก,น้ําหมึกปริ๊น,เทปพีวี
ซี แบบใส,ไมบรรทัด,คลิป,เป๊ก,เข็มหมุด,กระดาษคารบอน,กระดาษ
ไข,แฟ้ม สมุดบัญชี,สมุดประวัติขาราชการ,แบบพิมพ,ผาสําลี,ธงชาติ,สิ่ง
พิมพ,และวัสดุอื่นๆ ที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอรที่ใชในกิจการของ อบต.หวยชมภู ตามที่
กําหนดในรายละเอียดรูปแบบและระบบงบประมาณรายจายของอปท. ไดแก 
(1) วัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ 
(2) วัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือ
แถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก สําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ 
(3) วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน หนวยประมวลผล ฮารดดิสก
ไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผนแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ (Key Board) เมน
บอรด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เชน RAM และวัสดุอื่นๆที่
สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้ (กองคลัง)
- เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วันที่พิมพ : 19/9/2562  17:33:07 หนา : 29/86



งบลงทุน รวม 17,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 
นิ้ว)

จํานวน 17,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศ
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิ
จิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
     - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1
 หนวย
     - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย
กวา 4 GB
     - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB 
จํานวน 1 หนวย
     - มี DVD-RW หรือดีกวา จ านวน 1 หนวย
     - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
     - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง
     - มีแป้นพิมพและเมาส
     - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 84 ลําดับที่ 11
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 570,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 490,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทน อปพร. เป็นคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่
เสียไป ในการสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยตามกฎหมายวาดวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2560 โดยใชอัตราคาตอบแทน
- เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ
วาดวยคาใชจายของอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท0808.2/ว3795 ลงวันที่ 17
 พฤศจิกายน 2552 เรื่องการตั้งงบประมาณและการเบิกจายคาตอบแทนและ
คาวัสดุเครื่องแตงกาย อปพร.

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน โดยจายคาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณ คา
สมนาคุณวิทยากร คาป้ายโครงการและคาใชจายอื่น ที่จําเป็น
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและอบต.พ.ศ.2437 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6
 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 67 ลําดับที่ 7

วันที่พิมพ : 19/9/2562  17:33:07 หนา : 31/86



โครงการฝึกอบรมการเฝ้าระวังและแจงเตือนภัยน้ําป่าไหลหลาก ดินทรุด ดินถลม 
แผนดินไหว

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมการเฝ้าระวังและแจงเตือนภัยน้ํา
ป่าไหลหลาก ดินทรุด ดินถลม แผนดินไหว โดย คาวัสดุ อุปกรณ คาป้าย
โครงการและคาใชจายอื่น ที่จําเป็น
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและอบต.พ.ศ.2437 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6
 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 67 ลําดับที่ 9

โครงการฝึกอบรมฝึกซอมการเคลื่อนยายผูคนและสัตวกรณีภัยพิบัติ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมฝึกซอมการเคลื่อนยายผูคนและ
สัตวกรณีภัยพิบัติ โดยจายคาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
วัสดุ อุปกรณ คาสมนาคุณวิทยากร คาป้ายโครงการและคาใชจายอื่น ที่จําเป็น
- เป็นไปตามพรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 ,พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแก อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16(24),(29) และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 67 ลําดับที่ 6

โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการลดอุบัติเหตุทางถนน โดยการใหความรู
เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัยและติดตั้งสิ่งอํานวยความสะดวกการจราจร เชน ติด
ตั้งป้ายรณรงค ขับขี่ปลอดภัย ป้ายเตือน อุปกรณ ฯลฯ และคาใชจายอื่นที่
เกี่ยวของ
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบล และอบต.พ.ศ.2437 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6
,หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557,หนังสือ
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 และตามหนังสือดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 66 ลําดับที่ 1
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โครงการอบรมและป้องกันการเกิดอัคคีภัย ไฟป่า จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการอบรมและป้องกันการเกิดอัคคีภัย ไฟ
ป่า โดยจายคาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณ คา
สมนาคุณวิทยากร คาป้ายโครงการ ฯลฯ และคาใชจายอื่น ที่จําเป็น
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและอบต.พ.ศ.2437 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6
 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 67 ลําดับที่ 8

ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเครื่องแตงกาย ประเภทวัสดุคงทน รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบ ดัดแปลง  ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่
ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจาย
ที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เชน เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผา เครื่องหมายยศและสังกัด ถุง
เทา รองเทา เข็มขัด หมวก ผาผูกคอ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตง
กายของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท0808.2/ว3795 ลงวันที1่7 พฤศจิกายน 2552 เรื่องการตั้งงบ
ประมาณและการเบิกจายคาตอบแทนและคาวัสดุเครื่องแตงกาย อปพร.
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งบลงทุน รวม 80,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 80,000 บาท
ครุภัณฑอื่น

จัดซื้อเครื่องเป่าลม จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องเป่าลม สําหรับทําแนวกันไฟ เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่า ใน
พื้นที่ตําบลหวยชมภู จํานวน 10 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเครื่องเป่าลม 
    1. ความเร็วลมไมนอยกวา 180 กม. สามารถเป่าพัดเศษใบไม เศษ
หญา วัชพืชที่แหง (ที่จะเป็นเชื้อเพลิง) ออกไปได
     2. เครื่องยนต เป็นแบบ 2 หรือ 4 จังหวะ 
     3. แบบสะพายหลัง กําลังเครื่องยนตไมนอยกวา 45 ซีซี (จัดหาโดยสืบ
ราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงานประมาณ)  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน  2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 84 ลําดับที่ 10

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,532,400 บาท

งบบุคลากร รวม 1,220,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,220,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 947,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของพนักงานสวน
ตําบล (กองการศึกษาฯ) จํานวน 3 อัตรา คํานวณตั้งไว 12 เดือน ดังนี้
(1) ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ จํานวน 1 อัตรา 
(2) นักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา
(3) เจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นพ.ศ.2542
 มาตรา 35 , หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก อบต.ที่ มท0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใช
จายฯ และตามอัตราที่ปรากฎในแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563 และที่
แกไขเพิ่มเติม
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม อัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน 
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นพ.ศ.2542
 มาตรา 35 , หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก อบต.ที่ มท0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใช
จายฯ และตามอัตราที่ปรากฎในแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563 และที่
แกไขเพิ่มเติม

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 144,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทน และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง (กอง
การศึกษาฯ) ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1
 อัตรา คํานวณตั้งไว 12 เดือน
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นพ.ศ.2542
 มาตรา 35 , หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก อบต.ที่ มท0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายฯ

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 15,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่ม ของพนักงานจางตามภารกิจ (กองการ
ศึกษาฯ) ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นพ.ศ.2542
 มาตรา 35 , หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก อบต.ที่ มท0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายฯ

เงินเบี้ยกันดาร จํานวน 72,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่
พิเศษ สําหรับพนักงาน อบต.หวยชมภู (กองการศึกษาฯ) จํานวน 3 อัตรา ใน
อัตราเดือนละ 2,000 บาท 
- เป็นไปตามระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานัก
งานในพื้นที่พิเศษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 และตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท
. และ ก อบต. ที่ มท0809.2/ว138 ลว.30 ธค.2558
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งบดําเนินงาน รวม 303,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 176,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 118,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ไดแก เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจาง (กองการศึกษา)
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่น
ใหเป็นรายจายอื่น ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวของ

คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบานสําหรับพนักงานสวนตําบลและผูมีสิทธิ์เบิกจาย
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ
.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ของ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล (กองการ
ศึกษา) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ
.ศ.2549 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
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ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาจางเหมาบริการ ดังนี้
       (1) คาจางเหมาเอกชนที่เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาดําเนินงาน
 - เพื่อจายเป็นคาจางเหมาเอกชนที่เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาดําเนิน
งานโครงการ หรือเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามหนาที่ปกติขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นฯ 
       (2) คาจางเหมาใหไดมาซึ่งบริการอื่นๆ
 - เพื่อจายเป็นคาใชจายจางเหมาอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมิใชเป็นการประกอบ
ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ หรือสิ่งกอสรางอยางหนึ่งอยางใด และอยูในความ
รับผิดชอบและอยูในความรับผิดชอบองคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน คาใช
จายในการจางจัดทําหนังสือ เอกสารรายงาน หรือเอกสารอื่นๆ ป้ายไวนิลคา
เชาเครื่องถายเอกสาร ฯลฯ ตลอดจนจางเหมาอื่นๆ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่  16 กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่  มท 0808.2/ว7120
 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอด
รถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน คาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจาง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติให
เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน  หรือไปติดตอ
ราชการ ตามระเบียบกฎหมายกําหนด 
- เป็นไปตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
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โครงการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนตําบลหวยชมภู จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนตําบลหวยชม
ภู โดยจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ  คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาเชาที่พัก คายาน
พาหนะฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่  6ุ7 ลําดับที่ 18

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินตางๆของกองการศึกษาฯ ที่
ชํารุดเสียหาย ใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน เครื่องถาย
เอกสาร คอมพิวเตอร โต๊ะ เกาอี้ และอื่นๆ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลว 16 กค 56 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว1536
 ลว 19 มีค. 61

ค่าวัสดุ รวม 37,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานที่ใชในกิจการของ อบต.หวยชมภู ตามที่
กําหนดในรายละเอียดรูปแบบและระบบงบประมาณรายจายของอปท.ไดแก 
(1) วัสดุคงทน เชน หนังสือ,เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก,เครื่องเจาะกระดาษขนาด
เล็ก,ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก,ไมบรรทัดเหล็ก,กรรไกร,เกาอี้พลาสติก,ตรายาง 
(2) วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ,หมึก,ดินสอ,ยางลบ,น้ํายาลบคําผิด,เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ,กาว,สมุด,ซองเอกสาร,ตลับผงหมึก,น้ําหมึกปริ๊น,เทปพีวี
ซี แบบใส,ไมบรรทัด,คลิป,เป๊ก,เข็มหมุด,กระดาษคารบอน,กระดาษ
ไข,แฟ้ม สมุดบัญชี,สมุดประวัติขาราชการ,แบบพิมพ,ผาสําลี,ธงชาติ,สิ่ง
พิมพ,และวัสดุอื่นๆ ที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้ (กองการศึกษาฯ)
- เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วันที่พิมพ : 19/9/2562  17:33:07 หนา : 38/86



วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ที่ใชในกิจการของ อบต.หวยชม
ภู ตามที่กําหนดในรายละเอียดรูปแบบและระบบงบประมาณรายจาย
ของ อปท. ไดแก 
(1) วัสดุคงทน เชน ขาตั้งกลอง เลนสซูม กระเปากลอง ฯลฯ 
(2) วัสดุสิ้นเปลือง เชน พูกัน สี กระดาเขียนโปสเตอร เมมโมรี่การด รูปสีหรือ
ขาวดําที่ไดมาจากการอัดขยาย ฯลฯ และวัสดุอื่นๆที่สามารถเบิกจายใน
ประเภทรายจายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุกีฬา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุกีฬา ประเภทวัสดุคงทน รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชใน
การซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตอง
ชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิ
เชน  หวงยาง ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง ไมตีปิงปอง ลูกแชรบอล ไมแบตมิ
นตัน ลูกแบตมินตัน ไมเทนนิส ลูกเทนนิส เชือกกระโดด ดาบสอง
มือ ตะกรอ ตะกราหวายแชรบอล ตาขายกีฬา เชน ตาขาย
ตะกรอ นกหวีด นาฬิกาจับเวลา นวม ลูกทุมน้ําหนัก เสาตาขายกีฬา เชน เสา
ตาขายวอลเลยบอลล หวงบาสเก็ตบอลเหล็ก ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอรที่ใชในกิจการของ อบต.หวยชมภู ตามที่
กําหนดในรายละเอียดรูปแบบและระบบงบประมาณรายจายของอปท. ไดแก 
(1) วัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ 
(2) วัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือ
แถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก สําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ 
(3) วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน หนวยประมวลผล ฮารดดิสก
ไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผนแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ (Key Board) เมน
บอรด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เชน RAM และวัสดุอื่นๆที่
สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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งบลงทุน รวม 8,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 8,900 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (28หนา/นาที)) จํานวน 8,900 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบ
ที่ 1 (28 หนา นาที) จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศ
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิ
จิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
     -มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200X1,200 dpi
     -มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 28 หนาตอ
นาที(ppmm)
     -สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได
     -มีหนวยความจํา(Memory)ขนาดไมนอยกวา 128 MB
     -มีชองเขื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0อหรือดีกวา จํานวนไมนอย
กวา 1 ชอง
     -มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย(Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือสามารถใช
งานผานเครือขายไรสาย WiFi (IEEE802.11b,g,n)ได
     -มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน
      -สามารถใชไดกับ A4,Leter,Legal และ Custom
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 81 ลําดับที่ 3

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 14,909,745 บาท
งบบุคลากร รวม 2,760,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,760,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,676,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี สําหรับขาราชการครู จํานวน 6 อัตรา
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนงขา
ราชการครูและบุคลการทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558,หนังสือดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 และตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563 และที่แกไขเพิ่มเติม
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะ สําหรับขาราชการครู จํานวน 6 อัตรา
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนงขา
ราชการครูและบุคลการทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558,หนังสือดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 และตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563 และที่แกไขเพิ่มเติม

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 820,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทน และปรับปรุงคาตอบแทน สําหรับบุคลากรทางการ
ศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กฯ สังกัด อบต.หวยชมภู 
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนงขา
ราชการครูและบุคลการทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558,หนังสือดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 และตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563 และที่แกไขเพิ่มเติม

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มตางๆ สําหรับบุคลากร
ทางการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ สังกัด อบต.หวยชมภู
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนงขา
ราชการครูและบุคลการทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558,หนังสือดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 และตามแผนอัตรา
กําลังสามปี พ.ศ.2561-2563 และที่แกไขเพิ่มเติม

เงินเบี้ยกันดาร จํานวน 144,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่
พิเศษ สําหรับขาราชการครูของศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯสังกัด อบต.หวยชม
ภู จํานวน 6 อัตรา อัตราเดือนละ 2,000 บาท 
- เป็นไปตามระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานัก
งานในพื้นที่พิเศษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 และตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท
. และ ก อบต. ที่ มท0809.2/ว138 ลว.30 ธค.2558
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งบดําเนินงาน รวม 7,654,545 บาท
ค่าตอบแทน รวม 280,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 260,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ดังนี้
(1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสําหรับขาราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กฯ สังกัด อบต.หวยชมภู ตั้ง
ไว 200,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประ โยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่น ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557  
(2) คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก อบต.ตาม
กฏหมาย เชน คกก.ตรวจเอกสารประเมินผลงานทางวิชาการฯ คกก.สอบคัด
เลือก ฯลฯ ตั้งไว 60,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายการคัดเลือก
พนักงานและลูกจาง อปท.(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2558

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร สําหรับขาราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ สังกัด อบต.หวยชมภู
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541

วันที่พิมพ : 19/9/2562  17:33:07 หนา : 43/86



ค่าใช้สอย รวม 4,447,740 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาเอกชนที่เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาดําเนินงาน จํานวน 1,650,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาเอกชน ที่เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาดําเนิน
งานโครงการ หรือเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามหนาที่ปกติขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และไมมีตําแหนงพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง หรือพนักงานจาง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นโครงการใหม หรือมี
ตําแหนงพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางหรือพนักงานจางที่ปฏิบัติงานนั้น แตไม
สามารถปฏิบัติงานใหแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนดเนื่องจากปริมาณงานมาก
หรือมีตําแหนงพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง หรือพนักงานจาง ปฏิบัติงาน ตอ
มาตําแหนงวางหรือหรือถูกยุบเลิกตําแหนง 
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่  1
 กุมภาพันธ 2562  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค และหนังสือดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง,คาพาหนะ,คาเชาที่พัก,คาบริการจอด
รถ ณ ทาอากาศยาน,คาผานทางดวนพิเศษ,คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน,คาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจาง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติให
เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอ
ราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
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(3) โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ  เชน คา
รับรอง คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ของ คาใชจายในการประกวดหรือแขงขัน คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คา
มหรสพ การแสดง และคาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงานและคาใช
จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของในการจัดงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 60 ลําดับที่ 17

(4) โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ครู ผูดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ครู ผูดูแล
เด็ก และบุคลากรทางการศึกษา โดยจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรม คา
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ  คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คาเชาที่พัก คายานพาหนะฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 57 ลําดับที่ 3

(9) โครงการคายวิชาการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป้นคาใชจายตามโครงการคายวิชาการ โดยจายเป็นคาใชจายใน
การฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ  คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาเชาที่พัก คายานพาหนะฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 60 ลําดับที่ 15
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11 โครงการพัฒนาศักยภาพครู และผูดูแลเด็ก จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการพัฒนาศักยภาพครู และผูดูแลเด็กและผู
ดูแลเด็ก โดยจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ  คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาเชาที่
พัก คายานพาหนะฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 57 ลําดับที่ 4

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอนของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว))

จํานวน 574,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กนักเรียน (อายุ 2-5 ปี) ตาม
โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (รายหัว)ของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดอบต.หวยชมภู จํานวน 12 แหง ไดแก 
     (1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยสาน หมูที่ 1
     (2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแมมอญ หมูที่ 2
     (3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยแมเลี่ยม หมูที่ 3
     (4) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานผาลั้ง หมูที่ 4
     (5) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแสนตอ หมูที่ 4
     (6) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกกนอย หมูที่ 5
     (7) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยชมภู หมูที่ 6
     (8) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานจะนู หมูที่ 8
     (9) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแกงหลวงใน หมูที่ 8
     ( 1ุ0) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปางขอน หมูที่ 7
     (11) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานจะคือ หมูที่ 10
     (12) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานรมเย็น หมูที่ 11 นักเรียนรวมจํานวน 338
 คน คนละ 1,700 บาทตอปี รวมเป็นเงิน 574,600 บาท 
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท.พ
.ศ.2542 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 58 ลําดับที่ 5
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาใชจายในการจัดการ
ศึกษา)

จํานวน 381,940 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดอบต.หวยชมภู (อายุ 3-5 ปี) ตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา (คาใชจายในการจัดการศึกษา) จํานวน 12 แหง ไดแก
     (1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยสาน หมูที่ 1
     (2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแมมอญ หมูที่ 2
     (3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยแมเลี่ยม หมูที่ 3
     (4) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานผาลั้ง หมูที่ 4
     (5) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแสนตอ หมูที่ 4
     (6) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกกนอย หมูที่ 5
     (7) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยชมภู หมูที่ 6
     (8) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานจะนู หมูที่ 8
     (9) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแกงหลวงใน หมูที่ 8
     ( 1ุ0) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปางขอน หมูที่ 7
     (11) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานจะคือ หมูที่ 10
     (12) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานรมเย็น หมูที่ 11 จํานวนนักเรียนรวม 338
 คน เป็นเงิน 381,940 บาท มีรายละเอียด ดังนี้
  1.คาหนังสือเรียน จํานวน 338 คน คนละ 200.-บาท/ปี เป็นเงิน 67,600
.-บาท
  2.คาอุปกรณการเรียน จํานวน 338 คน คนละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 67,600
 บาท
  3.คาเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 338 คน คนละ 300 บาท/ปี เป็น
เงิน 101,400 บาท
  4.คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน 338 คน คนละ 430 บาท/ปี เป็น
เงิน 145,340 บาท 
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท.พ
.ศ.2542 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 58 ลําดับที่ 5
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาอาหารกลางวัน) จํานวน 1,656,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
อบต.หวยชมภู จํานวน 12 แหง ไดแก 
     (1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยสาน หมูที่ 1
     (2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแมมอญ หมูที่ 2
     (3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยแมเลี่ยม หมูที่ 3
     (4) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานผาลั้ง หมูที่ 4
     (5) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแสนตอ หมูที่ 4
     (6) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกกนอย หมูที่ 5
     (7) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยชมภู หมูที่ 6
     (8) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานจะนู หมูที่ 8
     (9) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแกงหลวงใน หมูที่ 8
     ( 1ุ0) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปางขอน หมูที่ 7
     (11) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานจะคือ หมูที่ 10
     (12) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานรมเย็น หมูที่ 11 ภาคเรียนที่ 2/2562และ
ภาคเรียนที่ 1/2563 ตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาอาหารกลางวัน) จํานวนนักเรียนรวม 338 คน วันละ 20 บาทตอ
คน จํานวน 245 วัน เป็นเงินรวม 1,656,200 บาท 
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท.พ
.ศ.2542 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 58 ลําดับที่ 5

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินตางๆของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต.หวยชมภู ที่ชํารุดเสียหาย ใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ เชน คอมพิวเตอร โต๊ะ เกาอี้ และอื่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
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ค่าวัสดุ รวม 2,891,805 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานที่ใชในกิจการของ อบต.หวยชมภู ตามที่
กําหนดในรายละเอียดรูปแบบและระบบงบประมาณรายจายของอปท.ไดแก 
(1) วัสดุคงทน เชน หนังสือ,เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก,เครื่องเจาะกระดาษขนาด
เล็ก,ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก,ไมบรรทัดเหล็ก,กรรไกร,เกาอี้พลาสติก,ตรายาง 
(2) วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ,หมึก,ดินสอ,ยางลบ,น้ํายาลบคําผิด,เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ,กาว,สมุด,ซองเอกสาร,ตลับผงหมึก,น้ําหมึกปริ๊น,เทปพีวี
ซี แบบใส,ไมบรรทัด,คลิป,เป๊ก,เข็มหมุด,กระดาษคารบอน,กระดาษ
ไข,แฟ้ม สมุดบัญชี,สมุดประวัติขาราชการ,แบบพิมพ,ผาสําลี,ธงชาติ,สิ่ง
พิมพ,และวัสดุอื่นๆ ที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่ใชในกิจการของ อบต.หวยชมภู ตามที่
กําหนดในรายละเอียดรูปแบบและระบบงบประมาณรายจายของ อปท
. ไดแก (1) วัสดุคงทน เชนไมโครโฟน,ไมโครโฟนตั้งโต๊ะ,ขาตั้ง
ไมโครโฟน,หัวแรงไฟฟ้า,เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า,เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าฯลฯ
(2) วัสดุสิ้นเปลือง เชน ฟิวส,เทปพันสายไฟฟ้า,สายไฟฟ้า,หลอดไฟฟ้า,หลอด
ไฟ,ไฟฟ้า,ปลั๊กไฟฟ้า,สวิสซไฟฟ้า,หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวนวิทยุ 
(3) วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจร
ตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ และวัสดุอื่นๆที่สามารถเบิกจายในประเภทราย
จายนี้
- เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัวที่ใชในกิจการของอบต.หวยชมภู ตามที่
กําหนดในรายละเอียดรูปแบบ และระบบงบประมาณรายจายของ อปท
.ไดแก 
(1) วัสดุคงทน เชน หมอ,กระทะ,กะละมัง,ตะหลิว,กรอบรูป,มีด,ถัง,ถาด,แกว
น้ํา,จานรอง,ถวยชาม,ชอนสอม,กระจกเงา ฯลฯ 
(2) วัสดุสิ้นเปลือง เชนผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผา
ปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผาหม ผาปูโต๊ะ ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ ที่สามารถ
เบิกจายในประเภทรายจายนี้
- เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,723,805 บาท
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 - เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กนักเรียน ดังนี้
(1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.หวยชมภู จํานวน 12 แหง ไดแก
     (1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยสาน หมูที่ 1
     (2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแมมอญ หมูที่ 2
     (3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยแมเลี่ยม หมูที่ 3
     (4) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานผาลั้ง หมูที่ 4
     (5) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแสนตอ หมูที่ 4
     (6) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกกนอย หมูที่ 5
     (7) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยชมภู หมูที่ 6
     (8) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานจะนู หมูที่ 8
     (9) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแกงหลวงใน หมูที่ 8
     ( 1ุ0) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปางขอน หมูที่ 7
     (11) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานจะคือ หมูที่ 10
     (12) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานรมเย็น หมูที่ 11 นักเรียนรวมจํานวน 338
 คน วันละ 7.37 บาท/คน จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 647,676 บาท
(2) ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในพื้นที่ตําบลหวยชม
ภู 2 แหง ไดแก
     (1) กศน.บานป่าลัน
     (2) กศน.บานจะหา นักเรียนรวมจํานวน 32 คน วันละ 7.37
 บาท/คน จํานวน 280 วัน เป็นเงิน 66,035 บาท
(3) โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในพื้นที่ตําบลหวยชมภู จํานวน 7 แหง ไดแก
   (1) โรงเรียนแมมอญวิทยา หมูที่ 2
   (2) โรงเรียนบานหวยแมเลี่ยม หมูที่ 3
   (3) โรงเรียนบานผาลั้ง หมูที่ 4
   (4) โรงเรียนบานกกนอยวิทยา หมูที่ 5
   (5) โรงเรียนบานหวยชมภู หมูที่ 6
   ( 6ุ) โรงเรียนบานปางขอน หมูที่ 7
   (7) โรงเรียนบานจะคือ หมูที่ 10 นักเรียนรวมจํานวน 1,049 คน วัน
ละ 7.37 บาท/คน จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 2,010,094 บาท 
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท.พ
.ศ.2542 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 58 ลําดับที่ 5
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วัสดุกอสราง จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสรางที่ใชในกิจการของ อบต.หวยชมภู ตามที่กําหนด
ในรายละเอียดรูปแบบและระบบงบประมาณรายจายของ อปท. ไดแก 
(1)วัสดุคงทน เชน ไมตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย โถ
สวม เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง เป็นตน
(2)วัสดุสิ้นเปลือง เชน ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว น้ํามันทาง
ไม ทินเนอร ทราย อิฐ กระเบื้อง สังกะสี เป็นตน
(3)วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอ
ตางๆ ฯลฯ และวัสดุอื่นๆที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้
- เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร ที่ใชในกิจการของ อบต.หวยชมภู ตามที่
กําหนดในรายละเอียดรูปแบบและระบบงบประมาณรายจายของ อปท. ไดแก
(1) วัสดุคงทน เชน เคียว สปริงเกอร จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ ฯลฯ
(2) วัสดุสิ้นเปลือง เชน ปุย ยาป้องกันและกําจัด อาหารสัตว อุปกรณขยาย
พันธุพืช ผาใบฯลฯ และวัสดุอื่นๆที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้
- เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอรที่ใชในกิจการของ อบต.หวยชมภู ตามที่
กําหนดในรายละเอียดรูปแบบและระบบงบประมาณรายจายของอปท. ไดแก 
(1) วัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ 
(2) วัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือ
แถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก สําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ 
(3) วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน หนวยประมวลผล ฮารดดิสก
ไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผนแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ (Key Board) เมน
บอรด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เชน RAM และวัสดุอื่นๆที่
สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้
- เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 35,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 12 แหง
- เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว2217 ลงวันที่ 19
 ตุลาคม 2560,หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1846 ลงวันที่ 12
 กันยายน 2560 และหนังสือดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2561

งบเงินอุดหนุน รวม 4,495,200 บาท
เงินอุดหนุน รวม 4,495,200 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อเป็นจายเป็นเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียน/สถานศึกษาในพื้นที่ตําบลหวยชม
ภู ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข จํานวน 9
 แหง ไดแก 
     (1) โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเทคนิคดุสิต จํานวน 10,000 บาท
     (2) โรงเรียนแมมอญวิทยา จํานวน 20,000 บาท
     (3) โรงเรียนบานหวยแมเลี่ยม จํานวน 20,000 บาท
     (4) โรงเรียนบานผาลั้ง จํานวน 5,000 บาท
     (5) โรงเรียนบานกกนอยวิทยา จํานวน 10,000 บาท
     (6) โรงเรียนบานหวยชมภู จํานวน 10,000 บาท
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     (7) โรงเรียนบานปางขอน จํานวน 15,000 บาท
     (8) ศูนยการเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานจะนู จํานวน 10,000 บาท
     (9) โรงเรียนบานจะคือ จํานวน 20,000 บาท รวมงบประมาณทั้ง
สิ้น 120,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และตามหนังสือดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 และหนังสือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ที่ ศธ04043/3136 ลว 26 กค 62 เรื่อง ขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจาก อปท. ประจําปี 2563 (โรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนบานจะนู) , หนังสือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 1 ที่ ศธ04043/3135 ลว 26 กค 62 เรื่อง ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจาก อปท. ประจําปี 2563 (โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
เทคนิคดุสิต) , หนังสือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 1 ที่ ศธ04043/3461 ลว 1 สค 62 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบ
ประมาณจาก อปท. ประจําปี 2563 (โรงเรียนบานกกนอยวิทยา) , หนังสือ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ที่ ศธ04043/3213
 ลว 1 สค 62 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อปท. ประจําปี 2563
 (โรงเรียนบานหวยแมเลี่ยม) , หนังสือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาเชียงราย เขต 1 ที่ ศธ04043/3194 ลว 31 กค 62 เรื่อง ขอรับการสนับ
สนุนงบประมาณจาก อปท. ประจําปี 2563 (โรงเรียนบานปางขอน) , หนังสือ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ที่ ศธ04043/3195
 ลว 31 กค 62 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อปท
. ประจําปี 2563 (โรงเรียนแมมอญวิทยา) , หนังสือสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ที่ ศธ04043/3181 ลว 31 กค 62
 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อปท. ประจําปี 2563 (โรงเรียน
บานหวยชมภู) , หนังสือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 1 ที่ ศธ04043/3207 ลว 31 กค 62 เรื่อง ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจาก อปท. ประจําปี 2563 (โรงเรียนบานผาลั้ง) , หนังสือสํานัก
งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ที่ ศธ04043/3195 ลว
 31 กค 62 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อปท. ประจําปี 2563
 (โรงเรียนบานจะคือ) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 80 ลําดับที่ 1

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 4,375,200 บาท
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1) เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียน
สังกัด สพฐ.ในพื้นที่ตําบลหวยชมภู จํานวน 7 แหง ไดแก 
   (1) โรงเรียนแมมอญวิทยา หมูที่ 2
   (2) โรงเรียนบานหวยแมเลี่ยม หมูที่ 3
   (3) โรงเรียนบานผาลั้ง หมูที่ 4
   (4) โรงเรียนบานกกนอยวิทยา หมูที่ 5
   (5) โรงเรียนบานหวยชมภู หมูที่ 6
   ( 6ุ) โรงเรียนบานปางขอน หมูที่ 7
   (7) โรงเรียนบานจะคือ หมูที่ 10 นักเรียนจํานวนรวม 1,049 คน วันละ 20
 บาท/คน จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 4,196,000 บาท
2) เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน
.) ในพื้นที่ตําบลหวยชมภู จํานวน 2 แหง 
   (1) กศน.บานป่าลัน และ (2) กศน.บานจะหา นักเรียนจํานวนรวม 32
 คน วันละ 20 บาท/คน จํานวน 280 วัน เป็นเงิน 179,200 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559,ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3616
 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559,ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท.0816.2/ว3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 และตามหนังสือดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 58 ลําดับที่ 5
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 640,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 420,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 370,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จัดเก็บขยะมูลฝอย จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาจัดเก็บ
ขยะมูลฝอย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 ,พระราชบัญญัติรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบรอยของบานเมือง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
 ,ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ลงวันที่ 18
 ตุลาคม 2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว7120 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจาง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาจางเหมาบริการ สํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว ตามโครงการ
สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบาตามพระปณิธาน ศาสตราจารย 
ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ อัครราชกุมารี

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการเพื่อสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียน
สัตวตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ อัครราชกุมารี ในเขตตําบลหวยชมภู เป็นเงิน 10,000 บาท
- ตามพรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่ม
เติม ฉบับที่ 6 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางการดําเนินโครงการ
สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 62 ลําดับที่ 3
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการพนหมอกควันป้องกันยุงลาย จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการพนหมอกควันป้องกันยุงลาย โดยจายเป็นคา
ป้ายประชาสัมพันธ ป้ายรณรงค เอกสารแผนพับ น้ํายาเคมี น้ํามันเชื้อ
เพลิง และอื่นๆ
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและอบต.พ.ศ.2437 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6
 และตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 62 ลําดับที่ 1

โครงการสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการขยะในชุมชน (3R) แบบ
บูรณาการ

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
ขยะในชุมชน แบบ 3R โดยมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการคัดแยกขยะใน
ครัวเรือน จัดอุปกรณสาธิต โดยใหชุมชนมีสวนรวมในการ
คิด สราง ทํา กระบวนการบริหารจัดการขยะในชุมชนตนเองอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยมีคาใชจาย เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
วัสดุอุปกรณ คาสมนาคุณวิทยากร คาป้ายประชาสัมพันธ คาป้ายโครงการ คา
อุปกรณสาธิตประจําหมูบาน ถังกําจัดขยะรูปโคน เป็นตน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 ,พระราชบัญญัติรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบรอยของบานเมือง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
 ,ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ลงวันที่ 18
 ตุลาคม 2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว7120 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจาง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 63 ลําดับที่ 5

โครงการอนุรักษทรัพยากรน้ําและการจัดการน้ําเสียในชุมชน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการอนุรักษทรัพยากรน้ําและการจัดการน้ําเสียใน
ชุมชน เชน คาวัสดุ อุปกรณ อาหารกลางวัน อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คา
ป้ายโครงการ คาป้ายประชาสัมพันธ คาวิทยากร เป็นตน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 ,พระราชบัญญัติรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบรอยของบานเมือง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 64 ลําดับที่ 12
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เพื่อใชในกิจการ อบต.หวย
ชมภู ตามที่กําหนดในรายละเอียดรูปแบบและระบบงบประมาณรายจาย
ของ อปท.ไดแก 
(1) วัสดุคงทน เชน ชุดเครื่องมือผาตัด ที่วางกรวยแกว กระบอกตวง เครื่องมือ
วิทยาศาสตร ฯลฯ
(2) วัสดุสิ้นเปลือง เชน สําลี และ ผาพันแผล เวชภัณฑ แอลกอฮอล วัสดุ
อุปกรณเวชภัณฑ ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม คาจัดซื้อเวชภัณฑ น้ํายา
เคมีที่ใชในการพนหมอก ควัน ทรายอะเบท แผนตรวจโรคมาลาเรีย ชุดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบา ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
 เรื่อง แนวทางการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบา ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เพิ่มเติม
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งบเงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการสนับสนุนกิจกรรมการดําเนินโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

จํานวน 220,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับคณะกรรมการหมูบานตามโครงการสนับสนุน
กิจกรรมการดําเนินโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จํานวน 11 หมูบานไดแก 
     (1) หมูที่ 1 บานหวยสาน จํานวน 20,000 บาท
     (2) หมูที่ 2 บานแมมอญ จํานวน 20,000 บาท
     (3) หมูที่ 3 บานหวยแมเลี่ยม จํานวน 20,000 บาท
     (4) หมูที่ 4 บานผาลั้ง จํานวน 20,000 บาท
     (5) หมูที่ 5 บานกกนอย จํานวน 20,000 บาท
     (6) หมูที่ 6 บานหวยชมภู จํานวน 20,000 บาท
     (7) หมูที่ 7 บานปางขอน จํานวน 20,000 บาท
     (8) หมูที่ 8 บานหวยชมภู จํานวน 20,000 บาท
     (9) หมูที่ 9 บานแมสลัก จํานวน 20,000 บาท
     (10) หมูที่ 10 บานจะคือ จํานวน 20,000 บาท
     (11) หมูที่ 11 บานรมเย็น จํานวน 20,000 บาท รวมเป็นเงินทั้ง
สิ้น 220,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณฯ พ.ศ.2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 63 ลําดับที่ 6
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,424,500 บาท

งบบุคลากร รวม 1,641,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,641,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,138,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และเงินคาปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีของพนักงานสวนตําบล (กองชาง) จํานวน 4 อัตรา คํานวณตั้งจาย
ไว 12 เดือน ดังนี้
(1) ผูอํานวยการกองชาง จํานวน 1 อัตรา 
(2) นายชางโยธา จํานวน 2 อัตรา
(3) เจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นพ.ศ.2542
 และจํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563 และ
ที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ สําหรับพนักงานสวนตําบล (กองชาง) เชน คาครอง
ชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิทางการศึกษา
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นพ.ศ.2542
 , ประกาศ ก.จ. ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับหลักเกณฑการใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง  และพนักงานจางของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และ
จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง อัตราเดือนละ 3,500
 บาท คํานวณตั้งไว 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นพ.ศ.2542
 , ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือนและผลประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) และตามอัตราที่ปราก
ฎในแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563 และที่แกไขเพิ่มเติม
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 344,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทน และปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง (กองชาง) ดัง
นี้
1) พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยนายชางโยธา จํานวน 1 อัตรา
2) พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยวิศวกร จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตาม พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 35
, หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ กอบต.ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558,ประกาศ คกก.กลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราคาจางและการใหลูกจางของ อบต.ไดรับคาจาง(ฉบับที่ 5) พ.ศ
.2561 และตามอัตราที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563 และที่
แกไขเพิ่มเติม

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 1,500 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มตางๆ สําหรับพนักงาน
จาง (กองชาง) 
- เป็นไปตามพรบ.บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา35,หนังสือ
สํานักงาน กจ.กท. และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138 ลว. 30 ธค. 2558
,ประกาศ คกก.กลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
คาจางและการใหลูกจางของ อบต.ไดรับคาจาง(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 และตาม
อัตราที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี พ.ศ.2561-2563 และที่แกไขเพิ่มเติม

เงินเบี้ยกันดาร จํานวน 96,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่
พิเศษ สําหรับพนักงานสวนตําบล (กองชาง) จํานวน 4 อัตรา อัตราเดือน
ละ 2,000 บาท 
- เป็นไปตามระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานัก
งานในพื้นที่พิเศษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 และตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท
. และ ก อบต. ที่ มท0809.2/ว138 ลว.30 ธค.2558
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งบดําเนินงาน รวม 1,753,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 233,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 125,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ไดแก เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจาง (กองชาง)
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่น
ใหเป็นรายจายอื่น ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวของ

คาเชาบาน จํานวน 96,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบาน สําหรับพนักงานสวนตําบล และเป็นผูมีสิทธิ์เบิก
จาย (กองชาง)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ
.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ของ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล (กองชาง)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3
) พ.ศ. 2549 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
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ค่าใช้สอย รวม 390,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายจางเหมาอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมิใชเป็นการ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ หรือสิ่งกอสรางอยางหนึ่งอยางใด และอยู
ในความรับผิดชอบและอยูในความรับผิดชอบองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เชน จางเหมาเครื่องกําเนิดไฟฟ้า และเครื่องขยายเสียงสําหรับขบวนแหจาง
เหมากําจัดปลวก คาใชจายในการจางจัดทําหนังสือ เอกสารรายงาน หรือ
เอกสาร อื่นๆ ตลอดจนจางเหมาอื่นๆ (กองชาง)
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค และหนังสือดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการของ อปท.

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนาและคาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทาง
ดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ และอื่นๆที่
เกี่ยวของ ฯลฯ ใหแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง และผูมีสิทธิ์เบิกจาย
ตามระเบียบของทางราชการ (กองชาง)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเดินทางไปราชการของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) 2559 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบประปาหมูบาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการระบบประปาหมูบาน เชน คาวิทยากร คาอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุ
อุปกรณ ป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ คาสถานที่ คาตกแตงสถานที่ และ
อื่นๆที่เกี่ยวของกับการจัดโครงการ เป็นตน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 84 ลําดับที่  1ุ9
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

1) เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินตางๆของ อบต.หวยชมภู ที่
ชํารุดเสียหาย ใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน คอมพิวเตอร โต๊ะ เกาอี้ และ
อื่นๆ
2) เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษายานพาหนะของ อบต.หวยชม
ภู ไดแก การซอมปกติ และการซอมกลาง 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

ค่าวัสดุ รวม 1,130,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานที่ใชในกิจการของ อบต.หวยชมภู ตามที่
กําหนดในรายละเอียดรูปแบบและระบบงบประมาณรายจายของอปท.ไดแก 
(1) วัสดุคงทน เชน หนังสือ,เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก,เครื่องเจาะกระดาษขนาด
เล็ก,ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก,ไมบรรทัดเหล็ก,กรรไกร,เกาอี้พลาสติก,ตรายาง 
(2) วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ,หมึก,ดินสอ,ยางลบ,น้ํายาลบคําผิด,เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ,กาว,สมุด,ซองเอกสาร,ตลับผงหมึก,น้ําหมึกปริ๊น,เทปพีวี
ซี แบบใส,ไมบรรทัด,คลิป,เป๊ก,เข็มหมุด,กระดาษคารบอน,กระดาษ
ไข,แฟ้ม สมุดบัญชี,สมุดประวัติขาราชการ,แบบพิมพ,ผาสําลี,ธงชาติ,สิ่ง
พิมพ,และวัสดุอื่นๆ ที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้ (กองชาง)
- เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่ใชในกิจการของ อบต.หวยชมภู ตามที่
กําหนดในรายละเอียดรูปแบบและระบบงบประมาณรายจายของ อปท
. ไดแก (1) วัสดุคงทน เชนไมโครโฟน,ไมโครโฟนตั้งโต๊ะ,ขาตั้ง
ไมโครโฟน,หัวแรงไฟฟ้า,เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า,เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าฯลฯ
(2) วัสดุสิ้นเปลือง เชน ฟิวส,เทปพันสายไฟฟ้า,สายไฟฟ้า,หลอดไฟฟ้า,หลอด
ไฟ,ไฟฟ้า,ปลั๊กไฟฟ้า,สวิสซไฟฟ้า,หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวนวิทยุ 
(3) วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจร
ตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ และวัสดุอื่นๆที่สามารถเบิกจายในประเภทราย
จายนี้
- เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสรางที่ใชในกิจการของ อบต.หวยชมภู ตามที่กําหนด
ในรายละเอียดรูปแบบและระบบงบประมาณรายจายของ อปท. ไดแก 
(1)วัสดุคงทน เชน ไมตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย โถ
สวม เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง เป็นตน
(2)วัสดุสิ้นเปลือง เชน ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว น้ํามันทาง
ไม ทินเนอร ทราย อิฐ กระเบื้อง สังกะสี เป็นตน
(3)วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอ
ตางๆ ฯลฯ และวัสดุอื่นๆที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้
- เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสงที่ใชในกิจการของ อบต.หวยชม
ภู ตามที่กําหนดในรายละเอียดรูปแบบและระบบงบประมาณรายจาย
ของ อปท. ไดแก 
(1)วัสดุคงทน เชน ไขควง,ประแจ,แมแรง,กระจกโคงมน,สัญญาณไฟกระพริบ
(2)วัสดุสิ้นเปลือง เชน ยางรถยนต,น้ํามันเบรก,ฟิลมกรองแสง,เพลา ฯลฯ 
(3)วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน เบาะรถยนต หัวเทียน ถัง
น้ํามัน เครื่องยนต(อะไหล) ฯลฯ และวัสดุอื่นๆที่สามารถเบิกจายในประเภท
รายจายนี้ สําหรับรถไถฟารมและรถตักหนาขุดหลัง
- เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 870,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ที่ใชในกิจการของ อบต.หวยชม
ภู ตามที่กําหนดในรายละเอียดรูปแบบและระบบงบประมาณรายจาย
ของ อปท. ไดแก วัสดุสิ้นเปลือง เชน น้ํามันเชื้อเพลิง แก๊สหุงตม น้ํามัน
เครื่อง ฯลฯ และวัสดุอื่นๆที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอรที่ใชในกิจการของ อบต.หวยชมภู ตามที่
กําหนดในรายละเอียดรูปแบบและระบบงบประมาณรายจายของอปท. ไดแก 
(1) วัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ 
(2) วัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือ
แถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก สําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ 
(3) วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน หนวยประมวลผล ฮารดดิสก
ไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผนแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ (Key Board) เมน
บอรด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เชน RAM และวัสดุอื่นๆที่
สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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งบลงทุน รวม 30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไมนอย
กวา 19 นิ้ว)

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดง
ภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตาม
ประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
     - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU)ไมนอยกวา 6 แกนหลัก (6 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผล
สูง จํานวน 1 หนวย
     - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนอยกวา 12 MB
     - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
       1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความจํา
ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
       2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผล
กลาง แบบ GraphicsProcessing Unit ที่สามารถใชหนวยความจําหลักใน
การแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB 
       หรือ 3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมนอยกวา 2 GB
     - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย
กวา 8 GB
     - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 2 TB หรือ ชนิด Solid StateDrive ขนาดความจุไมนอยกวา 240 GB จ
 านวน 1 หนวย
     - มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
     - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
     - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง
     - มีแป้นพิมพและเมาส
     - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จ านวน 1 หนวย
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 86 ลําดับที่ 18
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งานไฟฟ้าถนน รวม 4,920,000 บาท
งบลงทุน รวม 4,920,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,920,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

(1) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 บานหวยสาน จํานวน 395,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 บานหวยสาน (เสน
ทางเชื่อมตอระหวางหมูที่ 1 และ หมูที่ 2) จุดเริ่มตน หนาบานนายอะสะ
ผะ แสนหมี่ (บานเลขลที่ 72) จุดสิ้นสุด เลยคอกหมูนายปรีชา กนกนาฎกุล ไป
หมูที่ 2 บานแมมอญ พิกัด 47Q0562441,2193142 ขนาดกวางเฉลี่ย 3
 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 600
 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 45 ลําดับที่ 73

(2) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2 บานแมมอญ จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2 บานแมมอญ จุดเริ่ม
ตน หนาบานนายธนศักดิ์ เยสอกู พิกัด 47Q563807,2195570 ถึง ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานแมมอญ พิกัด 47Q563691,2195617 ขนาดกวางเฉลี่ย 4
 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 720
 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 46 ลําดับที่ 77

(3) โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงค หมูที่ 3 บานหวยแมเลี่ยม จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางอาคารเอนกประสงค หมูที่ 3 บานหวยแมเลี่ยม จุด
กอสราง หยอมบานใหมพัฒนา พิกัด 47Q564173,2202138 ขนาดกวาง 8
 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 3.50 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 96 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 46 ลําดับที่ 80
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(4) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 บานผาลั้ง จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 บานผาลั้ง เริ่ม
ตน พิกัด 47Q0563097,2201788 สิ้นสุด พิกัด 47Q0563190,2201813
 ขนาดกวางเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 132 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่
ไมนอยกวา 720 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 47 ลําดับที่ 83

(5) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 5 บานกกนอย จํานวน 278,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 5 บานกกนอย ทางไป
บานติแส จุดที่ 1 เริ่มตนจากหนาบานนายสมนึก จะหา ถึงหนาบานนายอา
ซา (บานติแส) ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 360 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 47 ลําดับที่ 86

(6) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 6 บานหวยชมภู จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 6 บานหวยชมภู จุด
เริ่มตน เชื่อมตอจากถนน คสล.เดิม (เงินสะสมปี 62
) พิกัด 47Q551553,2209326 ถึงตนโพธิ์หมู
บาน พิกัด 47Q551620,2209205 ขนาดกวางเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 165
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 660 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 48 ลําดับที่ 91
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(7) โครงการกอสรางถังเก็บน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 บานปางขอน จํานวน 158,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางถังเก็บน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 บานปาง
ขอน จุดกอสราง ป่าชุมชนหยอมบานปางตะไคร บริเวณหัวสวนหมอไพรัช สิริ
มิ่งเจริญ พิกัด 47Q556391,2201120 ถังแบบเหลี่ยม ขนาดกวาง 4
 เมตร ยาว 4 เมตร สูง 2 เมตร จํานวน 1 ถัง ตามแบบที่อบต.กําหนด พรอม
ป้ายโครงการ 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 93

(8) โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 บานปางขอน จํานวน 342,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 บานปาง
ขอน จํานวน 2 จุด 
จุดที่ 1 รางระบายน้ํา คสล. แบบตัวยู พรอมฝาปิด ขนาดปากรางกวาง 0.40
 เมตร ระยะทาง 100 เมตร จุดเริ่มตน พิกัด 47Q564842,2200307 จุดสิ้น
สุด พิกัด 47Q564929,2200366 พรอมวางทอจํานวน 6 ทอน
จุดที่ 2 รางระบายน้ํา คสล.แบบตัวยู พรอมฝาปิด ขนาดปากรางกวาง 0.40
 เมตร ระยะทาง 37 เมตร  จุดเริ่มตน พิกัด 47Q564870,2200316 จุดสิ้น
สุด พิกัด 47Q564873,2200351
ตามแบบที่ อบต.หวยชมภูกําหนด พรอมป้ายโครงการ จํานวน 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 94
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(9) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8 บานหวยแกว (หยอมบาน
แกงหลวงนอก)

จํานวน 243,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8 บานหวย
แกว (หยอมบานแกงหลวงนอก) จุดเริ่มตน บานนายจะทอ (บานเลขที่ 227
) พิกัด 47Q0567073,2209988 จุดสิ้นสุด หนาบานนายจะแฮ ลอ
ทา พิกัด 47Q0567001,2203276 ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 110 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 330 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 97

10 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8 บานหวยแกว จํานวน 257,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8 บานหวยแกว จุด
เริ่มตน พิกัด 47Q0568932,2203295 ถึงพิกัด 47Q0568950,2203276
 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 82 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่
ไมนอยกวา 328 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 50 ลําดับที่ 98
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11 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 9 บานแมสลัก จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 9 บานแมสลัก จุดเริ่ม
ตนตอจาก ถนนคสล.เดิม บริเวณสวนขาวโพดนายชาลี ถึงสามแยกขึ้นบาน
หวยเจริญ จํานวน 2 จุด
จุดที่ 1 จุดเริ่มตน พิกัด 47Q552577,2217330 จุดสิ้น
สุด พิกัด 47Q552650,2217332 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 70 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 280 ตารางเมตร 
จุดที่ 2 จุดเริ่มตน พิกัด 47Q551638,2216507 จุดสิ้น
สุด พิกัด 47Q5516440,2216510 ขนาดกวาง 2 เมตร ยาว 18 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 36 ตารางเมตร 
- เป็นไป พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และพรบ
.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท.พ.ศ.2542
 มาตรา 16(4)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 50 ลําดับที่ 99

12 โครงการกอสรางรั้วศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บานจะคือ หมูที่ 10 จํานวน 355,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางรั้วศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานจะคือ หมูที่ 10 จุดกอ
สราง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานจะคือ พิกัด 47Q555895,2215065 ยาว 126
 เมตร สูง 1.70 เมตร - เป็นไป พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และพรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แก อปท.พ.ศ.2542 มาตรา 16(4)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 51 ลําดับที่ 102

13 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 10 บานจะคือ จํานวน 145,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 10 บานจะคือ จุดเริ่ม
ตน พิกัด 47Q556117,2215156 บานนายจงสอแนะ ประดับชมพู จุดสิ้น
สุด พิกัด 47Q556167,2215133 บานนายสิทธิโชต ผดุงสุริยะ ถนน
กวาง 4.00 เมตร ยาว 45 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 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 51 ลําดับที่ 103
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14 โครงการปรับขยายลานเอนกประสงค บานรมเย็น หมูที่ 11 จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปรับขยายลานเอนกประสงค บานรมเย็น หมูที่ 11
จุดปรับขยาย หนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานรม
เย็น พิกัด 47Q0565123,2203042 ขนาดกวาง 12 เมตร ยาว 40 เมตร หรือ
มีปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 480 ตารางเมตร พรอมป้ายโครงการ 1 ป้าย
- เป็นไป พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และพรบ
.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท.พ.ศ.2542
 มาตรา 16(4)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 51 ลําดับที่ 104

15 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 11 บานรมเย็น จํานวน 297,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 11 บานรมเย็น จุดเริ่ม
ตนสามแยกบานนายจะจ๋อ ถึงหนาบานนายชิงชัย ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 95
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 380 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 51 ลําดับที่ 105

งานสวนสาธารณะ รวม 100,000 บาท
งบลงทุน รวม 100,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในการสราง ออก
แบบ กอสราง ปรับปรุง ภูมิทัศน จัดทําป้ายสวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติ และอื่นๆที่เกี่ยวขอกับโครงการ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0810.6
/ว2817 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เรื่องการดําเนินโครงการสวนเฉลิมพระ
เกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 57 ลําดับที่ 6

วันที่พิมพ : 19/9/2562  17:33:07 หนา : 74/86



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 130,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการวันผูสูงอายุแหงชาติ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการวันผูสูงอายุแหงชาติ เชน คาพิธี
ทางศาสนา คารับรอง คาประกาศนียบัตร คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ และคาใช
จายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวของ  คาใชจายในการประกวดหรือแขงขัน คาจาง
เหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคาใชจายในการโฆษณาประชา
สัมพันธงานและ คาใชจายอื่น ๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวของในการจัดงาน ฯลฯ   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 70 ลําดับที่ 6

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแกผูดอยโอกาส จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการรสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแกผูดอย
โอกาส เชน คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาใช
จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเปาหรือ
สิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร  คาป้ายโครงการ และอื่นๆ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทงถิ่น พ.ศ.2557และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสง
นักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 69 ลําดับที่ 2
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โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
เชน คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆในการฝึก
อบรม คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร คาของสมนาคุณในการดูงาน คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ คา
ป้ายโครงการ คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทงถิ่น พ.ศ.2557และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสง
นักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 69 ลําดับที่ 1

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุมสตรี จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการรสงเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุม
สตรี เชน คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาใช
จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเปาหรือ
สิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร  คาป้ายโครงการ และอื่นๆ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทงถิ่น พ.ศ.2557และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสง
นักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 69 ลําดับที่ 3
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โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุมอาชีพ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการรสงเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุม
อาชีพ เชน คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ ประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาใช
จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆในการฝึกอบรม คากระเปาหรือ
สิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ คาใชจาย
อื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทงถิ่น พ.ศ.2557และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสง
นักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 69 ลําดับที่ 4

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 50,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการแขงขันกีฬานักเรียนตําบลหวยชมภู จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสวนราชการ ใหแก โรงเรียนบานหวยชมภู เพื่อ
ดําเนินการโครงการแขงขันกีฬานักเรียนตําบลหวยชมภู 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และตามหนังสือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ที่ ศธ 04043/771 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2562
 เรื่อง ขอสงโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อปท.ประจําปี 2563
 โครงการแขงขันกีฬานักเรียน ตําบลหวยชมภู
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 79 ลําดับที่ 1
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 336,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการสืบสาน อนุรักษ ประเพณีวัฒนธรรม 4 ชนเผา จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสืบ
สาน อนุรักษ ประเพณี วัฒนธรรม 4 ชนเผา เชน คาอาหาร เครื่องดื่ม ป้าย
โครงการ ป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ คาตกแตงสภานที่ คาทําซุม คา
ของที่ระลึก คาการแสดง คาจัดนิทรรศการ และอื่นๆ เป็นตน
- เป็นไปตาม พรบ.พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 57 ลําดับที่ 4

งบเงินอุดหนุน รวม 36,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 36,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการดําเนินการและสนับสนุนการดําเนินงานจัดกิจกรรมของสวนราชการและ
องคกรจังหวัดเชียงราย

จํานวน 36,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนใหที่ทําการปกครองอําเภอเมืองเชียงรายตามโครงการดําเนิน
การและสนับสนุนการดําเนินงานจัดกิจกรรมของสวนราชการและ
องคกร จังหวัดเชียงราย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เชน คาวัสดุ อุป
รกณ การประชาสัมพันธ และอื่นๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ อปท.พ.ศ
.2559, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ของ อปท.พ.ศ.2559 และ หนังสืออําเภอเมืองเชียงราย ที่ ชร 0118.2/2293
 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 78 ลําดับที่ 2
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 68,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 68,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 68,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการสงเสริมการทองเที่ยวตําบลหวยชมภู จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการทองเที่ยวตําบลหวยชม
ภู เชน คาป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ ตกแตงสภา
นที่ ทําซุม ของที่ระลึก สื่อประชาสัมพันธ และอื่นๆ
- เป็นไปตาม พรบ.พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 56 ลําดับที่ 4

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนดานการบริหารจัดการทองเที่ยวโดย
ชุมชน

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชน
ดานการบริหารจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน เชน คาวิทยากร คาอาหารกลาง
วัน คาอาหารวางพรอมเครื่อดื่ม คาป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุ
อุปกรณ คาอุปกรณสาธิต และอื่นๆ
- เป็นไปตาม พรบ.พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 56 ลําดับที่ 2
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 550,000 บาท

งบลงทุน รวม 550,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 550,000 บาท
คาชดเชยผลอาสิน

คาชดเชยผลอาสิน จํานวน 50,000 บาท

- คาชดเชยงานกอสรางตามสัญญาปรับราคาได (คา K) เพื่อจายเป็นเงินชดเชย
คางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) ใหแกผูประกอบอาชีพงาน
กอสรางที่ทําสัญญาแบบปรับราคาไดกับ อบต.หวยชมภู
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว2147
 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การตรวจสอบการเบิกจายคาจาง สัญญา
จางแบบปรับราคาได (คา K) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ ที่ กค(กวจ)0405.2/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให
ไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อ
ใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแก เอกชน นิติบุคคล หรือ
บุคคลภายนอก เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2552
 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกฯ
- เป็นไปตามกฎกระทรวง กําหนดอัตราคาจางผูใหบริการงานจางออกแบบ
หรือควบคุมงานกอสราง พ.ศ.2562
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งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 1,950,000 บาท
งบลงทุน รวม 1,700,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,700,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

(1) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลักเชื่อมตอหมูบาน จํานวน 1,700,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลักเชื่อมตอหมู
บาน บานกกนอย-บานจะคือ จํานวน 2 จุด 
จุดที่ 1 จุดเริ่มตน พิกัด : 47Q560156 , 2234249 บริเวณทางขึ้นดอยวัง
สาว ฝั่งบานกกนอย จุดสิ้นสุด พิกัด : 47Q559955 , 2213877 บริเวณกอนถึง
ศาลพระภูมิเจาที่ ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 1,500 ตารางเมตร
จุดที่ 2 จุดเริ่มตน พิกัด : 47Q559411 , 2213851 บริเวณทางขึ้นดอยวัง
สาว ฝั่งบานจะคือ จุดสิ้นสุด พิกัด : 47Q559417 , 2214609 บริเวณกอนถึง
ทางโคงหักศอก ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 500 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

งบเงินอุดหนุน รวม 250,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 250,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขยายแนวเขตไฟฟ้า และขยายไฟกิ่ง หมูที่ 9 บานแมสลัก จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับการไฟฟ้าสวนภูมิภาค อําเภอแมอาย เพื่อ
ดําเนินโครงการขยายแนวเขตไฟฟ้า และขยายไฟกิ่ง หมูที่ 9 บานแมสลัก 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 54 ลําดับที่ 123
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แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 112,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 112,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 112,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการปลูกป่าตนน้ําและสถานที่สําคัญ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าตนนาและสถานที่สําคัญในเขต
ตําบลหวยชมภู เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาวิทยากร วัสดุ กลาไม ป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ เป็นตน 
- เป็นไปตามพรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 71 ลําดับที่ 4

โครงการปลูกหญาแฝก จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดกิจกรรมโครงการปลูกหญาแฝกในตําบลหวยชมภู เพื่อ
สนับสนุนการดําเนินการอันเนื่องมาจากพระราชดําริการปลูกหญา
แฝก เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม วัสดุ กลาไม ป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ เป็นตน 
- เป็นไปตามพรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 71 ลําดับที่ 5

โครงการสรางฝายชะลอน้ํา จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดกิจกรรมโครงการสรางฝายชะลอน้ํา เพื่อการอนุรักษดิน
และน้ํา เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแลง
เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม วัสดุ กลาไม ป้ายประชาสัมพันธโครงการ เป็นตน 
- เป็นไปตามพรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว1955 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การดําเนินการโครงการพัฒนา
และสงเสริมการสรางฝายชะลอน้ํา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 71 ลําดับที่ 2
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดกิจกรรมโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเป็นคาจัดทํา
ฐานขอมูลทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน คาเอกสาร แผน
พับ วัสดุ อุปกรณ ประชาสัมพันธ/โครงการ คาอาหาร และอื่นๆ เป็นตน
- เป็นไปตามพรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว2232 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 72 ลําดับที่ 7

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 10,468,915 บาท

งบกลาง รวม 10,468,915 บาท
งบกลาง รวม 10,468,915 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 144,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บ
ป่วย ทุพพลภาพ ตาย และคลอดบุตร ฯลฯ ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ
.2533 ในอัตรารอยละ 5 ของคาจางพนักงานจาง 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเ พื่อใหความคุมครองแกลูกจางที่
ประสพอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหายอันเนื่องมาจากการทํางานใหแก
นายจาง โดยคํานวณในอัตรารอยละ 0.2 ของคาจางทั้งปี (มกราคม – 
ธันวาคม)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ
.ศ.2561 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การตั้งงบประมาณเงิน
สมทบกองทุนเงินทดแทน
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 7,000,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริ
บูรณขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถวน และไดขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไวกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไวแลว โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้น
บันได เวนแตในสวนของเงินเพิ่มที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการตาม
ขอ 18(2) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 ที่ไดดําเนินการมากอน
ใชฐานขอมูลจํานวนผูสูงอายุตามประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562โดยคํานวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่ม
ขึ้น 3 ปียอนหลัง 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ
.2542 มาตรา 16 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552 แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 และ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0810.6/ว2927 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 68 ลําดับที่ 3

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,400,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการใหแกคนพิการที่
มีสิทธิตามหลักเกณฑที่กําหนด ที่ไดแสดงความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียน
เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เวนแตในสวนของเงินเพิ่มที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการตามขอ18(2) แหงระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2548 ที่ไดดําเนินการมากอน โดยคํานวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่ม
ขึ้นสามปียอนหลัง 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ
.2542 มาตรา 16 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงิน
เบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ
. 2559 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0810.6
/ว2927 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 68 ลําดับที่ 1
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เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 88,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดสแกผูป่วยเอดส
ที่แพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลวและมีความเป็นอยูยากจนหรือถูก
ทอดทิ้งขาดผูอุปการะดูแล ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได โดยผูป่วย
เอดสที่มีสิทธิจะไดรับเบี้ยยังชีพคนละ 500 ตอเดือนครบทั้ง12เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ
.ศ.2542 มาตรา 16 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0810.6/ว2927 ลง
วันที่ 25 กรกฎาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 68 ลําดับที่ 2

สํารองจาย จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในกรณีที่ไมสามารถคาดการณไดลวงหนาในกรณีจํา
เป็นหรือเพียงพอตอการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปี โดยนําไปใชจายเพื่อ
กรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนเป็นสวนรวม เชน การป้องกันและแกไขปัญหาดินสไลด แผนดิน
ถลม อุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก ภัยแลง ภัยหนาว อัคคีภัย ไฟป่าและหมอก
ควัน และโรคติดตอ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541ขอ19 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ฯ พ.ศ.2560 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 273,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการสวนทอง
ถิ่น (กบท.)โดยคํานวณจากประมาณการรายรับ ทุกประเภท ตามขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปี ยกเวนประเภทพันธบัตร เงินกู เงินทีมีผูอุทิศ
ให และเงินอุดหนุนไมตองมารวมคํานวณ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ
.2500 และที่แกไขเพิ่มเติม , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2546 หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว3466 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการสงเงินสมทบกองทุนฯ
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เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ จํานวน 153,515 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือ
พื้นที่ โดยสมทบในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของคาบริการสาธารณสุขที่ได
รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณฯ เพื่อ
สมทบกองทุน พ.ศ.2561 และ หนังสือประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557
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