
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
 
 

 
 
 

ของ 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า 

อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 





องคการบริหารสวนตําบลหวยมา
เขต/อําเภอ เมืองแพร    จังหวัดแพร

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

หมู 11 ตําบลหวยมา อําเภอเมือง จังหวัดแพร  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล หวยมา
  เขต/อําเภอ เมืองแพร  จังหวัดแพร  54000

พื้นที่ 45.27 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 6,465 คน
ชาย 3,163 คน

หญิง 3,302 คน

ขอมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2565



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลหวยมา
อําเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยมา

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลหวยมา จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยมาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทอง
ถิ่นองคการบริหารสวนตําบลหวยมา จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 31,837,945.89 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 33,640,778.67 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 12,495,216.99 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 5 โครงการ รวม 23,732.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 43,619,407.51 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 56,871.14 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 328,534.70 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 265,862.31 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 80,515.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 310.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 19,304,879.22 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 23,582,435.14 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 6,683,312.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 36,670,444.82 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 15,476,292.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 12,765,685.34 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 4,958,274.67 บาท

งบลงทุน จํานวน 2,166,990.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,303,202.81 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 2,642,312.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 1,263,460.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหวยมา
อําเภอเมืองแพร  จังหวัดแพร

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 56,871.14 40,500.00 57,300.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

328,534.70 351,750.00 329,700.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 265,862.31 323,300.00 265,300.00

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย

80,515.00 77,000.00 80,500.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 310.00 10,500.00 300.00

หมวดรายไดจากทุน 0.00 0.00 0.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 732,093.15 803,050.00 733,100.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 19,304,879.22 17,970,150.00 19,304,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

19,304,879.22 17,970,150.00 19,304,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 23,582,435.14 26,940,600.00 25,206,500.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

23,582,435.14 26,940,600.00 25,206,500.00

รวม 43,619,407.51 45,713,800.00 45,243,600.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหวยมา
อําเภอเมืองแพร  จังหวัดแพร

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 15,476,292.00 17,645,095.00 17,252,742.00

งบบุคลากร 12,765,685.34 14,987,860.00 14,743,720.00

งบดําเนินงาน 4,958,274.67 6,378,300.00 6,479,750.00

งบลงทุน 2,166,990.00 4,834,800.00 4,815,600.00

งบเงินอุดหนุน 1,303,202.81 1,867,745.00 1,951,788.00

รวมจายจากงบประมาณ 36,670,444.82 45,713,800.00 45,243,600.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลห้วยม้า

อําเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคการบริหารส่วนตําบลห้วยม้า
อําเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,632,240

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 985,700

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 4,620,750

แผนงานสาธารณสุข 807,600

แผนงานเคหะและชุมชน 6,354,968

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 901,800

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 260,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,721,000

แผนงานการเกษตร 706,800

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 17,252,742

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 45,243,600



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลหวยมา
อําเภอเมืองแพร  จังหวัดแพร

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 17,252,742 17,252,742
    งบกลาง 17,252,742 17,252,742

หนา : 1/9



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 6,336,300 468,000 2,030,840 440,000 9,275,140
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,052,720 0 0 0 2,052,720

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,283,580 468,000 2,030,840 440,000 7,222,420

งบดําเนินงาน 1,372,000 260,000 657,000 0 2,289,000
    คาตอบแทน 402,500 108,000 230,000 0 740,500

    คาใชสอย 238,000 152,000 300,000 0 690,000

    คาวัสดุ 305,000 0 80,000 0 385,000

    คาสาธารณูปโภค 426,500 0 47,000 0 473,500

งบลงทุน 68,100 0 0 0 68,100
    คาครุภัณฑ 68,100 0 0 0 68,100

รวม 7,776,400 728,000 2,687,840 440,000 11,632,240

หนา : 2/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน
รวม

งบบุคลากร 570,700 570,700
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 570,700 570,700

งบดําเนินงาน 406,000 406,000
    คาตอบแทน 56,000 56,000

    คาใชสอย 310,000 310,000

    คาวัสดุ 40,000 40,000

งบเงินอุดหนุน 9,000 9,000
    เงินอุดหนุน 9,000 9,000

รวม 985,700 985,700

หนา : 3/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

งานระดับมัธยมศึกษา
งานศึกษาไม่กําหนด

ระดับ
รวม

งบบุคลากร 692,800 1,274,000 0 0 1,966,800
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 692,800 1,274,000 0 0 1,966,800

งบดําเนินงาน 409,000 1,256,950 0 20,000 1,685,950
    คาตอบแทน 30,000 30,000 0 0 60,000

    คาใชสอย 283,000 677,950 0 20,000 980,950

    คาวัสดุ 80,000 549,000 0 0 629,000

    คาสาธารณูปโภค 16,000 0 0 0 16,000

งบเงินอุดหนุน 0 888,000 60,000 20,000 968,000
    เงินอุดหนุน 0 888,000 60,000 20,000 968,000

รวม 1,101,800 3,418,950 60,000 40,000 4,620,750

หนา : 4/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 398,600 0 398,600
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 398,600 0 398,600

งบดําเนินงาน 0 123,000 123,000
    คาใชสอย 0 43,000 43,000

    คาวัสดุ 0 80,000 80,000

งบเงินอุดหนุน 0 286,000 286,000
    เงินอุดหนุน 0 286,000 286,000

รวม 398,600 409,000 807,600

หนา : 5/9



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าและประปา
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 1,714,680 0 0 1,714,680
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,714,680 0 0 1,714,680

งบดําเนินงาน 1,051,800 50,000 110,000 1,211,800
    คาตอบแทน 235,000 0 0 235,000

    คาใชสอย 614,800 0 40,000 654,800

    คาวัสดุ 192,000 50,000 70,000 312,000

    คาสาธารณูปโภค 10,000 0 0 10,000

งบลงทุน 2,777,000 232,700 0 3,009,700
    คาครุภัณฑ 35,000 0 0 35,000

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 2,742,000 232,700 0 2,974,700

งบเงินอุดหนุน 0 418,788 0 418,788
    เงินอุดหนุน 0 418,788 0 418,788

รวม 5,543,480 701,488 110,000 6,354,968

หนา : 6/9



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบบุคลากร 421,800 0 421,800
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 421,800 0 421,800

งบดําเนินงาน 60,000 260,000 320,000
    คาตอบแทน 60,000 0 60,000

    คาใชสอย 0 260,000 260,000

งบเงินอุดหนุน 0 160,000 160,000
    เงินอุดหนุน 0 160,000 160,000

รวม 481,800 420,000 901,800

หนา : 7/9



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับศาสนา วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 10,000 170,000 40,000 220,000
    คาใชสอย 10,000 150,000 40,000 200,000

    คาวัสดุ 0 20,000 0 20,000

งบเงินอุดหนุน 0 0 40,000 40,000
    เงินอุดหนุน 0 0 40,000 40,000

รวม 10,000 170,000 80,000 260,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้าง รวม

งบลงทุน 1,721,000 1,721,000
    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 1,721,000 1,721,000

รวม 1,721,000 1,721,000

หนา : 8/9



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบบุคลากร 396,000 0 396,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 396,000 0 396,000

งบดําเนินงาน 164,000 60,000 224,000
    คาใชสอย 144,000 60,000 204,000

    คาวัสดุ 20,000 0 20,000

งบลงทุน 16,800 0 16,800
    คาครุภัณฑ 16,800 0 16,800

งบเงินอุดหนุน 0 70,000 70,000
    เงินอุดหนุน 0 70,000 70,000

รวม 576,800 130,000 706,800

หนา : 9/9







รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลหวยมา

อําเภอเมืองแพร  จังหวัดแพร
 

รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 23,571.80 25,595.14 23,500.00 10.64 % 26,000.00
     ภาษีป้าย 16,700.00 31,276.00 17,000.00 84.12 % 31,300.00

รวมหมวดภาษีอากร 40,271.80 56,871.14 40,500.00 57,300.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 1,076.70 1,076.70 1,100.00 0.00 % 1,100.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 301,815.00 305,005.00 300,000.00 1.67 % 305,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 0.00 0.00 5,000.00 -100.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 660.00 873.00 500.00 80.00 % 900.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 1,420.00 770.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 1,120.00 1,540.00 1,100.00 36.36 % 1,500.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 2,040.00 2,300.00 3,000.00 -23.33 % 2,300.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 2,600.00 2,600.00 3,500.00 -25.71 % 2,600.00
     คาปรับผูกระทําความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย 50.00 0.00 50.00 -100.00 % 0.00
     คาปรับการผิดสัญญา 0.00 3,611.00 1,000.00 260.00 % 3,600.00
     คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

28,700.00 1,000.00 27,000.00 -96.30 % 1,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 % 1,500.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 2,447.00 4,259.00 2,000.00 110.00 % 4,200.00
     รายไดคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน 0.00 500.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 348,428.70 328,534.70 351,750.00 329,700.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     คาเชาที่ดิน 133,473.00 133,473.00 133,000.00 0.00 % 133,000.00
     คาเชาหรือบริการ 0.00 0.00 300.00 0.00 % 300.00
     ดอกเบี้ย 196,896.25 132,389.31 190,000.00 -30.53 % 132,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 330,369.25 265,862.31 323,300.00 265,300.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     รายไดจากประปา 77,795.00 80,515.00 77,000.00 4.55 % 80,500.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 77,795.00 80,515.00 77,000.00 80,500.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผูอุทิศให 0.00 10.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 0.00 0.00 5,000.00 -100.00 % 0.00
     คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 0.00 0.00 500.00 -100.00 % 0.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 300.00 300.00 5,000.00 -94.00 % 300.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 300.00 310.00 10,500.00 300.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 481,591.14 454,321.65 481,500.00 -5.71 % 454,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,736,550.39 9,893,780.95 8,736,500.00 13.25 % 9,893,700.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 2,561,599.21 2,846,224.28 2,561,500.00 11.11 % 2,846,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 29,854.07 75,920.00 29,800.00 154.70 % 75,900.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     ภาษีสรรพสามิต 4,939,733.83 5,164,245.32 4,939,700.00 4.54 % 5,164,200.00
     คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม 1,250.00 2,270.00 1,250.00 76.00 % 2,200.00
     คาภาคหลวงแร 54,940.17 54,970.54 54,900.00 0.00 % 54,900.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 43,918.24 28,519.48 43,900.00 -35.08 % 28,500.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

1,001,372.00 783,617.00 1,001,300.00 -21.74 % 783,600.00

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 1,530.00 1,010.00 1,500.00 -33.33 % 1,000.00
     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 0.00 0.00 118,300.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 17,852,339.05 19,304,879.22 17,970,150.00 19,304,000.00
หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 23,238,735.51 23,582,435.14 26,940,600.00 -6.44 % 25,206,500.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 23,238,735.51 23,582,435.14 26,940,600.00 25,206,500.00
รวมทุกหมวด 41,888,239.31 43,619,407.51 45,713,800.00 45,243,600.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหวยมา

อําเภอเมืองแพร  จังหวัดแพร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 45,243,600   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 57,300 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 26,000 บาท

- ประมาณการไวเทากับรายรับจริงของปที่ผานมา

ภาษีป้าย จํานวน 31,300 บาท

- ประมาณการไวเทากับรายรับจริงของปที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 329,700 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,100 บาท

- ประมาณการไวเทากับรายรับจริงของปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 305,000 บาท

- ประมาณการไวเทากับรายรับจริงของปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 900 บาท

- ประมาณการไวเทากับรายรับจริงของปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,000 บาท

- ประมาณการไวเทากับรายรับจริงของปที่ผานมา

คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 1,500 บาท

- ประมาณการไวเทากับรายรับจริงของปที่ผานมา

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 2,300 บาท

- ประมาณการไวเทากับรายรับจริงของปที่ผานมา

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 2,600 บาท

- ประมาณการไวเทากับรายรับจริงของปที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 3,600 บาท

- ประมาณการไวเทากับรายรับจริงของปที่ผานมา
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คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 5,000 บาท

- ประมาณการไวเทากับรายรับจริงของปที่ผานมา

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 1,000 บาท

- ประมาณการไวเทากับรายรับจริงของปที่ผานมา

คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน จํานวน 1,500 บาท

- ประมาณการไวเทากับรายรับจริงของปที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 4,200 บาท

- ประมาณการไวเทากับรายรับจริงของปที่ผานมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 265,300 บาท
คาเชาที่ดิน จํานวน 133,000 บาท

- ประมาณการไวเทากับรายรับจริงของปที่ผานมา

คาเชาหรือบริการ จํานวน 300 บาท

- ประมาณการไวเทากับรายรับจริงของปที่ผานมา

ดอกเบี้ย จํานวน 132,000 บาท

- ประมาณการไวเทากับรายรับจริงของปที่ผานมา

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 80,500 บาท
รายไดจากประปา จํานวน 80,500 บาท

- ประมาณการไวเทากับรายรับจริงของปที่ผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 300 บาท
รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 300 บาท

- ประมาณการไวเทากับรายรับจริงของปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 19,304,000 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 454,000 บาท

- ประมาณการไวเทากับรายรับจริงของปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,893,700 บาท

- ประมาณการไวเทากับรายรับจริงของปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 2,846,000 บาท

- ประมาณการไวเทากับรายรับจริงของปที่ผานมา
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ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 75,900 บาท

- ประมาณการไวเทากับรายรับจริงของปที่ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 5,164,200 บาท

- ประมาณการไวเทากับรายรับจริงของปที่ผานมา

คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม จํานวน 2,200 บาท

- ประมาณการไวเทากับรายรับจริงของปที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 54,900 บาท

- ประมาณการไวเทากับรายรับจริงของปที่ผานมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 28,500 บาท

- ประมาณการไวเทากับรายรับจริงของปที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 783,600 บาท

- ประมาณการไวเทากับรายรับจริงของปที่ผานมา

คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล จํานวน 1,000 บาท

- ประมาณการไวเทากับรายรับจริงของปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 25,206,500 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 25,206,500 บาท

- ประมาณการไวเทากับรายรับจริงของปที่ผานมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 128,784 91,176 150,000 0 % 150,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,165 5,545 9,997 0.03 % 10,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 11,756,200 12,125,000 13,800,000 -2.9 % 13,400,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,658,400 2,677,400 3,020,000 -0.66 % 3,000,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 66,000 66,000 72,000 0 % 72,000

เงินสํารองจาย 56,737.5 0 100,000 0 % 100,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 375,464 6.73 % 400,742

2) สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติระดับท้องถิ่นตําบลห้วยม้า(สป.สช.)

107,000 0 0 0 % 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารสวนตําบลห้วยม้า
อําเภอเมืองแพร    จังหวัดแพร
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
ระดับท้องถิ่นตําบลห้วยม้า (สป.สช.)

0 0 0 100 % 120,000

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
ระดับท้องถิ่นตําบลห้วยม้า (สป.สช.)

0 127,000 120,000 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

176,727 384,171 0 0 % 0

รวมงบกลาง 14,956,013.5 15,476,292 17,647,461 17,252,742
รวมงบกลาง 14,956,013.5 15,476,292 17,647,461 17,252,742
รวมงบกลาง 14,956,013.5 15,476,292 17,647,461 17,252,742

รวมแผนงานงบกลาง 14,956,013.5 15,476,292 17,647,461 17,252,742
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

514,080 514,080 514,080 0 % 514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

72,000 86,400 86,400 0 % 86,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

2,107,040 2,003,218 1,111,614 23.06 % 1,368,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,777,360 2,687,938 1,796,334 2,052,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,975,800 3,222,720 3,438,760 -20.52 % 2,733,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

138,000 138,000 138,000 0 % 138,000

เงินประจําตําแหนง 126,000 126,000 126,000 0 % 126,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,037,700 1,057,323 1,079,580 0 % 1,079,580

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 101,213 91,920 207,000 0 % 207,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,378,713 4,635,963 4,989,340 4,283,580
รวมงบบุคลากร 7,156,073 7,323,901 6,785,674 6,336,300

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

16,750 0 560,000 -75 % 140,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 288,800 333,600 223,200 -0.13 % 222,900
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 34,600 0 % 34,600

เงินชวยเหลือบุตร 0 60,140 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 350,295 393,740 822,800 402,500
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 44,000 -9.09 % 40,000

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 33,698 0 0 % 0

 จ้างเหมาทําเหล็กดัดหน้าตางห้องกิจการ
สภา อบต.ห้วยม้า 
ขนาด  1.60 เมตร x 2.10 เมตร จํานวน 7 
ชุด  เป็นเงิน  24,500  บาท

0 24,500 0 0 % 0

รายจายให้ได้มาซึ่งบริการ 99,400 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 34,400 31,660 45,400 -66.96 % 15,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

(1) คาเดินทางไปราชการ 0 0 100,000 -50 % 50,000

(1) คาเดินทางไปราชการ 68,150 13,660 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

(2) คาใช้จายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น

0 0 185,000 -45.95 % 100,000

(3) คาพวงมาลัย พวงมาลา ชอดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้

1,500 0 0 0 % 0

(3) คาพวงมาลัย พวงมาลา ชอดอกไม้ และ
กระเช้าดอกไม้

0 0 3,000 0 % 3,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 217,393.95 74,651.38 65,000 -53.85 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 420,843.95 178,169.38 442,400 238,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 194,539 146,434 150,000 0 % 150,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 2,640 5,000 0 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 59,724 56,019 30,000 0 % 30,000

วัสดุกอสร้าง 4,004 4,540 5,000 0 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 52,600 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 40,298.42 41,915.4 50,000 0 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 91,222 69,988 40,000 0 % 40,000

วัสดุอื่น 0 0 248,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 389,787.42 374,136.4 553,000 305,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 447,854.62 361,883.19 490,000 -18.37 % 400,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาบริการโทรศัพท์ 3,765.33 3,176.3 10,000 0 % 10,000

คาบริการไปรษณีย์ 376 0 500 0 % 500

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 17,963.16 17,156.84 16,000 0 % 16,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 469,959.11 382,216.33 516,500 426,500
รวมงบดําเนินงาน 1,630,885.48 1,328,262.11 2,334,700 1,372,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

 จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน    2,500  บาท
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้นั่งทํางาน 
จํานวน  1  ตัว
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีขนาดไมน้อยกวา กว้าง 58 ซม. สูง 98 
ซม. ลึก 50 ซม.
- เก้าอี้มีโครงขา 5 แฉก และล้อเลื่อน 5 ล้อ
- พนักพิงหลังและเบาะนั่งบุฟองน้ํา และหุ้ม
ด้วยหนังพีวีซี มีที่พักแขนทั้งสองข้าง
- เก้าอี้สามารถปรับระดับขึ้นลงได้
- รายจายสํานักงานปลัด

2,500 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

 จัดซื้อเก้าอี้ทํางานพนักพิงสูง  จํานวน    
4,200  บาท
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้นั่งทํางาน 
จํานวน  1  ตัว
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีขนาดไมน้อยกวา กว้าง 71 ซม. สูง 114
 - 124 ซม. ลึก 67  ซม.
- เก้าอี้มีโครงขา 5 แฉก และล้อเลื่อน 5 ล้อ
- เก้าอี้บุด้วยหนังเทียมคุณภาพดี
- สามารถปรับระดับสูงต่ําได้ด้วยระบบโช๊ค
- รายจายสํานักงานปลัด

4,200 0 0 0 % 0

1) จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 2,500 0 0 0 % 0

2) จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 11,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน  1 ตัวๆละ  
2,500  บาท  จํานวน  2,500  บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีขนาดไมน้อยกวา กว้าง 58 ซม. สูง 98 
ซม. ลึก 50 ซม.
- เก้าอี้มีโครงขา 5 แฉก และล้อเลื่อน 5 ล้อ
- พนักพิงหลังและเบาะนั่งบุฟองน้ํา และหุ้ม
ด้วยหนังพีวีซี มีที่พักแขนทั้งสองข้าง
- เก้าอี้สามารถปรับระดับขึ้นลงได้
- รายจายสํานักงานปลัด

0 2,500 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน  4 ตัวๆละ  
2,500  บาท  จํานวน  10,000  บาท
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้นั่งทํางาน 
จํานวน  4  ตัว
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีขนาดไมน้อยกวา กว้าง 58 ซม. สูง 98 
ซม. ลึก 50 ซม.
- เก้าอี้มีโครงขา 5 แฉก และล้อเลื่อน 5 ล้อ
- พนักพิงหลังและเบาะนั่งบุฟองน้ํา และหุ้ม
ด้วยหนังพีวีซี มีที่พักแขนทั้งสองข้าง
- เก้าอี้สามารถปรับระดับขึ้นลงได้
- รายจายสํานักงานปลัด

0 10,000 0 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้ทํางานพนักพิงสูง  จํานวน 
4,200  บาท
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้นั่งทํางาน 
จํานวน  1  ตัว
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีขนาดไมน้อยกวา กว้าง 71 ซม. สูง 114
 - 124 ซม. ลึก 67  ซม.
- เก้าอี้มีโครงขา 5 แฉก และล้อเลื่อน 5 ล้อ
- เก้าอี้บุด้วยหนังเทียมคุณภาพดี
- สามารถปรับระดับสูงต่ําได้ด้วยระบบโช๊ค
- รายจายสํานักปลัด

0 0 4,200 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

จัดซื้อเก้าอี้ทํางานพนักพิงสูง  จํานวน  3 
ตัวๆละ 4,200 บาท  จํานวน 12,600  บาท
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้นั่งทํางาน 
จํานวน  3  ตัว
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีขนาดไมน้อยกวา กว้าง 71 ซม. สูง 114
 - 124 ซม. ลึก 67  ซม.
- เก้าอี้มีโครงขา 5 แฉก และล้อเลื่อน 5 ล้อ
- เก้าอี้บุด้วยหนังเทียมคุณภาพดี
- สามารถปรับระดับสูงต่ําได้ด้วยระบบโช๊ค
- รายจายสํานักปลัด

0 12,600 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 
15,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 100 % 20,300

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 
(ราคารวมคาติดตั้ง) จํานวน 1 ตัว  เป็นเงิน 
27,800 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) ขนาดที่กําหนดเป็นนขนาดไมต่ํากวา 
18,000 บีทียู
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถใน
การทําความเย็น ขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู 
ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 
5 ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบ
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สําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความเย็นและ
หนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของ
คอมเพรสเซอร์
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ 
(นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณา
ด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศที่มีคาประสิทธิภาพพลังงานตามฤดู
กาล (SEER) สูงกวา
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1) แบบแยกสวน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดัง
นี้ 
สวิตช์ 1 ตัว  
ทอทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร  
สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
- ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ธันวาคม 2563
- รายจายสํานักปลัด

0 27,800 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 
(ราคารวมคาติดตั้ง) แบบแขวน ขนาด 
15,000 บีทียู ราคาเครื่องละ 25,700 บาท 
จํานวน 1  เครื่อง   
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
1.ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 
15,000  บีทียู
2.ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง

วันที่พิมพ์ : 23/8/2565  10:50 หน้า : 10/98



3.เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการ
ทําความเย็น ไมเกิน 40,000 บีทียู ต้องได้
รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 
5
4.ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบ
สําเร็จรูปทั้งชุดทั้งหนวยสงความเย็นและ
หนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5.มีความหนวงเวลาการทํางานของ
คอมเพรสเซอร์
6.การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ 
(นากจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณา
ด้านราคาแล้วเพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน
ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคา
ประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) 
สูงกวา
7.การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
1) แบบแยกสวน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ 
สวิตซ์ 1 ตัว ทอทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน
ยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้น
ฐานบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2564
- รายจายสํานักปลัด

0 0 25,700 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

จัดซื้อชุดรับแขกแบบไม้หลังโค้ง จํานวน 1 
ชุดๆละ  7,500 บาท    
ประกอบด้วยดังนี้
- เก้าอี้ขนาด กว้าง 60 ซม.  ยาว 65 ซม.  
สูง 90 ซม. จํานวน 4 ตัว
- โซฟาขนาด  กว้าง 60 ซม.  ยาว 130 ซม. 
 สูง 90 ซม. จํานวน 1 ตัว
- ตัวกลางขนาด  กว้าง 60 ซม.  ยาว 90 
ซม.  สูง 60 ซม. จํานวน 1 ตัว
- รายจายสํานักงานปลัด

0 7,500 0 0 % 0

จัดซื้อตู้บานเลื่อนสูงบานกระจก จํานวน 2 
ตู้ๆละ 5,000 บาท  จํานวน 10,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีขนาดไมน้อยกวา กว้าง 91.60 ซม.  ยาว 
45.80 ซม.  สูง 183.00  ซม.
- รายจายสํานักงานปลัด

0 10,000 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 2 หลัง 0 0 11,000 7.27 % 11,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

จัดซื้อตู้เหล็กแบบ  2  บาน  จํานวน  3  ตู้ๆ
ละ 5,500  บาท  จํานวน 16,500  บาท
- เพื่อจายเป็นคาตู้เหล็ก แบบ 2 บาน
  โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีมือจับชนิดบิด
- มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (มอก.)
- ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ 
ธันวาคม 2563
- รายจายสํานักงานปลัด

0 16,500 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็กพร้อมกระจกรอง    
จํานวน  1  ตัวๆละ  4,500 บาท  จํานวน   
4,500  บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- โต๊ะทํางานเหล็กพร้อมกระจกรอง 
- ขนาด  กว้าง 123  ซม. ยาว 67.5 ซม. สูง 
75 ซม.
- รายจายสํานักงานปลัด

0 4,500 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็กพร้อมกระจกรอง 
จํานวน 1 ตัวๆละ  4,500 บาท จํานวน   
4,500  บาท
  โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- โต๊ะทํางานเหล็กพร้อมกระจกรอง 
- ขนาด  กว้าง 123  ซม. ยาว 67.5 ซม. สูง 
75 ซม.
- รายจายสํานักงานปลัด

0 4,500 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะประชุมขนาด 0.60 เมตร x 2.00 
เมตร x 0.80 เมตร จํานวน 6 ตัว

0 0 0 100 % 36,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อออน จํานวน    
10,600  บาท
- เพื่อจายเป็นคาเครื่องตัดหญ้าแบบข้อออน 
จํานวน  1  ตัว
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1. เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย.
2. เครื่องยนต์ขนาดไมน้อยกวา 1.4 แรงม้า
3. ปริมาตรกระบอกสูบไมน้อยกวา 30 ซีซี
4. พร้อมใบมีด
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้น
ฐานบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2564
- รายจายสํานักปลัด

0 0 10,600 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

จัดซื้อตู้เย็นขนาด 5 คิวบิกฟุต จํานวน 1 ตู้ 
จํานวน  6,500  บาท
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เย็นประจําห้อง
กิจการสภาองค์การบริหารสวนตําบลห้วย
ม้า จํานวน  1  ตัว
  โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ขนาดที่กําหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ํา
- เป็นรุนที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5
 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหงประเทศไทย
- ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ 
ธันวาคม 2563
- รายจายสํานักงานปลัด

0 6,490 0 0 % 0

จัดซื้อผ้ามานพร้อมติดตั้ง (ห้องกิจการสภา) 
จํานวน 38,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อผ้ามานพร้อมติดตั้ง 
(ห้องกิจการสภา) ดังนี้
- หน้าตางขนาดกว้าง 2.20 เมตร x สูง 
1.90 เมตร จํานวน 8 ชุดๆละ 4,200 บาท
- ประตูขนาดกว้าง 2.40 เมตร x สูง 2.180 
เมตร จํานวน 8 ชุดๆละ 4,400 บาท
- รายจายสํานักงานปลัด

0 38,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

- จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเชอร์ หรือ LED ขาว
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ดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (28 
หน้า/นาที) ราคา 8,900 บาทจํานวน 2 
เครื่องๆละ 8,900บาทจํานวน  17,800บาท
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน้อยกวา 
1,200X1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4
 ไมน้อยกวา 28 หน้าตอนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อย
กวา 128 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0
 หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network 
Interface) แบบ 10/100 Base-T 
หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง หรือ 
สามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย 
Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 
250 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ 
Custom
- รายจายสํานักงานปลัด
- ตามบัญชีราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานการจัดกาอุปกรณ์และระบบ 
  คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม  
2563

17,800 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

1) คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 17,000 0 0 0 % 0

2) คาจัดซื้อเครื่องอานบัตรประชาชน 1,400 0 0 0 % 0

จัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 
สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง
ราคา  23,000  บาท คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อย
กวา 4 แกนหลัก (4 core)  โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 1.6 
GHz  และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกา
ได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จํานวน  1  หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU)  มีหนวย
ความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 6
 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมี
คุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา 
ดังนี้
1) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้ง
อยูบนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถใน
การใช้หนวยความจําแยกจากหนวยความ
จําหลักขนาดไมน้อยกวา 2 GB
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มี
ความสามารถในการใช้หนวยความจําหลัก

0 23,000 0 0 % 0
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ในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 
หรือดีกวา ขนาดไมน้อยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดี
กวา ขนาดความจุไมน้อยกวา 1 TB หรือ 
ชนิด Solid  State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มี DVD – RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภาย
ใน (Inter

จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือขาย 
แบบมุมมองคงที่ สําหรับติดตั้งภายนอก
สํานักงาน 

0 0 28,500 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One  
สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง
ราคา  23,000   บาท โดยมีคุณลักษณะพื้น
ฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อย
กวา 4 แกนหลัก (4 core)  โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 1.6 
GHz  และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกา
ได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จํานวน  1  หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU)  มีหนวย
ความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 6
 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมี
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คุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา 
ดังนี้
1) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้ง
อยูบนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถใน
การใช้หนวยความจําแยกจากหนวยความ
จําหลักขนาดไมน้อยกวา 2 GB
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มี
ความสามารถในการใช้หนวยความจําหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 
หรือดีกวา ขนาดไมน้อยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดี
กวา ขนาดความจุไมน้อยกวา 1 TB หรือ 
ชนิด Solid  State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มี DVD – RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภา

0 23,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ จํานวน 1 เครื่อง   จํานวน   
4,000 บาท 
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  (Ink  Tank 
Printer)  จํานวน 1 เครื่อง ราคา 4,000 
บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพิมพ์ติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์  (Ink Tank Printer) จากโรงงาน
ผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน้อยกวา  
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1,200   x  1,200  dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์รางขาวดํา สําหรับ
กระดาษขนาด  A 4 ไมน้อยกวา 19  หน้า
ตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที
-  มีความเร็วในการพิมพ์รางสีสําหรับ
กระดาษขนาด A 4 ไมน้อยกวา 15 หน้าตอ
นาที  (ppm) หรือ  5 ภาพตอนาที (ipm) 
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 
2.0 หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา  1 ชอง   

- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 50 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A 4 ,  Letter , Legal  
และสามารถกําหนดขนาดของกระดาษเอง
ได้ 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ธันวาคม 2564
- รายจายสํานักปลัด 

0 0 4,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 56,400 186,390 84,000 68,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

1. โครงการปรับปรุงห้องทํางานอาคารที่ทํา
การองค์การบริหารสวนตําบลหวยม้า กั้น
ห้องทํางาน  จํานวน  47,040  บาท

                 

47,040 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 47,040 0 0 0
รวมงบลงทุน 103,440 186,390 84,000 68,100

รวมงานบริหารทั่วไป 8,890,398.48 8,838,553.11 9,204,374 7,776,400
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 147,440 217.42 % 468,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 147,440 468,000
รวมงบบุคลากร 0 0 147,440 468,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 0 0 72,000 0 % 72,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 36,800 -2.17 % 36,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 108,800 108,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 14,000 771.43 % 122,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาจ้างเหมาบริการบุคคล จํานวน 1 อัตรา 
จํานวน 27,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อ
ชวยปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน งานวางแผนสถิติและวิชาการ
- รายจายสํานักปลัด

0 0 27,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการประชุมประชาคมตําบล การจัด
ทํา/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ 2565

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการประชุมประชาคมตําบล การจัด
ทํา/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ 2566

0 0 0 100 % 10,000

โครงการประชุมประชาคมหมูบ้าน การจัด
ทํา/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ 2565

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการประชุมประชาคมหมูบ้าน การจัด
ทํา/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ 2566

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 71,000 152,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมงบดําเนินงาน 0 0 179,800 260,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 327,240 728,000

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,278,660 1,255,603 1,397,500 5.9 % 1,480,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 35,565 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 457,200 471,120 490,000 3.37 % 506,500

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 27,480 18,600 8,500 -72.47 % 2,340

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,805,340 1,780,888 1,938,000 2,030,840
รวมงบบุคลากร 1,805,340 1,780,888 1,938,000 2,030,840

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 100,000 0 % 100,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 19,800 0 10,000 -50 % 5,000

คาเชาบ้าน 104,000 57,032 48,000 77.08 % 85,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 38,500 3.9 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 159,970 87,382 196,500 230,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 250,000

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 224,785 250,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการบริการตางๆ คาเย็บ
หนังสือหรือเข้าเลมหนังสือ คาเชาทรัพย์สิน 
คาโฆษณาและเผยแพร ของกองคลัง
องค์การบริหารสวนตําบล

3,840 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ชวย
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้นําเข้าข้อมูลเพื่อใช้
งานกับโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน (LTAX3000)

108,000 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ชวย
ธุรการ จํานวน 1 อัตรา 

108,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่จัดทํา
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
(LTAXGIS)  จํานวน 1 อัตรา จํานวนเงิน 
120,000.-บาท

105,000 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการ 49,704 49,086 50,000 -100 % 0

คาใช้จายเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 30,000

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน(เพิ่มเติม) ประจําปี 2563

20,000 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 17,655 7,750 8,000 150 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 412,199 281,621 308,000 300,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 59,861.65 59,978 55,000 -27.27 % 40,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 4,980 0 0 100 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 58,961 60,967 48,500 -38.14 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 123,802.65 120,945 108,500 80,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 2,897.2 55,696 30,000 0 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 17,963.16 17,149.2 17,000 0 % 17,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 20,860.36 72,845.2 47,000 47,000
รวมงบดําเนินงาน 716,832.01 562,793.2 660,000 657,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อ ตู้เหล็ก ชนิด 2 บาน (มอก.) 
จํานวน 2 หลัง

11,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้ทํางานพนักพิงสูง  จํานวน  1 
ตัวๆละ 4,200 บาท  จํานวน   4,200  บาท
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้นั่งทํางาน 
จํานวน  1  ตัว
  โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีขนาดไมน้อยกวา กว้าง 71 ซม. สูง 114
 - 124 ซม. ลึก 67  ซม.
- เก้าอี้มีโครงขา 5 แฉก และล้อเลื่อน 5 ล้อ
- เก้าอี้บุด้วยหนังเทียมคุณภาพดี
- สามารถปรับระดับสูงต่ําได้ด้วยระบบโช๊ค
- รายจายกองคลัง

0 4,200 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

จัดซื้อตู้บานเลื่อนสูงบานทึบ จํานวน  4 ตู้ 
จํานวน 19,200  บาท
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้บานเลื่อนสูงบาน
ทึบ จํานวน  4 ตู้ ๆ ละ 4,800 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีขนาดไมน้อยกวา กว้าง 91.60 ซม.  ยาว 
45.80 ซม.  สูง 183.00  ซม.
- รายจายกองคลัง

0 19,200 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน 
จํานวน  1  หลัง

0 0 5,000 -100 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางานสําหรับวางคอมพิวเตอร์ 
จํานวน 2 ตัว

0 0 3,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

- เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (ink Tank 
Printer) จํานวน 1 เครื่อง

8,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับ
งานประมวลผล  จํานวน 1 เครื่อง  จํานวน
เงิน  22,000 บาท  คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อย
กวา 4 แกนหลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย 
โดยมีคุณลักษณะ อยางใดอยางหนึ่ง หรือดี
กวา ดังนี้ 
1) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ  Cache 
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Memory  รวมในระดับ  (Level)   เดียว
กัน ขนาดไมน้อยกวา 4 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 2.3 
GHz และมีหนวย ประมวลผลด้านกราฟิก 
(Graphics Processing Unit) ไมน้อยกวา 
10 แกน หรือ 
2) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ  Cache 
Memory  รวมในระดับ  (Level)  เดียวกัน 
ขนาด
ไมน้อยกวา 6 MB  ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 1.8 GHz   และ
มีเทคโนโลยี เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณี
ที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 
หรือดีกวา ขนาดไมน้อยกวา 8 GB 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดี
กวา ขนาดความจุไมน้อยกวา 1 TB หรือ 
ชนิด Solid 
State Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา 250 
GB จํานวน 1 หนวย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อย
กวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม
น้อยกวา

0 22,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED  ขาวดํา 
(18หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง

0 0 2,600 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด 800 VA  
จํานวน 2 เครื่อง

0 5,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 19,000 50,400 10,600 0
รวมงบลงทุน 19,000 50,400 10,600 0

รวมงานบริหารงานคลัง 2,541,172.01 2,394,081.2 2,608,600 2,687,840
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 142,080 209.68 % 440,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 142,080 440,000
รวมงบบุคลากร 0 0 142,080 440,000

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 10,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 10,000 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 1 ตัว 0 0 2,500 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็กพร้อมกระจกรอง 
จํานวน 1 ตัว

0 0 4,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 
สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง 

0 0 1,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  สําหรับ
ประมวลผล  จํานวน  1 เครื่อง จํานวน  
22,000  บาm โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน 
ดังนี้
1. มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อย 
กวา 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกน
เสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่ม 
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความ
สามารถในการประมวลผลสูง (Turbo 
Boost   หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุดไมน้อยกวา  4  GHz 
จํานวน      1  หนวย
2. หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวย
ความจําแบบ Cache Memory  รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมน้อยกวา  8
 MB
3. มีหนวยความจําหลัก (RAM)  ชนิด 
DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมน้อยกวา  8  GB
4. มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดี

0 0 22,000 -100 % 0
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กวา ขนาดความจุไมน้อยกวา  1  TB หรือ  
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
5. มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อย
กวา 1,366 x 768 Pixel  และมีขนาดไม
น้อยกวา 12 นิ้ว
6. มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 
2.0 หรือดีกวาไมน้อยกวา  3 ชอง
7. มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI  หรือ VGA 
จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
8. มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network 
Interface) แบบ 10/

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 
(18หน้า/นาที) จํานวน 1  เครื่อง 

0 0 2,600 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 32,600 0
รวมงบลงทุน 0 0 32,600 0

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 184,680 440,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 11,431,570.49 11,232,634.31 12,324,894 11,632,240

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 237,300 254,400 275,000 6 % 291,500

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 253,680 258,120 264,000 0 % 264,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 25,740 21,300 16,800 -9.52 % 15,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 516,720 533,820 555,800 570,700
รวมงบบุคลากร 516,720 533,820 555,800 570,700

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

26,760 43,800 44,000 -100 % 0

คาเชาบ้าน 48,000 40,000 48,000 0 % 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 8,000 0 % 8,000

รวมค่าตอบแทน 81,560 90,300 100,000 56,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 240,000 0 % 240,000

1) รายจายให้ได้มาซึ่งบริการ 216,000 216,000 0 0 % 0
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จ้างเหมาบริการตางๆและบริการอื่นใน
ราชการขององค์การบริหารสวนตําบลห้วย
ม้า เชน คาบรรจุผงเคมีดับเพลิง ตลอดจน
รายจายตางๆที่กําหนดให้เป็นรายจาย
ประเภทนี้

0 0 20,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1) โครงการป้องกันไฟป่าและลดหมอกควัน
ในพื้นที่ป่าชุมชน 
และพื้นที่การเกษตรตําบลห้วยม้า ประจําปี 
2563 

10,000 0 0 0 % 0

1) โครงการป้องกันไฟป่าและลดหมอกควัน
ในพื้นที่ป่าชุมชน 
และพื้นที่การเกษตรตําบลห้วยม้า 

0 4,840 0 0 % 0

1. โครงการป้องกันไฟป่าและลดหมอกควัน
ในพื้นที่ป่าชุมชนและพื้นที่การเกษตรตําบล
ห้วยม้า

0 0 10,000 0 % 10,000

2. โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตําบลห้วยม้า

0 0 10,000 0 % 10,000
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3) โครงการพัฒนาศักยภาพและสงเสริมการ
ปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัคร 
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตามมาตรการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
ชวงเทศกาลปีใหม 

0 4,950 0 0 % 0

3. โครงการพัฒนาศักยภาพและสงเสริมการ
ปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนตามมาตรการป้องกกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปีใหม

0 0 5,000 0 % 5,000

4) โครงการพัฒนาศักยภาพและสงเสริมการ
ปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัคร 
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตามมาตรการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
ชวงเทศกาลสงกรานต์ 

0 4,860 0 0 % 0

4. โครงการพัฒนาศักยภาพและสงเสริมการ
ปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนตามมาตรการป้องกกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต์

0 0 5,000 0 % 5,000

5) โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติ  0 45,260 0 0 % 0
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5. โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธฺภาพชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

0 0 10,000 0 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 226,000 275,910 330,000 310,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 14,230.1 10,174 30,000 0 % 30,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุอื่น 3,500 10,000 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 17,730.1 20,174 40,000 40,000
รวมงบดําเนินงาน 325,290.1 386,384 470,000 406,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่น

1) จัดซื้อบันได ชนิดสไลด์ 2 ทอน ความ
ยาวไมน้อยกวา 20 ฟุต จํานวน 1 อัน

8,000 0 0 0 % 0

2) จัดซื้อป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ จํานวน 
5 ป้าย

19,000 0 0 0 % 0

3) จัดซื้อแผงกั้นจราจร จํานวน 10 อัน 16,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 43,000 0 0 0
รวมงบลงทุน 43,000 0 0 0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

1) อุดหนุนเทศบาลตําบลทุงโฮ้ง ตาม
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น (อ.เมืองแพร)

0 9,000 0 0 % 0

1) อุดหนุนองค์การบริหารสวนตําบลเหมือง
หม้อ ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น (อ.เมืองแพร)

8,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนเทศบาลตําบลทุงโฮ้ง ตามโครงการ
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
(อ.เมืองแพร)

0 0 9,000 0 % 9,000

รวมเงินอุดหนุน 8,000 9,000 9,000 9,000
รวมงบเงินอุดหนุน 8,000 9,000 9,000 9,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 893,010.1 929,204 1,034,800 985,700
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 893,010.1 929,204 1,034,800 985,700
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 883,719 861,755.67 624,000 4.29 % 650,800

เงินประจําตําแหนง 42,000 38,018.67 42,000 0 % 42,000

เงินวิทยฐานะ 0 17,500 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 443,229 461,080 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 12,000 16,000 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,380,948 1,394,354.34 666,000 692,800
รวมงบบุคลากร 1,380,948 1,394,354.34 666,000 692,800

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 30,000 0 % 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 23,900 11,500 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 23,900 11,500 30,000 30,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 118,000
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1. คาจ้างเหมาบริการบุคคล    จํานวน   1 
อัตรา   (จํานวน 108,000 บาท) 99,000 108,000 108,000 -100 % 0

2.รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ          
(จํานวน 40,000 บาท)             
           

3,500 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการและคาธรรมเนียมตาง ๆ  
 

0 19,980 10,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 7,250 5,000 0 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

(1) คาใช้จายเดินทางไปราชการ 0 4,202 20,000 -100 % 0

คาใช้จายเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 20,000

โครงการทุนการศึกษาสําหรับเด็กนักเรียน
นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส

0 0 0 100 % 100,000

โครงการทุนการศึกษาสําหรับเด็กนักเรียน
นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส
         

100,000 100,000 100,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 19,788.38 3,740 20,000 100 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 222,288.38 243,172 263,000 283,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 39,444 40,853 40,000 0 % 40,000
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 44,742 0 0 0 % 0

วัสดุกอสร้าง 0 2,350 3,000 66.67 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 450 0 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 19,629 19,050 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 104,265 62,253 78,000 80,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 13,888.6 16,413.8 16,000 0 % 16,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 13,888.6 16,413.8 16,000 16,000
รวมงบดําเนินงาน 364,341.98 333,338.8 387,000 409,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู ราคารวม
คาติดตั้ง ราคาเครื่องละ 32,400 บาท 
จํานวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 129,600  บาท
- ติดตั้งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยม้า
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 
24,000  บีทียู
2. ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
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3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถใน
การทําความเย็น ไมเกิน 40,000 บีทียู ต้อง
ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 
5
4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบ
สําเร็จรูปทั้งชุดทั้งหนวยสงความเย็นและ
หนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5. มีความหนวงเวลาการทํางานของ
คอมเพรสเซอร์
6. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ 
(นอกจากข้อ3) นอกเหนือจากการพิจารณา
ด้านราคาแล้ว  เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศที่มีคาประสิทธิภาพพลังงานตามฤดู
กาล (SEER) สูงกวา
7. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
1) แบบแยกสวน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ 
สวิตซ์ 1 ตัว ทอทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน
ยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้น
ฐานบัญชีราคาม

0 129,600 0 0 % 0

คาครุภัณฑ์สํานักงาน     
1. คาจัดซื้อเครื่องถายเอกสาร  จํานวน  1 
เครื่อง จํานวน 120,000  บาท        
  

120,000 0 0 0 % 0
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จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน  3 ตัวๆละ  
2,500  บาท จํานวน  7,500  บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีขนาดไมน้อยกวา กว้าง 58 ซม. สูง 98 
ซม. ลึก 50 ซม.
- เก้าอี้มีโครงขา 5 แฉก และล้อเลื่อน 5 ล้อ
- พนักพิงหลังและเบาะนั่งบุฟองน้ํา และหุ้ม
ด้วยหนังพีวีซี มีที่พักแขนทั้งสองข้าง
- เก้าอี้สามารถปรับระดับขึ้นลงได้
- รายจายกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
***ตั้งราคาตามท้องตลาด เนื่องจาก
ครุภัณฑ์ชนิดนี้ไมมีกําหนดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์

0 7,500 0 0 % 0
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จัดซื้อเก้าอี้ทํางานพนักพิงสูง จํานวน  1  
ตัว จํานวนเงิน  4,200.-บาท   
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีขนาดไมน้อยกวา กว้าง 71 ซม. สูง 114
 - 124 ซม. ลึก 67  ซม.
- เก้าอี้มีโครงขา 5 แฉก และล้อเลื่อน 5 ล้อ
- เก้าอี้บุด้วยหนังเทียมคุณภาพดี
- สามารถปรับระดับสูงต่ําได้ด้วยระบบโช๊ค
- รายจายกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
***ตั้งราคาตามท้องตลาด เนื่องจาก
ครุภัณฑ์ชนิดนี้ไมมีกําหนดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์

0 4,200 0 0 % 0
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จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์  จํานวน  1  ตัว 
จํานวนเงิน  2,600.-บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ไมน้อยกวาขนาด 1200(W) x 600(D) x 
750(H) mm. 
- หน้าโต๊ะเมลามีน 
- มีชองวาง CPU และถาดวางคีย์บอร์ด 
- ขาเหล็ก
- รายจายกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
***ตั้งราคาตามท้องตลาด เนื่องจาก
ครุภัณฑ์ชนิดนี้ไมมีกําหนดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์

0 2,600 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One  
สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา  23,000   บาท 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อย
กวา 4 แกนหลัก (4 core)  โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 1.6 
GHz  และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกา
ได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จํานวน  1  หนวย
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- หนวยประมวลผลกลาง (CPU)  มีหนวย
ความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 6
 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมี
คุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา 
ดังนี้
1) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้ง
อยูบนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถใน
การใช้หนวยความจําแยกจากหนวยความ
จําหลักขนาดไมน้อยกวา 2 GB
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มี
ความสามารถในการใช้หนวยความจําหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 
หรือดีกวา ขนาดไมน้อยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดี
กวา ขนาดความจุไมน้อยกวา 1 TB หรือ 
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มี DVD – RW หรือดีกวา แบบติดตั้ง

0 23,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด 800 VA   
ราคา 2,500.-บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา  800 
VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 
นาที 
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม  ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563  
ประกาศ ณ วันที่  12  พฤษภาคม 2563   
หน้า 21  ลําดับที่ 62
- รายจายกองการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม

0 2,500 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 120,000 169,400 0 0
รวมงบลงทุน 120,000 169,400 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,865,289.98 1,897,093.14 1,053,000 1,101,800
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 601,000 5.82 % 636,000

เงินวิทยฐานะ 0 0 42,000 0 % 42,000
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 560,000 0 % 560,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 36,000 0 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 1,239,000 1,274,000
รวมงบบุคลากร 0 0 1,239,000 1,274,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 30,000 30,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาแมบ้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบ
ต.ห้วยม้า

0 0 72,000 0 % 72,000

คาจ้างเหมายานพาหนะรับ-สงเด็กเล็ก และ
นักเรียน

0 0 125,000 -4 % 120,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 5,000 0 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1. โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษา 

547,660 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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1.คาจ้างเหมายานพาหนะรถรับ-สง เด็กเล็ก
และนักเรียน

0 92,869.4 0 0 % 0

2. คาจ้างเหมายานพาหนะรถรับ-สงเด็กเล็ก 
และนักเรียน

90,060 0 0 0 % 0

2.โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

0 453,400 455,900 -100 % 0

3.โครงการวันเด็กแหงชาติ 8,630 0 0 0 % 0

4. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นัก
เรียนสูวิถีพุทธ

10,000 0 0 0 % 0

5. โครงการฝึกอบรมสืบสานภูมิปัญญาของ
ดีตําบลห้วยม้า

10,000 0 0 0 % 0

6. โครงการสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้าน 10,000 0 0 0 % 0

7. โครงการวันแมแหงชาติ 7,612 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยม้า

0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการเผยแพรประชาสัมพันธ์ผลงานนัก
เรียน

0 0 10,000 -50 % 5,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

0 0 0 100 % 450,950

รวมค่าใช้สอย 683,962 546,269.4 692,900 677,950
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ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว 0 21,094 549,000 0 % 549,000

คาอาหารเสริม (นม) 464,185.44 375,681.7 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 464,185.44 396,775.7 549,000 549,000
รวมงบดําเนินงาน 1,148,147.44 943,045.1 1,271,900 1,256,950
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ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LED) แบบ Smart 
TV  จํานวน  2  เครื่องๆละ  8,900 .-บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ระดับความละเอียด เป็นความละเอียด
ของจอภาพ 1920 x 1080  พิกเซล  
- ขนาดจอภาพ  40  นิ้ว
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED 
Backlight
- สามารถเชื่อมตออินเตอร์เน็ตได้ (smart 
TV)
- ชองตอ HDMI ไมน้อยกวา 2 ชอง เพื่อ
การเชื่อมตอสัญญาณภาพและเสียง
- ชองตอ USB ไมน้อยกวา 1 ชอง รองรับ
ไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์
- มีตัวรับสัญญาณดิจิตัล (Digital) ในตัว
- รายจายกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
***ตั้งราคาตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ธันวาคม 2563  หน้า 11 ลําดับที่ 
5.5

0 17,800 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 17,800 0 0
รวมงบลงทุน 0 17,800 0 0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

1. อุดหนุนโรงเรียนระดับประถมศึกษาภาย
ในพื้นที่ สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันนัก
เรียน

748,000 0 0 0 % 0

2. อุดหนุนโรงเรียนวัดทุงล้อม (ทอง
ประชานุเคราะห์) โครงการพัฒนาสูความ
เป็นเลิศด้านวิชาการ 

30,000 0 0 0 % 0

3. อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยม้า (สุนทร
นิวาส) โครงการคายภาษาอังกฤษสูอาเซียน

30,000 0 0 0 % 0

4. อุดหนุนโรงเรียนบ้านปง (ป้อมประชานุกู
ล) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน

30,000 0 0 0 % 0

โรงเรียนบ้านปง (ป้อมประชานุกูล) 0 0 30,000 0 % 30,000

โรงเรียนบ้านห้วยม้า (สุนทรนิวาส) 0 0 30,000 0 % 30,000

โรงเรียนวัดทุงล้อม (ทองประชานุเคราะห์) 0 0 30,000 0 % 30,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านปง (ป้อมประชานุกูล) 
ตามโครงการพัฒนาสูความเป็นเลิศด้าน
วิชาการ

0 30,000 0 0 % 0

อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยม้า (สุนทรนิวาส) 
ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน

0 30,000 0 0 % 0
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อุดหนุนโรงเรียนระดับประถมศึกษาภายใน
พื้นที่ สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันนัก
เรียน

0 0 0 100 % 798,000

อุดหนุนโรงเรียนระดับประถมศึกษาภายใน
พื้นที่ตามโครงการจัดหาอาหารกลางวันนัก
เรียน จํานวน 4 แหง   

0 721,940 798,000 -100 % 0

อุดหนุนโรงเรียนวัดทุงล้อม (ทอง
ประชานุเคราะห์) ตามโครงการเข้าคาย
ภาษาอังกฤษสูอาเซียน

0 30,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 838,000 811,940 888,000 888,000
รวมงบเงินอุดหนุน 838,000 811,940 888,000 888,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,986,147.44 1,772,785.1 3,398,900 3,418,950
งานระดับมัธยมศึกษา

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) 0 0 30,000 0 % 30,000
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โครงการนักเรียนดี ศรี มว. 0 0 0 100 % 30,000

อุดหนุนโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม ตาม 
โครงการนักเรียนดี ศรี มว.

30,000 30,000 30,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 30,000 30,000 60,000 60,000
รวมงบเงินอุดหนุน 30,000 30,000 60,000 60,000

รวมงานระดับมัธยมศึกษา 30,000 30,000 60,000 60,000
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการเยาวชนเข็มแข็งหางไกลยาเสพติด 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการสงเสริมกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 0 0 0 100 % 10,000

โครงการสงเสริมกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ   0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 15,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 15,000 20,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

1.อุดหนุนศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 
(กศน.ตําบลห้วยม้า) ตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพการศึกษา

10,000 10,000 10,000 -100 % 0

1.อุดหนุนศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 
(กศน.ตําบลห้วยม้า) ตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพการศึกษา

0 0 0 100 % 10,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

2.อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตําบลห้วยม้า 0 0 0 100 % 10,000

2.อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตําบลห้วยม้า 0 0 10,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 10,000 10,000 20,000 20,000
รวมงบเงินอุดหนุน 10,000 10,000 20,000 20,000

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 10,000 10,000 35,000 40,000
รวมแผนงานการศึกษา 3,891,437.42 3,709,878.24 4,546,900 4,620,750
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 72,030 305,600 30.43 % 398,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 72,030 305,600 398,600
รวมงบบุคลากร 0 72,030 305,600 398,600

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 0 0 40,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 2,400 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 5,800 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 2,400 45,800 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 120,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 120,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 2,400 165,800 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 0 74,430 471,400 398,600
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง 
พลเรืออากาศหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัต
ยราชนารี

2,925 0 0 0 % 0

1. โครงการปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน ศาตราจารย์ พลเอกหญิง 
พลเรือเอกหญิง 
พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 
ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

0 3,270 0 0 % 0
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โครงการปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาตราจารย์ พล
เอกหญิง พลเรือเอกหญิงพลอากาศเอกหญิง 
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีศรีสวางควัฒน วร
ขัตติยราชนารี

0 0 3,000 0 % 3,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1) โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการควบคุม
และป้องกันโรคตางๆ และสงเสริมสุขภาพ
อนามัยให้แกประชาชน

47,510 0 0 0 % 0

1. โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการควบคุม
และป้องกันโรคตางๆ และสงเสริม 
สุขภาพอนามัยให้แกประชาชน 

0 20,000 0 0 % 0

2) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง 
พลเรืออากาศหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัต
ยราชนารี

19,300 0 0 0 % 0
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2. โครงการปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน ศาตราจารย์ พลเอกหญิง 
พลเรือเอกหญิง 
พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 
ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

0 19,980 0 0 % 0

โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการควบคุมและ
ป้องกันโรคตางๆ และสงเสริมสุขภาพ
อนามัยให้แกประชาชน

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาตราจารย์ พล
เอกหญิง พลเรือเอกหญิงพลอากาศเอกหญิง 
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีศรีสวางควัฒน วร
ขัตติยราชนารี

0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 69,735 43,250 43,000 43,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 88,700 66,050 83,000 -3.61 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 88,700 66,050 83,000 80,000
รวมงบดําเนินงาน 158,435 109,300 126,000 123,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการและปราบปรามยา
เสพติดอําเภอเมืองแพร (ศป.ปส.อ.เมือง
แพร)

0 0 0 100 % 6,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

(1) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 
1-14 ตําบลห้วยม้า ตามโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข (หมูละ 20,000.-  
บาท)

280,000 0 0 0 % 0

1) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 1-
14 ตําบลห้วยม้า  
ตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
(หมูละ 20,000 บาท)  

0 280,000 0 0 % 0

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 1-14 
ตําบลห้วยม้า ตามโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข (หมูละ 20,000 บาท)

0 0 280,000 0 % 280,000

รวมเงินอุดหนุน 280,000 280,000 280,000 286,000
รวมงบเงินอุดหนุน 280,000 280,000 280,000 286,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 438,435 389,300 406,000 409,000

วันที่พิมพ์ : 23/8/2565  10:50 หน้า : 59/98



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมแผนงานสาธารณสุข 438,435 463,730 877,400 807,600
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 831,842 1,118,600 4.48 % 1,168,680

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 462,960 481,500 3.43 % 498,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 26,760 17,900 -66.48 % 6,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 1,363,562 1,660,000 1,714,680
รวมงบบุคลากร 0 1,363,562 1,660,000 1,714,680

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 256,340 200,000 0 % 200,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 272,870 235,000 235,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 394,800

1) จ้างเหมาบริการผู้ชวยปฏิบัติงาน จํานวน 
2 คน

0 216,000 228,000 -100 % 0

2) คาจ้างเหมาบริการตาง ๆ 0 23,050 50,000 -100 % 0

3) จ้างเหมาปรับปรุงระบบเสียงตามสาย 
(หอกระจายขาว) หมูที่ 10  

0 50,000 0 0 % 0

คาเชาเครื่องถายเอกสารและเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์  จํานวน  10,000  บาท 
- เพื่อจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสารและ
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ใช้ในการถาย
เอกสาร ทางราชการหรือในการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารสวนตําบลห้วย
ม้า 
- รายจายกองชาง

0 0 10,000 -100 % 0

จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ขับ
รถยนต์บรรทุกเทท้าย ชนิด 6 ล้อ ติดตั้ง
เครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซอมไฟฟ้าที่
อยูในความรับผิดชอบของอบต.ห้วยม้า 
จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 99,000 บาท

0 0 99,000 -100 % 0
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1. คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 7,764 20,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 109,310 100,000 100 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 0 406,124 507,000 614,800
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 29,905 30,000 0 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 3,655 5,000 0 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 30,944.1 91,500 -15.85 % 77,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 33,670 78,000 -61.54 % 30,000

วัสดุอื่น 0 111,251 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 209,425.1 254,500 192,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 7,691.16 10,000 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 7,691.16 10,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 896,110.26 1,006,500 1,051,800

งบลงทุน
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ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน  จํานวน  2 ตัวๆละ  
2,500  บาท  จํานวน  5,000  บาท
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้นั่งทํางาน 
จํานวน  2  ตัว
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีขนาดไมน้อยกวา กว้าง 58 ซม. สูง 98 
ซม. ลึก 50 ซม.
- เก้าอี้มีโครงขา 5 แฉก และล้อเลื่อน 5 ล้อ
- พนักพิงหลังและเบาะนั่งบุฟองน้ํา และหุ้ม
ด้วยหนังพีวีซี มีที่พักแขนทั้งสองข้าง
- เก้าอี้สามารถปรับระดับขึ้นลงได้
- รายจายกองชาง

0 5,000 0 0 % 0
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จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน  1 ตัวๆละ  
2,500  บาท  จํานวน  2,500  บาท
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้นั่งทํางาน 
จํานวน  1  ตัว
 โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีขนาดไมน้อยกวา กว้าง 58 ซม. สูง 98 
ซม. ลึก 50 ซม.
- เก้าอี้มีโครงขา 5 แฉก และล้อเลื่อน 5 ล้อ
- พนักพิงหลังและเบาะนั่งบุฟองน้ํา และหุ้ม
ด้วยหนังพีวีซี มีที่พักแขนทั้งสองข้าง
- เก้าอี้สามารถปรับระดับขึ้นลงได้
- รายจายกองชาง

0 2,500 0 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้นั่งทํางาน จํานวน 2 ตัว 0 0 5,000 -100 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็กพร้อมกระจกรอง    
จํานวน  1  ตัวๆละ  4,500 บาท จํานวน   
4,500  บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- โต๊ะทํางานเหล็กพร้อมกระจกรอง 
- ขนาด  กว้าง 123  ซม. ยาว 67.5 ซม. สูง 
75 ซม.
- รายจายกองชาง

0 4,500 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องควบคุมระบบไฟฟ้า (ควบคุม
การทํางานปัมซับเมอร์ส) จํานวน  1  ตู้ๆ 
ละ  8,500  บาท    จํานวน  8,500  บาท
- เพื่อจายเป็นคาเครื่องควบคุมระบบไฟฟ้า 
(ควบคุมการทํางานปัมซับเมอร์ส) จํานวน  
1  ตู้         
- รายจายกองชาง

0 8,500 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสูบน้ําบาดาล (ปัมซับเมอร์ส) 
จํานวน  1  ชุดๆละ  23,700  บาท           
        
จํานวน  23,700  บาท
- เพื่อจายเป็นคาเครื่องสูบน้ําบาดาล (ปัม
ซับเมอร์ส) จํานวน  1  ตัว
 โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ขนาด 2 แรงม้า 14 ใบพัด ระบบไฟฟ้า 3 
เฟส  (380 โวลท์) 
- รายจายกองชาง

0 23,700 0 0 % 0

ครุภัณฑ์กอสร้าง

1.จัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต  ขนาด 12 นิ้ว  
จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 100 % 30,000

จัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต จํานวน  1 เครื่อง 0 0 30,000 -100 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1.จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ  2,500 บาท

0 0 0 100 % 5,000

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One  
สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา  23,000  บาท   คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อย
กวา 4 แกนหลัก (4 core)  โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 1.6 
GHz  และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกา
ได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จํานวน  1  หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU)  มีหนวย
ความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level)  เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 
6 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมี
คุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา 
ดังนี้
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้ง
อยูบนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถใน
การใช้หนวยความจําแยกจากหนวยความ
จําหลักขนาดไมน้อยกวา 2 GB
4) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มี

0 23,000 0 0 % 0
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ความสามารถในการใช้หนวยความจําหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 
หรือดีกวา ขนาดไมน้อยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดี
กวา ขนาดความจุไมน้อยกวา 1 TB หรือ 
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มี DVD – RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภาย
ใน (Inte

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับ
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง 

0 0 22,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ จํานวน  1 เครื่อง

0 0 4,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 67,200 61,000 35,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

1) โครงการกอสร้างห้องน้ําสาธารณะ 
องค์การบริหารสวนตําบลห้วยม้า

0 0 0 100 % 287,300

2) โครงการกอสร้างอาคารร้านค้าชุมชน 
หมูที่ 14

0 0 0 100 % 200,000

3) โครงการกอสร้างที่จอดรถจักรยานยนต์ 
อบต.ห้วยม้า

0 0 0 100 % 100,000

โครงการกอสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
องค์การบริหารสวนตําบลห้วยม้า

0 0 1,180,000 -100 % 0
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โครงการตอเติมอาคารที่ทําการองค์การ
บริหารสวนตําบลห้วยม้า (ห้องสํานักงาน
ปลัดและห้องกองคลัง) ชั้น1

0 600,000 0 0 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

1) โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านห้วยม้า หมูที่  3     

0 0 165,000 -100 % 0

1)โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านวังเย็น หมูที่ 1

0 0 0 100 % 251,900

2) โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านห้วยม้า หมูที่ 11     

0 0 250,000 -100 % 0

2)โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านห้วยฮุง หมูที่ 2

0 0 0 100 % 251,000

3) โครงการกอสร้างถนนเสริมผิวลาดยางแอ
สฟัลท์ติก หมูที่  7    

0 0 250,000 -100 % 0

3)โครงการปรับปรุงผิวลูกรังเพื่อการเกษตร 
หมูที่  5

0 0 0 100 % 250,200

4) โครงการกอสร้างถนนเสริมผิวลาดยางแอ
สฟัลท์ติก หมูที่  13   

0 0 218,700 -100 % 0

4)โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 บ้านห้วยหอย  หมูที่ 7

0 0 0 100 % 125,400

5) โครงการปรับปรุงผิวลูกรังเพื่อการเกษตร 
หมูที่  13    

0 0 31,400 -100 % 0
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5)โครงการกอสร้างถนนเสริมผิวลาดยางแอ
สฟัลท์ติก  บ้านปง  หมูที่ 8

0 0 0 100 % 251,600

6) โครงการกอสร้างถนนเสริมผิวลาดยางแอ
สฟัลท์ติก หมูที่ 14    

0 0 250,000 -100 % 0

6)โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านปง หมูที่ 10

0 0 0 100 % 250,600

7) โครงการกอสร้างถนนเสริมผิวลาดยางแอ
สฟัลท์ติก หมูที่ 9   

0 0 259,000 -100 % 0

7)โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านห้วยม้า หมูที่ 11

0 0 0 100 % 251,000

8) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
 หมูที่ 4

0 0 110,000 -100 % 0

8)โครงการปรับปรุงรั้วลวดตาขายถัก (ล้อม
สนามฟุตซอลองค์การบริหารสวนตําบลห้วย
ม้า)

0 0 0 100 % 200,000

9) โครงการกอสร้างราวกันตก หมูที่ 10 0 0 41,000 -100 % 0

9)โครงการกอสร้างถนนเสริมผิวลาดยางแอ
สฟัลท์ติก หมูที่ 14

0 0 0 100 % 230,000

9)โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทางเพื่อ
การเกษตร หมูที่ 7

0 0 0 100 % 93,000
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โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย
หอกระจายขาว  หมูที่ 4  
ตําบลห้วยม้า    จํานวนเงิน   25,000 บาท 

25,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 25,000 600,000 2,755,100 2,742,000
รวมงบลงทุน 25,000 667,200 2,816,100 2,777,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

(1) อุดหนุนสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า บ้านทุง
ล้อม หมูที่ 9 ตําบลห้วยม้า

129,826.51 2,262.81 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 129,826.51 2,262.81 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 129,826.51 2,262.81 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 154,826.51 2,929,135.07 5,482,600 5,543,480
งานไฟฟ้าและประปา

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 80,000 45,000 98,200 -49.08 % 50,000

วัสดุกอสร้าง 38,819 6,905 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 118,819 51,905 98,200 50,000
รวมงบดําเนินงาน 118,819 51,905 98,200 50,000
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติด
ตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อม
การกอสร้าง หรือภายหลังการกอสร้าง

โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ําบาดาลประปา
หมูบ้าน หมูที่ 11

0 0 0 100 % 99,000

โครงการวางทอประปาหมูบ้าน หมูที่ 7 
บ้านห้วยหอย

0 0 0 100 % 133,700

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

1) โครงการปรับระดับถนนด้วยแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต หมูที่ 4 ตําบลห้วยม้า
ถนนสายบ้านนางไหล้ บัวระเพ็ชร ถึง บ้าน
นางหน้อย อาดแก้ว

225,000 0 0 0 % 0

2) โครงการกอสร้างคอนกรีตนเสริมเหล็ก 
หมูที่ 7 ตําบลห้วยม้า
สายทางบ้านนายธีรวัฒน์ ทองอิ่น ถึงยบ้าน
นายองค์การ ป้อมรบ

249,500 0 0 0 % 0

3) โครงการปรับปรุงถนนสายทางเพื่อการ
เกษตร หมูที่ 10 ตําบลห้วยม้า
สายทางเลียบลําเหมืองหลวง

249,700 0 0 0 % 0
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4) โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมุที่ 11  ตําบลห้วยม้า
สายทางบ้านนายบรรเลง  ศรีโพธิ์ทา ถึง 
บ้านนายชัชวาลย์ ม้าทอง

249,500 0 0 0 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการเปลี่ยนถังประปาพร้อมปัมน้ํา หมูที่ 
4

0 0 46,000 -100 % 0

โครงการวางทอประปาหมูบ้าน หมูที่  2 0 0 250,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 973,700 0 296,000 232,700
รวมงบลงทุน 973,700 0 296,000 232,700

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

1) อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอร้อง
กวาง

0 0 0 100 % 20,000

2) อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอร้อง
กวาง

0 0 0 100 % 328,788

3) อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอร้อง
กวาง

0 0 0 100 % 50,000

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอร้อง
กวาง

0 0 119,545 -100 % 0
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เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า บ้านทุงล้อม 
หมูที่ 9 ตําบลห้วยม้า

0 0 20,000 0 % 20,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

1) อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอร้อง
กวางเพื่อดําเนินการขยายเขตไฟฟ้า  หมูที่  
2  ตําบลห้วยม้า

171,572.36 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 171,572.36 0 139,545 418,788
รวมงบเงินอุดหนุน 171,572.36 0 139,545 418,788

รวมงานไฟฟ้าและประปา 1,264,091.36 51,905 533,745 701,488
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1) จ้างเหมาทําการฝังกลบขยะมูลฝอย ณ 
สถานที่เทกองขยะมูลฝอย ของ อบต.ห้วย
ม้า

59,500 49,800 90,000 -100 % 0

จ้างเหมาบริการทําการฝังกลบขยะมูลฝอย 
ของ อบต.ห้วยม้า

0 0 0 100 % 40,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการรณรงค์และสงเสริมการลดคัดแยก
ขยะ การกําจัดขยะในครัวเรือนอยางถูกวิธี 
และการใช้ประโยชน์จากขยะ ประจําปี 
2565

0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 59,500 49,800 110,000 40,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 42,747.1 49,385.2 75,000 -6.67 % 70,000

รวมค่าวัสดุ 42,747.1 49,385.2 75,000 70,000
รวมงบดําเนินงาน 102,247.1 99,185.2 185,000 110,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 102,247.1 99,185.2 185,000 110,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,521,164.97 3,080,225.27 6,201,345 6,354,968

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 132,000 219.55 % 421,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 132,000 421,800
รวมงบบุคลากร 0 0 132,000 421,800
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 0 0 60,000 0 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 60,000 60,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 60,000 60,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนอําเภอเมืองแพร ตามโครงการจ้าง
บุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและ
แก้ไข้ปัญหายาเสพติดอําเภอเมืองแพร

0 0 6,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 6,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 6,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 198,000 481,800
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1) โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด

19,990 11,080 0 0 % 0
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2) โครงการประชุมประชาคมหมูบ้าน การ
จัดทํา/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น

10,360 0 0 0 % 0

3) โครงการประชุมประชาคมตําบล การจัด
ทํา/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น

7,860 6,730 0 0 % 0

4) โครงการเสริมสร้างการป้องกันการทุจริต
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

13,420 7,545 0 0 % 0

6) โครงการ/กิจกรรมสงเสริมอาชีพให้แก
ประชาชนตําบลห้วยม้า

0 9,935 0 0 % 0

7) โครงการ/กิจกรรมสงเสริมอาชีพให้แก
ประชาชนตําบลห้วยม้า

10,000 0 0 0 % 0

โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

0 0 12,000 -16.67 % 10,000

โครงการ/กิจกรรมสงเสริมอาชีพให้แก
ประชาชนตําบลห้วยม้า

0 0 12,000 -16.67 % 10,000

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตําบลห้วย
ม้า

0 0 0 100 % 10,000

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตําบลห้วย
ม้า

0 0 12,000 -100 % 0

โครงการสร้างเสริมการป้องกันการทุจริตใน
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ

0 0 0 100 % 10,000

โครงการสร้างเสริมการป้องกันการทุจริตใน
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประจําปี 2565

0 0 12,000 -100 % 0
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โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ
.ข้อมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540

0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการเสริมสร้างความรู้พัฒนาศักยภาพ
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การ
บริหารสวนตําบลห้วยม้า

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สําหรับ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวน
ตําบลและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารสวน
ตําบลห้วยม้า

0 0 12,000 -16.67 % 10,000

โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อ
เสริมสร้างความรู้พัฒนาศักยภาพคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นําท้องที่ และ
พนักงานองค์การบริหารสวนตําบลห้วยม้า

0 0 0 100 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 61,630 35,290 80,000 260,000
รวมงบดําเนินงาน 61,630 35,290 80,000 260,000

งบเงินอุดหนุน
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เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

1) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน ตาม
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมูบ้าน 
หมูที่ 1 -14 ตําบลห้วยม้า

70,000 0 0 0 % 0

2) อุดหนุนกลุมผู้สูงอายุตําบลห้วยม้า ตาม
โครงการสงเสริมอาชีพให้แกผู้สูงอายุตําบล
ห้วยม้า

20,000 0 0 0 % 0

3) อุดหนุนกลุมสตรีด้านการพัฒนาอาชีพทํา
ขนมไทย หมูที่ 1, 2, 6, 9 ตําบลห้วยม้า

40,000 0 0 0 % 0

4) อุดหนุนกลุมสตรีด้านการพัฒนาอาชีพผ้า
มัดย้อม หมูที่ 3, 7, 11, 13 , 14 ตําบลห้วย
ม้า

50,000 0 0 0 % 0

5) อุดหนุนกลุมสตรีด้านการพัฒนาอาชีพทํา
กระเป๋าผ้าด้นมือ หมูที่ 4, 5, 8, 10, 12 
ตําบลห้วยม้า

50,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนกลุมผู้สูงอายุตําบลห้วยม้า ตาม
โครงการสงเสริมอาชีพให้แกผู้สูงอายุตําบล
ห้วยม้า

0 20,000 20,000 -100 % 0
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อุดหนุนกลุมผู้สูงอายุตําบลห้วยม้า ตาม
โครงการสงเสริมอาชีพให้แกผู้สูงอายุตําบล
ห้วยม้า

0 0 0 100 % 20,000

อุดหนุนกลุมสตรีแมบ้านตําบลห้วยม้า หมูที่ 
1,2,3,5,6,7,9,11,13,14 ตําบลห้วยม้า

0 100,000 0 0 % 0

อุดหนุนกลุมสตรีแมบ้านตําบลห้วยม้า หมูที่ 
1-14 ตําบลห้วยม้า

0 0 140,000 0 % 140,000

อุดหนุนกลุมสรีแมบ้านตําบลห้วยม้า หมูที่ 
4,8,10,12 ตําบลห้วยม้า

0 40,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 230,000 160,000 160,000 160,000
รวมงบเงินอุดหนุน 230,000 160,000 160,000 160,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 291,630 195,290 240,000 420,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 291,630 195,290 438,000 901,800
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 9,920 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 9,920 0 10,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 9,920 0 10,000 10,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

1. อุดหนุนอําเภอเมืองแพร ตามโครงการสง
เสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เพื่อขอรับ
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
ในเขตพื้นที่อําเภอเมืองแพร ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2563

5,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนอําเภอเมืองแพร ตามโครงการสง
เสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น              

0 0 15,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

สภาวัฒนธรรมตําบลห้วยม้า 0 0 40,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 5,000 0 55,000 0
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รวมงบเงินอุดหนุน 5,000 0 55,000 0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ

นันทนาการ
14,920 0 65,000 10,000

งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาตําบลห้วยม้าสัมพันธ์ 
ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 6

150,000 0 0 0 % 0

โครงการแขงขันกีฬาตําบลห้วยม้าสัมพันธ์ 
ต้านภัยยาเสพติด ประจําปี 2566

0 0 0 100 % 150,000

โครงการดนตรีเพื่อสุขภาพสําหรับ
ประชาชนตําบลห้วยม้า

20,000 10,000 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 170,000 10,000 30,000 150,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 20,000 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 20,000 0 20,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 190,000 10,000 50,000 170,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 190,000 10,000 50,000 170,000
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

(2) โครงการฝึกอบรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
สําหรับประชาชน

20,000 0 0 0 % 0

โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมปลูกจิตสํานึก 0 8,600 0 0 % 0

โครงการประเพณีหลอเทียนและถวายเทียน
พรรษาในวันเข้าพรรษา 

0 9,000 0 0 % 0

โครงการประเพณีแหเทียนและถวายเทียน
พรรษา

0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการประเพณีไหว้พระธาตุชอแฮแหตุง
หลวง

0 0 0 100 % 5,000

โครงการประเพณีไหว้พระพุทธโกศัย ศิริชัย
ศากยมุนี พระคูบ้านคูเมืองจังหวัดแพร

0 0 0 100 % 5,000

โครงการฝึกอบรมการจักสานหมวกใบลาน 20,000 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมวันสําคัญทางพระพุทธ
ศาสนา (เข้าวัดปฏิบัติธรรมปลูกจิตสํานึก )

0 0 10,000 0 % 10,000
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โครงการสืบสานการประดิษฐ์บายศรี 0 15,000 0 0 % 0

โครงการอนุรักษ์ภาษาล้านนา 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้าน 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 40,000 32,600 30,000 40,000
รวมงบดําเนินงาน 40,000 32,600 30,000 40,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

1.สภาวัฒนธรรมตําบลห้วยม้า 0 0 0 100 % 40,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 40,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 40,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 40,000 32,600 30,000 80,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 244,920 42,600 145,000 260,000
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 805,770 0 0 0 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000 0 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 449,280 0 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 35,400 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,332,450 0 0 0
รวมงบบุคลากร 1,332,450 0 0 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

63,410 0 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 11,150 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 74,560 0 0 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1) จ้างเหมาบริการผู้ชวยปฏิบัติงาน จํานวน 
2 คน

193,842 0 0 0 % 0
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2) จ้างเหมาซอมแซมสะพานสลิง หมูที่ 6 
ตําบลห้วยม้า

198,522 0 0 0 % 0

3) คาจ้างเหมาบริการงานตางๆ 1,515 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

(1) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 16,092 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 34,496.69 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 444,467.69 0 0 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 27,601 0 0 0 % 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 5,880 0 0 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 3,000 0 0 0 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 29,609.69 0 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 46,100 0 0 0 % 0

วัสดุอื่น 49,247 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 161,437.69 0 0 0
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 7,691.16 0 0 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 7,691.16 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 688,156.54 0 0 0
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

3) คาจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 1 
หลัง

5,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

 จัดซื้อปัมสูบน้ําแบบหอยโขง ขนาด 5 แรง
ม้า 3 เฟส  จํานวน 1  ตัว จํานวน  23,700  
บาท  
  - เพื่อจายเป็นคาปัมสูบน้ําหอยโขง  ขนาด 
5 แรงม้า 3 เฟส  จํานวน  23,700  บาท
 - รายจายกองชาง

23,700 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

คาซื้อกล้องถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 
จํานวน 1 เครื่อง   จํานวน  7,000  บาท     
                                             
- เพื่อจายเป็นคาซื้อกล้องถายภาพนิ่ง ระบบ
ดิจิตอล ความละเอียด 14 ล้านพิกเซล  
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 7,000.- บาท
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
 1. เป็นกล้องคอมเพค (Compact Digital 
Camera)
 2. ความเละเอียดที่กําหนดเป็นความ
ละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image Sensor)
 3. มีระบบเฟลซในตัว
 4. สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้
อยางสะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อต้องการ
เปลี่ยน
 5. สามารถโอนถายข้อมูลจากกล้องไปยัง
เครื่องคอมพิวเตอร์ได้
 6. มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
- รายจายกองชาง

7,000 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์โรงงาน

จัดซื้อสวานไฟฟ้า (สวานไฟฟ้าโรตารี่สาม
ระบบ)  จํานวน 1 เครื่อง  จํานวน 14,000 
บาท
- เพื่อจายเป็นคาซื้อสวานไฟฟ้า (สวาน
ไฟฟ้าโรตารี่สามระบบ)   
มีคุณสมบัติเฉพาะ
 1. กําลังไฟฟ้าที่ใช้ 820 w
 2. แรงกระแทก 3.2 J
 3. อัตรากระแทกที่ความเร็วพิกัด 0-4,000 
ครั้ง/นาที
 4. ความเร็วพิกัด 0-900 รอบ/นาที
 5. เส้นผาศูนย์กลางของการเจาะคอนกรีต 
4-28 มม.
 6. เส้นผาศูนย์กลางสูงสุดของการเจาะ
โลหะ 13 มม.
 7. เส้นผาศูนย์กลางสูงสุดของการเจาะไม้ 
30 มม.
 - รายจายกองชาง

14,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1) คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 
1 เครื่อง

4,300 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 54,500 0 0 0
รวมงบลงทุน 54,500 0 0 0
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รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 2,075,106.54 0 0 0
งานก่อสร้าง

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 30,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 30,000 0

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

1) โครงการกอสร้างดาดลําเหมืองคอนกรีต 
หมูที่ 1 ตําบลห้วยม้า 199,500 0 0 0 % 0

1) โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด หมูที่ 1     

0 0 252,000 -100 % 0

1) โครงการกอสร้างรางรินสงน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 3

0 0 0 100 % 311,000

2) โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก แบบไมมีฝาปิด หมูที่ 3 ตําบล
ห้วยม้า

249,400 0 0 0 % 0
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2) โครงการกอสร้างรางรินสงน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 5     

0 0 250,000 -100 % 0

2) โครงการงานขุดลอกลําเหมืองสาธารณะ
สายทุงดอน หมูที่ 4

0 0 0 100 % 251,000

3) โครงการกอสร้างรางรินสงน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่  6

0 0 0 100 % 251,000

3) โครงการกอสร้างรางรินสงน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 6            

0 0 250,000 -100 % 0

4) โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก แบบไมมีฝาปิด  หมูที่ 6  ตําบล
ห้วยม้า

249,500 0 0 0 % 0

4) โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กแบบมีฝาปิด  หมูที่  9

0 0 0 100 % 250,000

4) โครงการกอสร้างรางรินสงน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 10     

0 0 209,000 -100 % 0

5) โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก แบบไมมีฝาปิด หมูที่ 
10  ตําบลห้วยม้า

249,500 0 0 0 % 0

5) โครงการกอสร้างรางรินสงน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่  12

0 0 0 100 % 287,000

5) โครงการกอสร้างรางรินสงน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กและวางทอ หมูที่ 12     

0 0 250,000 -100 % 0
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6) โครงการกอสร้างแนวป้องกันตลิ่งพัง หมู
ที่ 8  

0 0 450,000 -100 % 0

6) โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก  แบบมีฝาปิด  หมูที่ 13

0 0 0 100 % 280,000

6) โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก แบบไมมีฝาปิด  หมูที่ 12  
ตําบลห้วยม้า

249,500 0 0 0 % 0

7) โครงการกอสร้างฝารางรินสงน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 4 

0 0 94,000 -100 % 0

7) โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด หมูที่ 13  ตําบล
ห้วยม้า 

249,500 0 0 0 % 0

7) โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กแบบมีฝาปิด หมูที่ 6

0 0 0 100 % 91,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กแบบมีฝาปิด และวางทอ คสล. 
หมูที่ 5

0 249,500 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กแบบมีฝาปิด และวางทอ คสล. 
หมูที่ 6

0 249,500 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กแบบไมมีฝาปิด หมูที่ 9

0 249,700 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กแบบไมมีฝาปิด หมูที่1

0 249,500 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางรินสงน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 3 บ้านห้วยม้า จํานวน  85,000
  บาท 
- ชวงที่ 1 ขนาดกว้าง 0.60 เมตร  สูง 0.60
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 17.00 
เมตร
- ชวงที่ 2 ขนาดกว้าง 0.40 เมตร  สูง 0.50
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 47.00 
เมตร
- จากบ้านนางศุภลักษณ์  เนื่องจากจ้อย
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 
2561 – 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของ อบต
.ห้วยม้า  หน้าที่ 3  ลําดับที่  3 
- รายจายกองชาง

0 0 85,000 -100 % 0

โครงการขุดวางทอรางระบายน้ํา และกอ
สร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ
มีฝาปิด  หมูที่  6  ตําบลห้วยม้า    จํานวน  
50,000 บาท

50,000 0 0 0 % 0
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โครงการปรับปรุงรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กแบบไมมีฝาปิด หมูที1่2 จํานวน
เงิน 77,600  บาท
- เสริมขอบรางระบายน้ํา คสล.ขนาดความ
สูง 0.20 เมตร  หนา  0.10 เมตร  ยาวรวม  
200.00  เมตร สายลําเหมืองแตเก๊ามื้น หมู
ที่ 12 ตําบลห้วยม้า  อําเภอเมืองแพร 
จังหวัดแพร 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 – 2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของ อบต
.ห้วยม้า หน้าที่ 2  ลําดับที่ 1
- รายจายกองชาง อบต.ห้วยม้า 

0 77,600 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,496,900 1,075,800 1,840,000 1,721,000
รวมงบลงทุน 1,496,900 1,075,800 1,840,000 1,721,000

รวมงานก่อสร้าง 1,496,900 1,075,800 1,870,000 1,721,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,572,006.54 1,075,800 1,870,000 1,721,000
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 359,400 297,130 384,000 3.13 % 396,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 359,400 297,130 384,000 396,000
รวมงบบุคลากร 359,400 297,130 384,000 396,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 27,570 12,130 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 27,570 12,130 0 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 120,000

1) คาจ้างเหมาบริการบุคคล จํานวน 1 
อัตรา  

108,000 108,000 0 0 % 0
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1) โครงการ/กิจกรรมดําเนินตามแนวทาง
พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 19,995 19,000 0 0 % 0

2) โครงการฝึกอบรมการสงเสริมเกษตรกร
ทําปุ๋ยหมัก
และปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เพื่อลดต้นทุนในการ
ผลิต

0 19,151 0 0 % 0

4) โครงการ/กิจกรรมสงเสริมอาชีพการ
เกษตร
กิจกรรม การสงเสริมเกษตรกรกําจัดแมลง
ศัตรูพืช โดยวิธีชีววิธี

19,895 0 0 0 % 0

โครงการ/กิจกรรมดําเนินตามแนวทางพระ
ราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง

0 0 12,000 0 % 12,000

โครงการฝึกอบรมการสงเสริมเกษตรกรทํา
ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เพื่อลดต้น
ทุนการผลิต

0 0 12,000 0 % 12,000

รวมค่าใช้สอย 147,890 146,151 24,000 144,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุการเกษตร 9,450 9,380 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 9,450 9,380 20,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 184,910 167,661 44,000 164,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 
12,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 100 % 16,800

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 16,800
รวมงบลงทุน 0 0 0 16,800

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 544,310 464,791 428,000 576,800
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาแผ้วถางลําเหมืองสาธารณะ 0 0 30,000 0 % 30,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1) โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
กิจกรรม  โครงการรณรงค์และสงเสริมการ
ลด คัดแยกขยะ การกําจัดขยะ ในครัว
เรือนอยางถูกวิธีและการใช้ประโยชน์จาก
ขยะ ประจําปี 2563

19,970 0 0 0 % 0

4) โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ 
วันสําคัญตางๆ

4,963 0 0 0 % 0

โครงการ/กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติฯ 
และวันสําคัญตางๆ

0 0 0 100 % 10,000

โครงการ/กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติฯ 
และวันสําคัญตางๆ

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ

0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลง
น้ําตําบลห้วยม้า

0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 24,933 0 60,000 60,000
รวมงบดําเนินงาน 24,933 0 60,000 60,000

งบเงินอุดหนุน
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เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน ตาม
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในหมูบ้าน 
หมูที่ 1 - 14 ตําบลห้วยม้า

0 0 0 100 % 70,000

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน ตาม
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในหมูบ้าน 
หมูที่ 1 - 14 ตําบลห้วยม้า (หมูบ้านละ 
10,000 บาท)

0 0 140,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 140,000 70,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 140,000 70,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 24,933 0 200,000 130,000
รวมแผนงานการเกษตร 569,243 464,791 628,000 706,800

รวมทุกแผนงาน 37,809,431.02 36,670,444.82 45,713,800 45,243,600
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลหวยมา

อําเภอเมืองแพร   จังหวัดแพร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 45,243,600 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 17,252,742 บาท
งบกลาง รวม 17,252,742 บาท

งบกลาง รวม 17,252,742 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 150,000 บาท

 - เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสําหรับพนักงานจาง
ของอบต.หวยมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามอัตราที่
กฎหมายกําหนด 
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต.ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว6 ลงวันที่  22 มกราคม 2557 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533 
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต.ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว81 ลงวันที่  20 กรกฎาคม 2559
 - รายจายสํานักปลัด
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2566  ตามอัตราที่กฎหมายกําหนด
 - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2562
 -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององคปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไข
เพิ่มเติม
 - เปนไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
  มีผลบังคับใชเมื่อวันที่  9 ธันวาคม 2561 การนําสงเงินสมทบ
เขากองทุนเงินทดแทน เปนรายปในอัตรารอยละ 0.2 ของคาจาง
โดยประมาณทั้งป 
 - เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต.ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว6
 - รายจายสํานักปลัด

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 13,400,000 บาท

- เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพสําหรับผูสูงอายุภายในตําบลหวยมา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 อัตราตามที่ระเบียบ ฯ กําหนด
ไว
- เปนไปตาม พ.ร.บ.กระทรวงมหาดไทยวาดวยการหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 11  สิงหาคม 2560
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของ อบต
.หวยมา หนาที่ 73  ลําดับที่ 1
- รายจายสํานักปลัด
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 3,000,000 บาท

 - เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพคนพิการที่ไดขึ้นทะเบียนคนพิการและมี
ภูมิลําเนาในเขตองคการบริหารสวนตําบลหวยมา
 - เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพสําหรับคนพิการ หรือผูทุพพลภาพภายที่
มีสิทธิและมีภูมิลําเนาอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลหวย
มา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 อัตราตามที่ระเบียบ ฯ
 กําหนดไว
 - เปนไปตาม พ.ร.บ.กระทรวงมหาดไทยวาดวยการหลักเกณฑ
การจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 29 เมษายน 2559
 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของ อบต
.หวยมา หนาที่ 73 ลําดับที่ 2
 - รายจายสํานักปลัด

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 72,000 บาท

 - เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพผูป่วยติดเชื้อเอดสในตําบลหวยมา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 อัตราตามที่ระเบียบ ฯ กําหนด
ไว
 - เปนไปตาม พ.ร.บ.กระทรวงมหาดไทยวาดวยการหลักเกณฑ
การจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2548 ลงวันที่  26 กันยายน 2548
 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของ อบต
.หวยมา หนาที่ 74 ลําดับที่ 3
 - รายจายสํานักปลัด

เงินสํารองจาย จํานวน 100,000 บาท

 - เพื่อจายเปนเงินสํารองจายในกรณีจําเปน หรือบรรเทาความ
เดือดรอนของประชาชน เชน อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย เปนตน 
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององคกรองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และ
ที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ขอ 19
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
 - รายจายสํานักปลัด
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รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 400,742 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่นประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในอัตรารอยละสอง ตาม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราช
บัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500
 - เปนไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขา
ราชการ ขาราชการสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12
 กรกฎาคม 2560
 - รายจายสํานักปลัด

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติระดับทองถิ่นตําบลหวยมา 
(สป.สช.)

จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายสมทบระบบหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลหวยมา
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของ อบต
.หวยมา หนาที่ 74  ลําดับที่ 4 
- รายจายสํานักปลัด

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,776,400 บาท

งบบุคลากร รวม 6,336,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,052,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 514,080 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 ราย รายเดือนละ 20,400 บาท จํานวน 12
 เดือน เปนเงิน 244,800 บาท
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 2 ราย รายเดือนละ 11,220 บาท จํานวน 2
 ราย  12 เดือน เปนเงิน 269,280 บาท 
- รายจายสํานักปลัด
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

 - เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง นายกองคการ
บริหารสวนตําบล รายเดือนละ 1,750 บาท จํานวน 12
 เดือน เปนเงิน 21,000 บาท 
 - เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงของรองนายก
องคการบริหารสวนตําบล รายเดือนละ 880 บาท จํานวน 2
 ราย  12 เดือน เปนเงิน 21,120 บาท 
 - รายจายสํานักปลัด

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

 - เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รายเดือนละ 1,750 บาท จํานวน 12 เดือน เปน
เงิน 21,000 บาท 
 - เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รายเดือนละ 880 บาท จํานวน 2 ราย  12 เดือน เปน
เงิน 21,120 บาท 
 - รายจายสํานักปลัด

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

 - เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รายเดือนละ 7,200 บาท จํานวน 1 ราย  12
 เดือน เปนเงิน 86,400 บาท 
 - รายจายสํานักปลัด
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,368,000 บาท

 - เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล รายเดือนละ 11,220 บาท จํานวน 1 ราย  12 เดือน เปน
เงิน 134,640 บาท 
 - เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรองประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล รายเดือนละ 9,180 บาท จํานวน 1 ราย  12
 เดือน เปนเงิน 110,160 บาท 
 - เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล รายเดือนละ 7,200 บาท จํานวน 1 ราย  12 เดือน เปน
เงิน 86,400 บาท 
 - เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล รายเดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12 ราย  12 เดือน เปน
เงิน 1,036,800 บาท 
 - รายจายสํานักปลัด

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,283,580 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,733,000 บาท

 - เพื่อจายเปนเงินเดือนของพนักงานสวนตําบล จํานวน  6
 ราย ดังนี้
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
หัวหนาสํานักงานปลัด (ระดับตน) 
นิติกรชํานาญการ 
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  
 - รายจายสํานักปลัด

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 138,000 บาท

- คาตอบแทนนอกเหนือเงินเดือนและเงินเพิ่มอื่นๆ ตามสิทธิ และ
ตามที่ระเบียบฯ กําหนดไว
1. ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล (ระดับกลาง) ราย
เดือนละ 7,000 บาท
2. ตําแหนง นิติกรชํานาญการ  รายเดือนละ 4,500 บาท
 - รายจายสํานักปลัด
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 2 ตําแหนง ตามที่ระเบียบฯ กําหนดไว ดังนี้
1. ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล (ระดับกลาง) ราย
เดือนละ 7,000 บาท
2. ตําแหนง หัวหนาสํานักงานปลัด (ระดับตน) รายเดือน
ละ 3,500 บาท
 - รายจายสํานักปลัด

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,079,580 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนของพนักงานจาง ประเภทตางๆ ตามที่
ระเบียบฯ กําหนดไว ดังนี้
1.  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (จางภารกิจ)  จํานวน 2 ราย
2.  แมครัว (จางทั่วไป) จํานวน 1 ราย
3.  พนักงานขับรถยนต (จางทั่วไป) จํานวน 1 ราย
4.  พนักงานขับรถยนตบรรทุกเก็บขยะมูลฝอย (จางทั่ว
ไป) จํานวน 1 ราย
5.  คนงานประจํารถขยะ (จางทั่วไป) จํานวน 3 ราย
6.  คนงานทั่วไป (จางทั่วไป) จํานวน 1 ราย
- รายจายสํานักปลัด

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 207,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง ตามที่
ระเบียบฯ กําหนดไว เชน เงินเพิ่มคาครองชีพ และเงินเพิ่มผู
ปฏิบัติงานที่เปนภัยตอสุขภาพ ดังนี้
1.  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (จางภารกิจ)  จํานวน 2 ราย
2.  แมครัว (จางทั่วไป) จํานวน 1 ราย
3.  พนักงานขับรถยนต  (จางทั่วไป) จํานวน 1 ราย
4.  พนักงานขับรถยนตบรรทุกเก็บขยะมูลฝอย (จางทั่ว
ไป) จํานวน 1 ราย
5.  คนงานประจํารถขยะ  (จางทั่วไป) จํานวน 3 ราย
6.  คนงานทั่วไป  (จางทั่วไป) จํานวน 1 ราย
- รายจายสํานักปลัด
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งบดําเนินงาน รวม 1,372,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 402,500 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 140,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน
แก อปท. ตามที่ระเบียบฯ กําหนดใหจายเปนคาตอบแทน
ได เชน คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจาง คาตอบแทน
คณะกรรมการกําหนดราคากลาง คณะกรรมการพิจารณาผลการ
จัดซื้อจัดจาง คาตอบแทนคณะกรรมการในการเลือกตั้งผูบริหาร
ทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น และประโยชนตอบแทนอื่นเปน
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนตําบล
สวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2557
 - รายจายสํานักปลัด

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ตามที่ระเบียบฯ กําหนดไว
 - รายจายสํานักปลัด

คาเชาบาน จํานวน 222,900 บาท

 - เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลหรือผูมีสิทธิ
เบิกได ตามที่ระเบียบฯ กําหนดไว 
 - รายจายสํานักปลัด

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 34,600 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวน
ตําบล หรือผูมีสิทธิเบิกได ตามที่ระเบียบฯ กําหนดไว
 - รายจายสํานักปลัด
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ค่าใช้สอย รวม 238,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 40,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ ตลอดจนเปนคา
ธรรมเนียม
   1. คาจางเหมาบริการถายเอกสารและเขาเลม
   2. คาจางเหมาบริการอื่น ในราชการของ อบต.หวย
มา เชน การดูแลลงขอมูลในเว็ปไซต เปนตน ตลอดจนรายจาย
ตางๆ ที่กําหนดใหเปนรายจายประเภทนี้
 - รายจายสํานักปลัด

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนคารับรองและงานพิธีการตางๆ เชน คารับรองหรือ
เลี้ยงรับรองของ อบต.หวยมา หรือคาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐ
พิธี ตลอดจนรายจายตางๆ ที่กําหนดใหเปนรายจายประเภทนี้
 - รายจายสํานักปลัด

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1) คาเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ คา
ธรรมเนียม คาลงทะเบียน ของผูมีสิทธิเบิกได ตลอดจนรายจาย
ตางๆ ที่ระเบียบฯ กําหนดใหเปนรายจายประเภทนี้
 - รายจายสํานักปลัด
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(2) คาใชจายในการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่น จํานวน 100,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่น หรือ
สมาชิกสภาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลหวยมา
   1. คาใขจายในการจัดตั้งศูนยประสานงานการเลือกตั้ง
   2. คาใขจายในการจัดประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพรอมการ
จัดการเลือกตั้ง
   3. คาใชจายในการอบรมคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง
และเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
   4. คาจัดสถานที่ คาไฟฟฟ้าแสงสวางและทําความสะอาดใน
หนวยเลือกตั้งและที่ยุบรวมบัตรเลือกตั้ง
   5. คาใชจายในการประชาสัมพันธการเลือกตั้ง เชน คาจัดทํา
ป้ายสําหรับปดประกาศตางๆ คาจัดทําสปอรตโฆษณา คาจัดทํา
เวทีกลาง ฯลฯ
   6. คาขนสงสิ่งของและอุปกรณที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
      ฯลฯ
 - รายจายสํานักปลัด

(3) คาพวงมาลัย พวงมาลา ชอดอกไม และกระเชาดอกไม จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาพวงมาลัย พวงมาลา ชอดอกไม และ
กระเชา ดอกไมในการดําเนินงานตามรัฐพิธี กิจกรรม หรือพิธีการ
ตางๆ ของ อบต.หวยมา
- รายจายสํานักปลัด

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินของ อบต.หวย
มา เพื่อใหสามารถใชงานได ตลอดจนรายจายตางๆ ที่กําหนดให
เปนรายจายประเภทนี้ 
- รายจายสํานักปลัด

ค่าวัสดุ รวม 305,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน อุปกรณ น้ําดื่ม หนังสือ
พิมพ สําหรับบริการประชาชน  ตลอดจนวัสดุรายการตางๆ ที่
กําหนดใหเปนรายจายประเภทนี้ เพื่อใชในการปฏิบัติงานของ อบ
ต.หวยมา
- รายจายสํานักปลัด
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ ตลอดจนวัสดุรายการ
ตางๆ ที่กําหนดใหเปนรายจายประเภทนี้ เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
ของ อบต.หวยมา
 - รายจายสํานักปลัด

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว  ตลอดจนวัสดุรายการ
ตางๆ ที่กําหนดใหเปนรายจายประเภทนี้ เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
ของ อบต.หวยมา
 - รายจายสํานักปลัด

วัสดุกอสราง จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง  ตลอดจนวัสดุรายการตางๆ ที่
กําหนดกําหนดใหเปนรายจายประเภทนี้ เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
ของ อบต.หวยมา
 - รายจายสํานักปลัด

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะ และขนสง ตลอดจนวัสดุ
รายการตางๆ ที่กําหนดใหเปนรายจายประเภทนี้ เพื่อใชในการ
ปฏิบัติงานของ อบต.หวยมา
 - รายจายสํานักปลัด

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตลอดจนวัสดุรายการ
ตางๆ ที่กําหนดใหเปนรายจายประเภทนี้ เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
ของ อบต.หวยมา
 - รายจายสํานักปลัด

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ตลอดจนวัสดุรายการ
ตางๆ ที่กําหนดใหเปนรายจายประเภทนี้ เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
ของ อบต.หวยมา
 - รายจายสํานักปลัด
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร ตลอดจนวัสดุรายการตางๆ ที่
กําหนดใหเปนรายจายประเภทนี้ เพื่อใชในการปฏิบัติงานของ อบ
ต.หวยมา
 - รายจายสํานักปลัด

ค่าสาธารณูปโภค รวม 426,500 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าสําหรับสถานที่ปฏิบัติงานของ อบต.หวย
มา ตลอดจนคาไฟฟ้า อันเกิดจาการบริหารกิจการ ที่ อบต.หวย
มา รับผิดชอบ
 - รายจายสํานักปลัด

คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบริการโทรศัพทสําหรับสถานที่ปฏิบัติงาน
ของ อบต.หวยมา และการดําเนินงานของ อบต.หวยมา
 - รายจายสํานักปลัด

คาบริการไปรษณีย จํานวน 500 บาท

 - เพื่อจายเปนคาบริการไปรษณีย , คาดวงตรา
ไปรษณียากร สําหรับการปฏิบัติงานของ อบต.หวยมา 
 - รายจายสํานักปลัด

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 16,000 บาท

 -  เพื่อจายเปนคาบริการอินเตอรเน็ตตามโครงการการใหบริการ
อินเตอรเน็ตตําบลไรสาย และสําหรับการใชปฏิบัติงานภายใน
สํานักงานของ อบต.หวยมา
 - รายจายสํานักปลัด
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งบลงทุน รวม 68,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 68,100 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 15,000 บีทียู จํานวน 1 
เครื่อง

จํานวน 20,300 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติด
ผนัง ขนาด 15,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง ติดตั้งในหองประชุม
สภาฯ 
- เปนไปตามเกณฑราคาและคุณลักษณะพื้นฐานบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2564
- รายจายสํานักปลัด

จัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 2 หลัง จํานวน 11,800 บาท

 -  เพื่อจายเปนคาตูหล็ก ชนิด 2 บาน (มอก.)  จํานวน  2
 หลัง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
 - มีมือจับชนิดบิด
 - มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
 - เปนไปตามเกณฑราคาและคุณลักษณะพื้นฐาน บัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2564
- รายจายสํานักปลัด

จัดซื้อโต๊ะประชุมขนาด 0.60 เมตร x 2.00 เมตร x 0.80 เมตร 
จํานวน 6 ตัว

จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโต๊ะประชุมขนาด 0.60 เมตร x 2.00
 เมตร x 0.80 เมตร จํานวน 6 ตัว
- รายจายสํานักปลัด
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 728,000 บาท
งบบุคลากร รวม 468,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 468,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 468,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนของพนักงานสวนตําบล จํานวน  1 ราย ดัง
นี้
1. ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
 - รายจายสํานักปลัด

งบดําเนินงาน รวม 260,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 108,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 72,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลหรือผูมีสิทธิเบิก
ได ตามที่ระเบียบฯ กําหนดไว
- รายจายสํานักปลัด

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวน
ตําบลหรือผูมีสิทธิเบิกได ตามที่ระเบียบฯ กําหนดไว 
 - รายจายสํานักปลัด

ค่าใช้สอย รวม 152,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 122,000 บาท

1. เพื่อจายเปนคาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือ
พัฒนา คาจางประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการให
บริการ ขององคการบริหารสวนตําบลหวยมา ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2566 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) อบต.หวย
มา หนาที่ 66  ลําดับที่ 2 
2. เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคล จํานวน 1 อัตรา เปน
เงิน 108,000 บาท เพื่อชวยปฏิบัติงานนักวิเคราะหนโยบายและ
แผน งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
- รายจายสํานักปลัด
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการประชุมประชาคมตําบล การจัดทํา/ทบทวนแผนพัฒนาทอง
ถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2566

จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการประชาคม
ตําบล การจัดทํา/ทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น เชน คาสัมนาคุณ
วิทยากร คาอาหารกลางวัน อาหารวางและ เครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณที่ใช ในการดําเนินโครงการฯ รายละเอียดตามโครงการ
ระบุ
 - เปนไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจ พ.ศ. 2542 มาตร 16 (30)
 - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมาก ที่ มท 0810.3
/ว 2931  ลงวันที่  15 พฤษภาคม 2562
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผน
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พศ. 2562
 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของ อบต
.หวยมา หนาที่ 71  ลําดับที่ 7
 - รายจายสํานักปลัด
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โครงการประชุมประชาคมหมูบาน การจัดทํา/ทบทวนแผนพัฒนา
ทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2566

จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการประชาคมหมู
บาน การจัดทํา/ทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น เชน คาสัมนาคุณ
วิทยากร คาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณที่ใช ในการดําเนินโครงการฯ รายละเอียดตามโครงการ
ระบุ 
- เปนไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจ พ.ศ. 2542 มาตร 16 (30)
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0810.3
/ว 2931  ลงวันที่  15 พฤษภาคม 2562
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผน
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของ อบต
.หวยมา หนาที่ 70  ลําดับที่ 6
- รายจายสํานักปลัด

งานบริหารงานคลัง รวม 2,687,840 บาท
งบบุคลากร รวม 2,030,840 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,030,840 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,480,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบลในสังกัดสวน
การคลัง จํานวน 4  อัตรา
  1. ผูอํานวยการกองคลัง  (ระดับตน)
  2. นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
  3. นักวิชาการจัดเก็บรายไดชํานาญการ
  4. เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน
- รายจายกองคลัง
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงสําหรับพนักงานสวนตําบล ตาม
ที่ระเบียบฯกําหนดไว จํานวน 1 ตําแหนง 
     1. ผูอํานวยการกองคลัง (ระดับตน)    
- รายจายกองคลัง

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 506,500 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางของสวนการคลัง 
จํานวน 3 อัตรา โดยจํานวนอัตราจางพนักงานจางใหเปนไป
ตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด และเปนไปตามแผนอัตรากําลัง
พนักงานจาง 3 ป 
  1. ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี
  2. ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ
  3. ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได
- รายจายกองคลัง

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 2,340 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ (คาครองชีพ) พนักงานจางของสวน
การคลัง จํานวน 3 อัตรา โดยจํานวนอัตราจางพนักงานจางใหเปน
ไปตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด และเปนไปตามแผนอัตรากําลัง
พนักงานจาง 3 ป
  1. ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี
  2. ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ
  3. ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได
- รายจายกองคลัง

งบดําเนินงาน รวม 657,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 230,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นสําหรับพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล
- รายจายกองคลัง
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวัน
หยุดราชการ ซึ่งเปนงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่
ไมอาจทําในเวลาราชการได ใหแกพนักงานตําบล พนักงานจาง
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกราชการ ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559 
- รายจายกองคลัง

คาเชาบาน จํานวน 85,000 บาท

 - เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานของพนักงานสวนตําบล เปนไปตาม
สิทธิที่ไดรับ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2562 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว
 2381 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดทําประกันภัยทรัพยสินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562  ลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ
.2562
- รายจายกองคลัง

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวน
ตําบล  ตามระเบียบฯ กําหนดไวในสังกัดของกองคลัง  ผูมีสิทธิ
เบิกได  จํานวน  4  อัตรา
- รายจายกองคลัง  
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ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจาย  ดังนี้
1. เพื่อจายเปนคาเย็บหนังสือหรือเขาเลมหนังสือ  คาเชา
ทรัพยสิน  คาโฆษณาและเผยแพร  คาจางเหมาบริการตาง ๆ ที่
กําหนดใหเปนรายจายประเภทนี้ของกองคลัง  จํานวน
เงิน  10,000  บาท
- รายจายกองคลัง
2. เพื่อจายเปนคาจางเหมาบุคคล  ตามรายละเอียด  ดังนี้
- จางเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหนาที่ผูชวยธุรการ  จํานวน  1
  อัตรา  จํานวน  120,000  บาท
- จางเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหนาที่ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายไดนํา
เขาขอมูลเพื่อใชงานกับโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน  (LTAX3000)  จํานวน 1 อัตร  จํานวน  120,000  บาท
- รายจายกองคลัง

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตาง ๆ และคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการไปราชการของกองคลัง  
- รายจายกองคลัง

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงหรือซอมแซมครุภัณฑ และบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมทรัพยสินอื่น  เชน  เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องปรับ
อากาศ  ตูเอกสารตาง ๆ ฯลฯ  ของกองคลัง
- รายจายกองคลัง

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานและอุปกรณตาง ๆ ฯลฯ  ใชใน
การปฏิบัติงานของกองคลัง
- รายจายกองคลัง
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัวและอุปกรณรายการตาง ๆ
 ที่ระเบียบฯ กําหนดไวไห เปนรายจายประเภทนี้ เพื่อใชในการ
ปฏิบัติงานในกองคลัง
- รายจายกองคลัง

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ตลอดจนวัสดุรายการ
ตาง ๆ ที่ระเบียบฯ กําหนดไวใหเปนรายการจายประเภทนี่  เพื่อ
ใชในการปฏิบัติงาน ในกองคลัง
- รายจายกองคลัง

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอรและอุปกรณตาง ๆ ฯลฯ ใชใน
การปฏิบัติงานกองคลัง
- รายจายกองคลัง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 47,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาไปรณีย  คาโทรเลข  คาธนาณัติ  คาซื้อดวงตรา
ไปรษณีย  ฯลฯ  เพื่อใชในการปฏิบัติงานของกองคลัง
- รายจายกองคลัง

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 17,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาการใชบริการอินเทอรเน็ต เพื่อใชในการปฏิบัติ
งาน กองคลัง  
- รายจายกองคลัง

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 440,000 บาท
งบบุคลากร รวม 440,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 440,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 440,000 บาท

 - เพื่อจายเปนเงินเดือนของพนักงานสวนตําบล จํานวน  1
 ราย ดังนี้
1. ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ 
 - รายจายสํานักปลัด
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 985,700 บาท

งบบุคลากร รวม 570,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 570,700 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 291,500 บาท

- เพื่อจายเปนคาเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนง เจา
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน
- รายจายสํานักปลัด

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 264,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 2 ราย
   1. ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   2. ตําแหนงเจาพนักงานดับเพลิง
- รายจายสํานักปลัด

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 15,200 บาท

- เพื่อจายเปนคาเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง จํานวน 2 ราย
   1. ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   2. ตําแหนงเจาพนักงานดับเพลิง
- รายจายสํานักปลัด

งบดําเนินงาน รวม 406,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 56,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล หรือผูมีสิทธิ
เบิกได ตามที่ระเบียบฯ กําหนดไว
- รายจายสํานักปลัด

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 8,000 บาท

 - เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวน
ตําบล หรือผูมีสิทธิเบิกได ตามที่ระเบียบฯ กําหนดไว
- รายจายสํานักปลัด
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ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 240,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบุคคล เพื่อปฎิบัติหนาที่ จํานวน 2 ราย
   1. ขับรถยนตอพปร. จํานวน 1 ราย
   2. ขับรถบรรทุกเอนกประสงค จํานวน 1 ราย
ตลอดจนรายจายตางๆ ที่ระเบียบกําหนดไวใหเปนรายจาย
ประเภทนี้
- รายจายสํานักปลัด

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1. โครงการป้องกันไฟป่าและลดหมอกควันในพื้นที่ป่าชุมชนและ
พื้นที่การเกษตรตําบลหวยมา

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการป้องกันไฟป่าและลดหมอก
ควันในพื้นที่ป่าชุมชนและพื้นที่การเกษตรตําบลหวยมา
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท.0891.4/ว2360 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของอบต.หวย
มา หนาที่ 92 ลําดับที่ 6
- รายจายสํานักปลัด

2. โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนตําบลหวยมา

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตําบลหวยมา
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของอบต.หวย
มา หนาที่ 90 ลําดับที่ 1
- รายจายสํานักปลัด
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3. โครงการพัฒนาศักยภาพและสงเสริมการปฏิบัติหนาที่ของอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตามมาตรการป้องกกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนชวงเทศกาลปใหม

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาศักยภาพและสงเสริม
การปฏิบัติหนาที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตาม
มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท.0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท.0810.4/ว661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของอบต.หวย
มา หนาที่ 90 ลําดับที่ 2
- รายจายสํานักปลัด

4. โครงการพัฒนาศักยภาพและสงเสริมการปฏิบัติหนาที่ของอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตามมาตรการป้องกกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาศักยภาพและสงเสริม
การปฏิบัติหนาที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตาม
มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท.0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท.0810.4/ว661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของอบต.หวย
มา หนาที่ 91 ลําดับที่ 3
- รายจายสํานักปลัด

5. โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธฺภาพชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธฺภาพ
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท.0808.2/ว5329 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ของอบต
.หวยมา หนาที่ 91 ลําดับที่ 4
- รายจายสํานักปลัด
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน ของอบต.หวย
มา เชน รถบรรทุกน้ํา เพื่อใหสามารถใชงานได ตลอดจนรายจาย
ตางๆ ที่กําหนดใหเปนรายจายประเภทนี้ 
- รายจายสํานักปลัด

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตลอดจนวัสดุรายการ
ตางๆ ที่กําหนดใหเปนรายจายประเภทนี้ เพื่อใชในการปฎิบัต
 ิงานของอบต.หวยมา 
- รายจายสํานักปลัด

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องดับเพลิง ตลอดจนวัสดุรายการตางๆ ที่
กําหนดใหเปนรายจายประเภทนี้ เพื่อใชในการปฎิบัติงานของอบ
ต.หวยมา 
- รายจายสํานักปลัด
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งบเงินอุดหนุน รวม 9,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 9,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

อุดหนุนเทศบาลตําบลทุงโฮง ตามโครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อ.เมือง
แพร)

จํานวน 9,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาอุดหนุนเทศบาลตําบลทุงโฮง ตามโครงการจัดตั้ง
ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (อ.เมืองแพร)
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่มท
.0808.2/ว2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เรื่อง ประกาศกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่นหลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงานศูนยปฏิบัติ
การรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น 2560
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของอบต.หวย
มา หนาที่ 93 ลําดับที่ 7
- รายจายสํานักปลัด

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,101,800 บาท

งบบุคลากร รวม 692,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 692,800 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 650,800 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําป เงินปรับปรุง
เงินเงินเดือนขาราชการพนักงานสวนตําบลประจําป  จํานวน 2
 อัตรา ใหแก  
1. ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหาร
งานการศึกษา) 
2. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
- รายจายกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนเปนรายเดือนของขาราชการและ
พนักงานสวนตําบลที่ไดรับเงินประจําตําแหนง ตามกฎหมายวา
ดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงฯ  ใหแกผูอํานวยการกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษาระดับ
ตน) จํานวน 1 อัตราๆ ละ 3,500 บาทตอเดือน จํานวน 12
 เดือน ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดแพร เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ
.2559
- รายจายกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

งบดําเนินงาน รวม 409,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน
แก อปท. ตามระเบียบฯกําหนดใหจายเปนคาตอบแทนสําหรับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางของกองการศึกษาฯ
- รายจายกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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ค่าใช้สอย รวม 283,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 118,000 บาท

1. คาจางเหมาบริการบุคคล จํานวน 1 อัตรา   (จํานวน 108,000
 บาท) 
- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหนาที่งานดาน
ธุรการ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ประกอบกับ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 เรื่อง หลัก
เกณฑการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
- รายจายกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2. คาจางเหมาบริการและคาธรรมเนียมตาง ๆ (จํานวน 10,000
 บาท)
- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ เชน คาจางเหมาบริการตาง ๆ
 คาจางเหมาแรงงาน คาจางเหมาโฆษณาและเผยแพร   คา
ธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆในราชการ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ประกอบกับ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 7120 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจาง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559 
- รายจายกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคารับรอง  คาเลี้ยงรับรอง 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381
 เรื่องการตั้งงบประมาณและการเบิกจายคารับรอง หรือ คาเลี้ยง
รับรองของ อปท.ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
- รายจายกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา  
คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม คาใชจายในการ
เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง   
คาพาหนะ   คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ  
ณ ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ 
คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน ฯลฯ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม ของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ. 2557    
- รายจายกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการทุนการศึกษาสําหรับเด็กนักเรียนนักศึกษาและผูดอยโอกาส จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาสนับสนับทุนการศึกษา สําหรับนักเรียน นัก
ศึกษา ซึ่งมีฐานะยากจนหรือดอยโอกาส ในเขตพื้นที่ตําบลหวย
มา ไดมีโอกาสทางการศึกษา ในระดับที่สูงขึ้น เพื่อชวยเหลือคาใช
จายที่จําเปนในการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยรายจายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสําหรับ
นักเรียนนักศึกษาและการใหความชวยเหลือนักเรียนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2561
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2560 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนาที่ 108
  ลําดับที่ 24  
- รายจายกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ  สิ่งปลูก
สรางและยานพาหนะ ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนว
ทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – ราย
จายฯ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายฯ และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562
  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยวัสดุ และคา
สาธารณูปโภค
- รายจายกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ไมบรรทัด คลิป
 แฟ้ม ฯลฯ อุปกรณตาง ๆ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน 
ตลอดจนวัสดุรายการตาง ๆที่กําหนดใหเปนรายจายประเภท
นี้ เพื่อใชในการปฏิบัติงานของ กองการศึกษาฯ
-  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ และ หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอย
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- รายจายกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ  
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ และ หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอย
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค    
- รายจายกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วัสดุกอสราง จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง  เชน  ทราย  สี  ตะปู  ปูน
ซีเมนต  แปรงทาสี  ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ และ หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562
 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยวัสดุ และคา
สาธารณูปโภค
- รายจายกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  ตลับหมึก  แป้น
พิมพ เมาส  อุปกรณบันทึกขอมูลตาง ๆ ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ และ หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562
 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยวัสดุ และคา
สาธารณูปโภค
- รายจายกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ค่าสาธารณูปโภค รวม 16,000 บาท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 16,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  ระบบอินเตอร
เน็ต  และคาสื่อสารอื่น ๆ
- เปนไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย   ที่  มท 0808.4/ว 1551 ลง
วันที่ 26 พฤษภาคม 2553 เรื่อง การติดตั้งและการเบิกคาใช
บริการเครื่องมือสื่อสารขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น และ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ที่ มท
 0808.2/ว 1814  ลงวันที่ 15 กันยายน 2559 เรื่อง ซักซอมความ
เขาใจในการเบิกคาใชจายที่ใหถือวาเปนรายจายเมื่อไดรับแจงให
ชําระหนี้ และ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0815.3/ว 1252  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2560  เรื่อง แนวทาง
มาตรการแกไขปญหาหนี้  คาสาธารณูปโภคคางชําระของสวน
ราชการ
- รายจายกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,418,950 บาท
งบบุคลากร รวม 1,274,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,274,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 636,000 บาท

-  เพื่อจายเปนเงินเดือน  เงินปรับปรุงเงิน เงินเดือนขาราชการ
พนักงานครู  จํานวน 2 อัตรา 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4
/ว 2141 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 เพื่อรองรับการจัด
สรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปดานบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ ณ
 สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่่น
- รายจายกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะชํานาญการ จํานวน  1  อัตรา ของ
บุคลากรทางการศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.หวย
มา                           
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4
/ว 2141 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 เพื่อรองรับการจัด
สรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปดานบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ ณ
 สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่่น 
- รายจายกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 560,000 บาท

- เพื่อจายเปนตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจจํานวน 3
 ราย และ พนักงานจางทั่วไป จํานวน 1
 ราย                           
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4
/ว 2141 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 เพื่อรองรับการจัด
สรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปดานบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ ณ
 สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่่น 
- รายจายกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวรายเดือนสําหรับ
พนักงานจางตามภารกิจจํานวน 1 ราย และ พนักงานจางทั่ว
ไป จํานวน 1 ราย  
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4
/ว 2141 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 เพื่อรองรับการจัด
สรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปดานบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ ณ
 สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่่น 
 - รายจายกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

งบดําเนินงาน รวม 1,256,950 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน
แก อปท. ตามระเบียบฯกําหนดใหจายเปนคาตอบแทนสําหรับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางของกองการศึกษาฯ
- รายจายกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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ค่าใช้สอย รวม 677,950 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาแมบาน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.หวยมา จํานวน 72,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาแมบาน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.หวย
มา จํานวน 12 เดือน เพื่อทําความสะอาด เช็ดพื้น ถูพื้น กวาด
พื้น เช็ดโต๊ะ เช็ดกระจก เปด/ปด หนาตาง ประตูหองทํางาน หอง
เรียน บริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.หวยมา  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 7120 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจาง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว
 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช
จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะ
คาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- รายจายกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

คาจางเหมายานพาหนะรับ-สงเด็กเล็ก และนักเรียน จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมายานพาหนะรับ-สงเด็กเล็กในพื้นที่ตําบล
หวยมา มายัง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหวยมา
- และรับ-สงนักเรียนยากไร เด็กดอยโอกาส ในเขตพื้นที่ตําบล
หวยมา มายังโรงเรียน ในเขตพื้นที่ตําบลหวยมา
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2560 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  หนาที่ 103
  ลําดับที่ 12 
- รายจายกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุม  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่มตางๆ เครื่องใชในการเลี้ยงรับรองในการตอนรับบุคคล
หรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงานเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดู
งาน ฯลฯและคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
- รายจายกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา  คาลง
ทะเบียนในการฝึกอบรม คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงการเดิน
ทาง   คาพาหนะ   คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ  ณ ทา
อากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน ฯลฯ
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการและฝึกอบรม ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557    
- รายจายกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการประชุมผูปกครองนักเรียน ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต
.หวยมา

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการประชุมผู
ปกครองนักเรียน โดยมีคาใชจาย ประกอบดวยคารับรอง  คาใช
จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570 ) ของอบต
.หวยมา  หนาที่ 98 ลําดับที่ 2
- รายจายกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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โครงการเผยแพรประชาสัมพันธผลงานนักเรียน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการเผยแพรประชา
สัมพันธผลงานนักเรียน โดยมีคาใชจาย ประกอบดวยคา
รับรอง  คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและ
เกี่ยวของ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570 )  ของอบต
.หวยมา หนาที่ 99 ลําดับที่ 3      
- รายจายกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 450,950 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา แยกเปนรายการ  ดังนี้
    (1) สนับสนุนอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  จํานวน   308,700.-บาท
- เพื่อจายเปนคาสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.หวยมา จํานวน 60 คน อัตรามื้อละ 21
 บาท จํานวน 245 วัน
     (2) สนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 102,000.- บาท    
- เพื่อจายเปนคาสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 2-5 ป) จํานวน 60 คน ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบ
ต.หวยมา อัตราคนละ 1,700.-บาทตอป
     (3)  สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 40,250.-  บาท 
- เพื่อจายเปนคาสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) จํานวน 40
 คน  ดังรายการตอไปนี้  
-  คาหนังสือเรียน จํานวน 7,000.- บาท เพื่อจายเปนคาหนังสือ
เรียนสําหรับเด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อัตราคนละ  200
 บาท/ป 
-  คาอุปกรณการเรียน จํานวน 7,000.- บาท เพื่อจายเปนคา
อุปกรณการเรียนสําหรับเด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อัตราคน
ละ  200 บาท/ป 
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-  คาเครื่องแบบนักเรียน  จํานวน 10,500.- บาท เพื่อจายเปนคา
เครื่องแบบนักเรียน สําหรับเด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อัตราคน
ละ  300 บาท/ป 
-  คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน   จํานวน 15,750.- บาท เพื่อจายเปน
คากิจกรรมพัฒนาผูเรียนสําหรับเด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อัตรา
คนละ  430 บาท/ป
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการ
จายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2562 ตามหนังสือดวนที่สุดที่ มท 0816.2/ว3924  ลงวันที่  8 ก
.ค. 2564 (ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น) 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  ของอบต
.หวยมา หนาที่ 100 ลําดับที่ 6 
- รายจายกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ค่าวัสดุ รวม 549,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 549,000 บาท

วันที่พิมพ : 30/8/2565  15:18:22 หนา : 37/79



1. วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 40,000  บาท
- เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว ตลอดจนวัสดุรายการ
ตาง ๆที่กําหนดใหเปนรายจายประเภทนี้เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.หวยมา เชน ผาปูที่นอน ผากัน
เปอน ผาเช็ดหนา แกวน้ําดื่ม สําหรับเด็กเล็ก  น้ํายาทําความ
สะอาดพื้น  น้ํายาลางจาน น้ํายาลางหองน้ํา  สบูเหลวอาบน้ํา ,ลาง
มือ  เจลแอลกอฮอลลางมือ   กระดาษชําระ ฯลฯ
- รายจายกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

2.คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 509,000   บาท
   (1) คาอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.หวย
มา  จํานวน 122,000.-บาท  
- เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม ) สําหรับเด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.หวยมา จํานวน 60 คนๆละ 7.82.-บาท   จํานวน 260
 วัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ของอบต
.หวยมา  หนาที่ 101  ลําดับที่ 8 
- รายจายกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   (2)  คาอาหารเสริม (นม)  โรงเรียน จํานวน  387,000.-บาท 
-  เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม ) สําหรับเด็กนักเรียนระดับ
ชั้น อนุบาล – ป. 6  โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร  เขต  1  จํานวน  4  แหง  ดังนี้  โรงเรียนบาน
หวยมา(สุนทรนิวาส) โรงเรียนบานปง (ป้อมประชานุกูล) โรงเรียน
วัดทุงลอม (ทองประชานุเคราะห) และโรงเรียนศรีสิทธิ์   (ใจมา
นุเคราะห) จํานวน 190 คนๆละ 7.82 บาท จํานวน 260  วัน
- ตามหนังสือดวนที่สุดที่ มท 0816.2/ว5061  ลงวันที่ 18 ก.ค
. 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย เพื่อ
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 2566 (ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับ
การจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น)
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570 ) ของอบต
.หวยมา  หนาที่ 102  ลําดับที่ 9      
- รายจายกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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งบเงินอุดหนุน รวม 888,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 888,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โรงเรียนบานปง (ป้อมประชานุกูล) จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนบานปง (ป้อมประชานุกูล) ตาม
โครงการคายภาษาอังกฤษสูอาเซียน ตามหนังสือโรงเรียนบาน
ปง (ป้อมประชานุกูล) ที่ ศธ 04109.64/81 ลงวันที่ 18
 กรกฎาคม 2565
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ของอบต
.หวยมา หนาที่ 106  ลําดับที่ 19      
- รายจายกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โรงเรียนบานหวยมา (สุนทรนิวาส) จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนบานหวยมา(สุนทรนิวาส) ตาม
โครงการพัฒนาสูความเปนเลิศดานวิชาการ ตามหนังสือโรงเรียน
บานหวยมา (สุนทรนิวาส) ที่ ศธ 04109.061/115 ลงวันที่ 18
 กรกฎาคม 2565
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ของอบต
.หวยมา หนาที่ 106  ลําดับที่ 18 
- รายจายกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โรงเรียนวัดทุงลอม (ทองประชานุเคราะห) จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดทุงลอม (ทอง
ประชานุเคราะห) ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนเพื่อยก
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามหนังสือโรงเรียนวัดทุง
ลอม (ทองประชานุเคราะห) ที่ ศธ 04109.62/90 ลงวันที่ 18
 กรกฎาคม 2565    
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) ของอบต
.หวยมา หนาที่ 106  ลําดับที่ 20    
- รายจายกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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อุดหนุนโรงเรียนระดับประถมศึกษาภายในพื้นที่ สําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันนักเรียน

จํานวน 798,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนัก
เรียน  จํานวน 190 คนๆ ละ 21 บาท จํานวน 200 วันใหกับ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาแพร เขต 1 ในเขต
พื้นที่ตําบลหวยมา  จํานวน  4  แหง  ดังนี้  โรงเรียนบานหวย
มา(สุนทรนิวาส) โรงเรียนบานปง (ป้อมประชานุกูล) โรงเรียนวัด
ทุงลอม (ทองประชานุเคราะห) และโรงเรียนศรีสิทธิ์ (ใจมา
นุเคราะห) 
- ตามหนังสือดวนที่สุดที่ มท 0816.2/ว5061  ลงวันที่  18 ก.ค
. 2565 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายเพื่อ
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 2566 (ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับ
การจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น)
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) ของอบต
.หวยมา  หนาที่ 103 ลําดับที่ 11    
- รายจายกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

งานระดับมัธยมศึกษา รวม 60,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนหวยมาวิทยาคม ตามโครงการ
เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) ตามหนังสือโรงเรียนหวยมา
วิทยาคม ที่ ศธ 04326.04/196 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565     
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) ของอบต
.หวยมา  หนาที่ 107  ลําดับที่ 21 
- รายจายกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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โครงการนักเรียนดี ศรี มว. จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนหวยมาวิทยาคม ตามโครงการ
นักเรียนดี ศรี มว ตามหนังสือโรงเรียนหวยมาวิทยาคม 
ที่ ศธ 04326.04/196 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  
ของอบต.หวยมา  หนาที่ 108  ลําดับที่ 25   
- รายจายกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการเยาวชนเข็มแข็งหางไกลยาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเยาวชนเข็มแข็งหางไกล
ยาเสพติด เชน คารับรอง คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่และ
คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ คาใชจาย
ในการประกวดหรือแขงขัน ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
ของอบต.หวยมา  หนาที่ 117  ลําดับที่ 19   
- รายจายกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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โครงการสงเสริมกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมกิจกรรมวันเด็กแหง
ชาติ เชน คารับรอง คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่และคาใชจายอื่น ๆ
ที่จําเปนและเกี่ยวของ คาใชจายในการประกวดหรือแขงขัน ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  ของอบต
.หวยมา  หนาที่ 98  ลําดับที่ 1     
- รายจายกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

1.อุดหนุนศูนยการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.ตําบลหวยมา) ตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษา

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนศูนยการศึกษานอกโรงเรียน(กศน.ตําบล
หวยมา) ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษาตําบลหวย
มา         
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) ของอบต
.หวยมา  หนาที่ 107 ลําดับที่ 22 
- รายจายกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

2.อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตําบลหวยมา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตําบลหวยมาตาม
โครงการสนับสนุนกิจการสภาเด็กและเยาวชนตําบลหวยมา 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) ของอบต
.หวยมา  หนาที่ 107 ลําดับที่ 23
- รายจายกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 398,600 บาท

งบบุคลากร รวม 398,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 398,600 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 398,600 บาท

 - เพื่อจายเปนเงินเดือนของพนักงานสวนตําบล จํานวน  1 ราย
1. ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
 - รายจายสํานักปลัด

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 409,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 123,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 43,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

โครงการปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาตามพระปณิธาน 
ศาตราจารย พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิงพลอากาศเอกหญิง สมเด็จ
พระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารีศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้น
ทะเบียนสัตว ตัวละ 3 บาท จํานวน 2 ครั้ง/ป
 - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของ อบต
.หวยมา หนาที่ 83  ลําดับที่ 8
 - รายจายสํานักปลัด
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันโรคตางๆ และสง
เสริมสุขภาพอนามัยใหแกประชาชน

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการควบ
คุมและป้องกันโรคตางๆ และสงเสริมสุขภาพอนามัยใหแก
ประชาชน
- เปนไปตามอํานาจหนาที่ ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการ
บริหารบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ
. 2552 มาตรา 67 (3)
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของ อบต
.หวยมา หนาที่ 78 ลําดับที่ 1
- รายจายสํานักปลัด

โครงการปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาตามพระปณิธาน 
ศาตราจารย พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิงพลอากาศเอกหญิง สมเด็จ
พระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารีศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณในการฉีด ตัว
ละ 30 บาท โดยจัดสรรตามจํานวนสุนัข/แมวทั้งที่มีเจาของและ
ไมมีเจาของ จากการสํารวจของ อปท.
 - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของ อบต
.หวยมา หนาที่ 84  ลําดับที่ 9
 - รายจายสํานักปลัด

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทยตลอดจนวัสดุ
รายการตางๆ ที่กําหนดใหเปนรายจายประเภทนี้
- รายจายสํานักปลัด
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งบเงินอุดหนุน รวม 286,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 286,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนศูนยปฏิบัติการและปราบปรามยาเสพติดอําเภอเมืองแพร 
(ศป.ปส.อ.เมืองแพร)

จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนศูนยปฏิบัติการและปราบปรามยาเสพ
ติด อําเภอเมืองแพร (ศป.ปส.อ.เมืองแพร) ตามโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพป้องกันและแกไขปญหายาเสพติด อําเภอเมือง
แพร จังหวัดแพร
- เปนไปตามพ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 มาตรา 67 (1/1)
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่องระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559
- เปนไปตามหนังสืออําเภอเมืองแพร ดวนที่สุด ที่ พร 0118/ว415
 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2565
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของอบต.หวย
มา หนาที่ 89 ลําดับที่ 18
- รายจายสํานักปลัด

เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 1-14 ตําบลหวยมา ตาม
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข (หมูละ 20,000 บาท)

จํานวน 280,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน ตามโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข (หมูละ 20,000 บาท)
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 2308 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของ อบต
.หวยมา หนาที่ 82 ลําดับที่ 7
- รายจายสํานักปลัด
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 5,543,480 บาท

งบบุคลากร รวม 1,714,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,714,680 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,168,680 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนของพนักงานสวนตําบล ตามที่ระเบียบ ฯ
 กําหนดไว จํานวน  3  อัตรา  ดังนี้
 1  ผูอํานวยการกองชาง จํานวน  1 อัตรา
 2  นายชางโยธาชํานาญงาน  จํานวน  2 อัตรา 
- รายจายกองชาง

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนเปนรายเดือนของชาราชการและ
พนักงานสวนตําบลที่ไดรับเงินประจําตําแหนง ตามกฎหมายวา
ดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง ฯ ใหแก ผูอํานวยการกอง
ชาง  
- รายจายกองชาง

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 498,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนของพนักงานจาง ตามที่ระเบียบ ฯ
 กําหนดไว  จํานวน   3  อัตรา  ดังนี้
1.  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน  1 อัตรา
2.  ผูชวยชางโยธา  จํานวน  1 อัตรา 
3.  ผูชวยชางไฟฟ้า  จํานวน  1 อัตรา
- รายจายกองชาง

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนของพนักงานจาง ตามที่ระเบียบ ฯ
 กําหนดไว  จํานวน   2  อัตรา  ดังนี้
 1.  ผูชวยชางโยธา  จํานวน  1 อัตรา
 2.  ผูชวยชางไฟฟ้า  จํานวน  1 อัตรา
- รายจายกองชาง
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งบดําเนินงาน รวม 1,051,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 235,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามที่ระเบียบ ฯ กําหนดใหจายเปน
คาตอบแทนได เชน  คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจาง ,
คาตอบแทนคณะกรรมการกําหนดราคากลาง ,คณะกรรมการจัด
ทํารูปแบบรายการงานกอสราง , คาตอบแทนคณะกรรมการการ
พิจารณาผลการประกวดราคางานจาง ,  ชางควบคุมงานกอ
สราง และประโยชนตอบแทนอันเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเงิน
รางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่น ใหเปนรายจายขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
- รายจายกองชาง

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามที่
ระเบียบ ฯ  กําหนดไว
- รายจายกองชาง 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวน
ตําบลตามที่ระเบียบ ฯ  กําหนดไว
- รายจายกองชาง 
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ค่าใช้สอย รวม 614,800 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 394,800 บาท

1) จางเหมาบริการผูชวยปฏิบัติงาน จํานวน 2 คน
- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการผูชวยปฏิบัติงาน จํานวน 3
 คน จํานวน  336,000  บาท
           1. เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติ
หนาที่งานระบบประปาหมูบาน ที่อยูในความรับผิดชอบของ อบต
.หวยมา จํานวน 1 อัตรา เปนเงิน  120,000.-  บาท
           2. เพื่อจายเปนคาจาเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหนาที่
เกี่ยวกับ การจัดระบบขอมูลที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน ฯ ของ
กองชาง  จํานวน  1 อัตรา เปนเงิน  108,000.- บาท
           3.เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหนาที่
ขับรถยนตบรรทุกเททาย ชนิด 6 ลอ ติดตั้งเครนไฮดรอลิก พรอม
กระเชาซอมไฟฟ้าฯ ของกองชาง จํานวน 1 อัตรา เปน
เงิน 108,000 บาท
2) คาเชาเครื่องถายเอกสารและเครื่องพิมพคอมพิวเตอร 
- เพื่อจายเปนคาเชาเครื่องถายเอกสารและเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร เปนรายเดือน โดยจํานวนแผนที่ถาย
เอกสาร จํานวน 8,500 แผน/เดือน เดือนละ 2,400 บาท เปน
เงิน 28,800 บาท
3) คาจางเหมาบริการตาง ๆ จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจายเปนรายจายใหไดมาซึ่งบริการตาง ๆ ตลอดจนรายจาย
ตาง ๆ ที่ระเบียบ ฯ กําหนดใหเปนรายจายประเภทนี้ เชน คา
ธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ ในราชการ คาจาง
เหมาบริการตาง ๆ คาจางเหมาโฆษณาและเผยแพร คาจางเหมา
แรงงาน ฯลฯ
- รายจายกองชาง
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของผูมีสิทธิเบิก
ไดตามระเบียบ ฯ ตลอดจนรายจายประเภทตาง ๆ ที่กําหนดให
เปน คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา คาลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรมคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง คาพาหนะ คา
เขาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2561 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
- รายจายกองชาง

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา หรือซอมแซม ทรัพยสินของ อบต
.หวยมาซอมแซมครุภัณฑ สิ่งปลูกสรางและยานพาหนะ ฯลฯ ให
ใชงานไดตามปกติ ตลอดจนรายจายตาง ๆ ที่กําหนดไวใหเปนราย
จายประเภทนี้   
- รายจายกองชาง

ค่าวัสดุ รวม 192,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน วัสดุอุปกรณเครื่องใชสํานัก
งาน , น้ําดื่ม สําหรับประชาชน ตลอดจนวัสดุรายการตาง ๆ ที่
กําหนดใหเปนรายจายประเภทนี้ สําหรับใชในการปฏิบัติงาน
ของ อบต.หวยมา
- รายจายกองชาง

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนวัสดุงานบานงานครัว ตลอดจนวัสดุรายการตาง ที่
กําหนดใหเปนรายจายประเภทนี้ สําหรับใชในการปฏิบัติงานของ
อบต.หวยมา
- รายจายกองชาง
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 77,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตลอดจนวัสดุรายการ
ตาง ๆ ที่กําหนดใหเปนรายจายประเภทนี้ เพื่อใชในการปฏิบัติ
งานของ อบต.หวยมา 
- รายจายกองชาง 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนวัสดุคอมพิวเตอร ตลอดจนวัสดุรายการตาง ๆ ที่
กําหนด ใหเปนรายจายประเภทนี้ สําหรับใชในการปฏิบัติงาน
ของ อบต.หวยมา
- รายจายกองชาง

วัสดุอื่น จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนวัสดุรายการตาง ๆ ที่กําหนดใหเปนรายจาย
ประเภทนี้  เชน วัสดุที่ใชงานประปา เปนตน
- รายจายกองชาง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบริการอินเตอรเน็ตตามโครงการการใหบริการ
อินเตอรเน็ตตําบลไรสาย และสําหรับการใชปฏิบัติงานภายใน
สํานักงาน ของ อบต.หวยมา
- รายจายกองชาง 

งบลงทุน รวม 2,777,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 35,000 บาท
ครุภัณฑกอสราง

1.จัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต  ขนาด 12 นิ้ว  จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต ขนาด 12
 นิ้ว จํานวน  1 เครื่อง  เครื่องละ   30,000  บาท  
         รายละเอียดดังนี้
         1 ใชรวมกับเครื่องยนตเบนซิน   9 Hp
         2  ใบตัดสามารถใชไดกับใบตัดเพชร  ขนาด 16 นิ้ว 
         3  ขนาดตัวเครื่อง กวาง 55 เซนติเมตร  ยาว 82.00
 เซนติเมตร สูง 93.00 เซ็นติเมตร  
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

1.จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ  
2,500 บาท

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน   2  เครื่อง ๆ ละ  2,500 บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าขาออก ( Output) ไมนอย
กวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา  15  นาที
- เปนไปตามเกณฑราคาและคุณลักษณะพื้นฐาน บัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ พฤษภาคม 2564 
- รายจายกองชาง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,742,000 บาท
คากอสรางอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

1) โครงการกอสรางหองน้ําสาธารณะ องคการบริหารสวนตําบลหวย
มา

จํานวน 287,300 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางหองน้ําสาธารณะ องคการบริหารสวน
ตําบลหวยมา ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร มีจํานวน
พื้นที่ใชสอย 15.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ อบต.หวยมา
กําหนด
- สถานที่กอสราง ดานหลังอาคารที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบลหวยมา หมูที่ 11 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของอบต.หวย
มา หนาที่ 128  ลําดับที่ 15 
- รายจายกองชาง  

2) โครงการกอสรางอาคารรานคาชุมชน หมูที่ 14 จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางอาคารรานคาชุมชน หมูที่ 14 ตําบลหวย
มา
- ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 12.00
 เมตร พิกัด E631708, N2013260
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของอบต.หวย
มา หนาที่ 127  ลําดับที่ 14
- รายจายกองชาง  
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3) โครงการกอสรางที่จอดรถจักรยานยนต อบต.หวยมา จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางที่จอดรถจักรยานยนต อบต.หวยมา
- ขนาดกวาง 4.20 เมตร ยาว 6.50 เมตร พรอมมุงหลังคาตาม
แบบแปลนและประมาณการที่อบต.หวยมากําหนด
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของอบต.หวย
มา หนาที่ 128  ลําดับที่ 16 
- รายจายกองชาง  

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

1)โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานวังเย็น หมูที่ 1 จํานวน 251,900 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานวังเย็น หมู
ที่ 1 
  ชวงที่  1 ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 120.00 ตารางเมตร 
   - สายทางบริเวณบาน ร.ต.อ. อุดมเอก เอกจิตร บานวังเย็น หมู
ที่ 1 (เริ่มตนพิกัด  E 0629280, N 0201531   พิกัดจุดสิ้น
สุด   E 0629895, N 02015429 )  
  ชวงที่  2  ขนาดกวาง 3.50 เมตร ยาว 22.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 77.00 ตารางเมตร 
   - สายทางบริเวณบานนายบุญเทียม บุญชุม ถึงบริเวณบานนาย
แผน ชุมภูอินทร บานวังเย็น หมูที่ 1 (เริ่มตน
พิกัด  E 0630428, N 0201063  พิกัดจุดสิ้น
สุด   E 0630452, N 02015061 )  
  ชวงที่  3  ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 38.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 114.00 ตารางเมตร 
   - สายทางบริเวณบานนายสงวน เชยชม ถึงบริเวณบานนาย
โอ เชยชม บานวังเย็น หมูที่ 1 (เริ่มตน
พิกัด  E 0629780, N 02015314  พิกัดจุดสิ้น
สุด   E 0629895, N 02015429)
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของอบต.หวย
มา หนาที่ 122 ลําดับที่ 1
- รายจายกองชาง  
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2)โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหวยฮุง หมูที่ 2 จํานวน 251,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนเสริม บานหวยฮุง  หมูที่ 2 
- ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 116.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 464.00 ตารางเมตร 
- สายทางบริเวณบานนายเอ็ด แกววิเศษ  ถึงบานหวยฮุง หมูที่ 2
 (เริ่มตนพิกัด  E 0631253, N 02013885  พิกัดจุดสิ้น
สุด   E 0631281, N 02013775)
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของอบต.หวย
มา หนาที่ 123 ลําดับที่ 2
- รายจายกองชาง  

3)โครงการปรับปรุงผิวลูกรังเพื่อการเกษตร หมูที่  5 จํานวน 250,200 บาท

- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงผิวลูกรังเพื่อการเกษตร หมูที่ 5
- ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว  2,270.00 เมตร หนา 0.30
 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 2,043.00ตารางเมตร 
- สถานที่ดําเนินงาน บานศรีสิทธิ์   หมูที่  5  (เริ่มตน
พิกัด  E 0633579, N 02015024  พิกัดจุดสิ้น
สุด   E 0633438, N 02015057)
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของอบต.หวย
มา หนาที่ 125 ลําดับที่ 7
- รายจายกองชาง  
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4)โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานหวยหอย  หมูที่ 7 จํานวน 125,400 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนเสริม  บานหวยหอย   หมูที่  7
  ชวงที่   1 ขนาดกวาง 3.50 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 140.00 ตารางเมตร 
- สถานที่ดําเนินการ หมูที่ 7  (เริ่มตน
พิกัด  E 0633754, N 02013898   พิกัดจุดสิ้น
สุด   E 0633726, N 02013897 )  
  ชวงที่   2   ขนาดกวาง 2.50 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 75.00 ตารางเมตร 
- สายทางเขาบานนายอุทัน ชํานาญธรรม บานหวยหอย หมูที่ 7
  ตําบลหวยมา อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของอบต.หวย
มา หนาที่ 123 ลําดับที่ 3
- รายจายกองชาง

5)โครงการกอสรางถนนเสริมผิวลาดยางแอสฟลทติก  บานปง  หมูที่ 
8

จํานวน 251,600 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนเสริม  บานปง  หมูที่ 8
- ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 138.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 564.00 ตารางเมตร 
- สถานที่ดําเนินงาน  บานปง  หมูที่ 8  (เริ่มตน
พิกัด  E 0633386, N 02015410  พิกัดจุดสิ้น
สุด   E 0631110 , N 02015787)
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของอบต.หวย
มา หนาที่ 124 ลําดับที่ 4
- รายจายกองชาง  
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6)โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานปง หมูที่ 10 จํานวน 250,600 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   บานปง  หมู
ที่  10
- ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 155.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 465.00 ตารางเมตร 
- สายทางเขาปมน้ํามัน PT  ถึงทางเชาบานนายสามารถ วิยะ บาน
ปง บานปง หมูที่ 10 (เริ่มตนพิกัด  E 0633816, N 02014077
  พิกัดจุดสิ้นสุด   E 0633760, N 0204205)  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของอบต.หวย
มา หนาที่ 124 ลําดับที่ 5
- รายจายกองชาง

7)โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหวยมา หมูที่ 11 จํานวน 251,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานหวย
มา หมูที่ 11
- ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 116.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 464.00 ตารางเมตร 
- สายทางบริเวณบานนายชัชวาล มาทอง ถึงบานนายพนม บาน
หวยมา หมูที่ 11 (เริ่มตนพิกัด  E 0632136, N 02013346  พิกัด
จุดสิ้นสุด   E 063223, N 02013274)
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของอบต.หวย
มา หนาที่ 125 ลําดับที่ 6
- รายจายกองชาง
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8)โครงการปรับปรุงรั้วลวดตาขายถัก (ลอมสนามฟุตซอลองคการ
บริหารสวนตําบลหวยมา)

จํานวน 200,000 บาท

- ชวงที่ 1 บริเวณทิศเหนือ ขนาดกวาง 2.00 เมตร ยาว 29.50
 เมตร
- ชวงที่ 2 บริเวณทิศตะวันตก ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 32.00
 เมตร
- ชวงที่ 3 บริเวณทิศตะวันออก ขนาดกวาง 3.00
 เมตร ยาว 30.00 เมตร
- ที่ทําการอบต.หวยมา หมูที่ 11
 (พิกัด E 0632048 , N 2014102)
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของอบต.หวย
มา หนาที่ 126 ลําดับที่ 10
- รายจายกองชาง

9)โครงการกอสรางถนนเสริมผิวลาดยางแอสฟลทติก หมูที่ 14 จํานวน 230,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนเสริมผิวลาดยางแอสฟลทติก หมู
ที่ 14 ขนาดกวาง 3.50 เมตร ยาว 144 เมตร หนา 0.04
 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 504 ตร.ม. พิกัดจุดเริ่มตน
โครงการ E 631714, N 2013813 จุดสิ้นสุด
โครงการ E 631486, N 2013883 
- สายทางบานนางสมหมาย ทะนันชัย
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของอบต.หวย
มา หนาที่ 129  ลําดับที่ 19 
- รายจายกองชาง  

9)โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทางเพื่อการเกษตร หมูที่ 7 จํานวน 93,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรังสายทางเพื่อการเกษตร หมู
ที่ 7
- ขนาดกวางเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 1,500 ตารางเมตร สายทางขางปมน้ํามันเกา หมู
ที่ 7 ตําบลหวยมา อําเภอเมือง จังหวัดแพร พิกัดเริ่ม
ตน E 633678 , N 2014019 สิ้นสุด E 633374 , N 2013815
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของอบต.หวย
มา หนาที่ 129  ลําดับที่ 18 
- รายจายกองชาง
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งานไฟฟ้าและประปา รวม 701,488 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ ตลอดจนวัสดุรายการตาง ๆ
 ที่กําหนดใหเปนรายจายประเภทนี้ เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
ของ อบต.หวยมา 
- รายจายกองชาง

งบลงทุน รวม 232,700 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 232,700 บาท
คาติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ ซึ่งเปนการติดตั้งครั้งแรกในอาคาร
หรือสถานที่ราชการ พรอมการกอสราง หรือภายหลังการกอสราง

โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ําบาดาลประปาหมูบาน หมูที่ 11 จํานวน 99,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาติดตั้งเครื่องสูบน้ําบาดาลประปาหมูบาน หมู
ที่ 11
1) งานติดตั้งเครื่องสูบน้ําบาดาล (ปมซับเมอรส) ขนาด 2 แรง
มา 14 ใบพัด ระบบไฟฟ้า 3 เฟส จํานวน 1 เครื่อง พรอมลงทอ
สูบน้ําดิบพีวีซี เสนผาศูนยกลาง 2 นิ้ว (ชั้น 3.5) และสายไฟฟ้า
2) งานติดตั้งตูควบคุมการทํางานระบบสูบน้ํา (ตู
คอนโทรล) จํานวน 1 ชุด พรอมอาคารกันฝน 1 หลัง
3) งานวางสายไฟฟ้า (สายเมนเขาสูตูคอนโทรล) ความยาว 50.00
 เมตร
4) งานวางทอพีวีซี เสนผาศูนยกลาง 2 นิ้ว (ทอสงน้ําดิบเขาสู
บอกรอง) ความยาว 50.00 เมตร
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของอบต.หวย
มา หนาที่ 135  ลําดับที่ 9 
- รายจายกองชาง  
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โครงการวางทอประปาหมูบาน หมูที่ 7 บานหวยหอย จํานวน 133,700 บาท

- เพื่อจายเปนคาวางทอประปาหมูบาน หมูที่ 7 บานหวย
หอย ตําบลหวยมา อําเภอเมือง จังหวัดแพร
- ยาว 615 เมตร พิกัดเริ่มตน E 633720, N 2013336 จุดสิ้น
สุด E 633437, N 2013569 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของอบต.หวย
มา หนาที่ 126  ลําดับที่ 8 
- รายจายกองชาง  

งบเงินอุดหนุน รวม 418,788 บาท
เงินอุดหนุน รวม 418,788 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

1) อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอรองกวาง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเพิ่มขนาดหมอแปลงไฟฟ้าจํานวน 3 เฟส หมู
ที่ 14 บานหวยมา    
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของอบต.หวย
มา หนาที่ 126 ลําดับที่ 11
- รายจายกองชาง  

2) อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอรองกวาง จํานวน 328,788 บาท

- เพื่อจายเปนคาเพิ่มขนาดหมอแปลงไฟฟ้าภายในบริเวณที่ทํา
การ อบต.หวยมา 
1 คาเพิ่มขนาดหมอแปลงไฟฟ้า 
2 คาติดตั้งมิเตอรประกอบ ซีที. ขนาด 150/5  แอมป์  ระบบ 3
 เฟส 4  สาย
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของอบต.หวย
มา หนาที่ 127 ลําดับที่ 12
- รายจายกองชาง  

3) อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอรองกวาง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) บริเวณถนน
สายหมูที่ 8 ถึง หมูที่ 5 ตําบลหวยมา
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของอบต.หวย
มา หนาที่ 128  ลําดับที่ 17 
- รายจายกองชาง
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เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนสถานีสูบน้ําดวยไฟฟ้า บานทุงลอม หมูที่ 9 ตําบลหวยมา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสถานีสูบน้ําดวยไฟฟ้า บานทุงลอม หมู
ที่ 9 ตําบลหวยมา ตามโครงการ เชน คาไฟฟ้า คาใชจายเกี่ยวกับ
ระบบการจายน้ํา การบํารุงรักษาและซอมแซม และขยายสถานี
สูบน้ํา คาจางพนักงาน คาวัสดุอุปกรณ และรายจายอื่นๆ ตามที่
อบต.หวยมากําหนด
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของอบต.หวย
มา หนาที่ 137  ลําดับที่ 14
- รายจายสํานักปลัด

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

จางเหมาบริการทําการฝงกลบขยะมูลฝอย ของ อบต.หวยมา จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการทําการฝงกลบขยะมูล
ฝอย ของ อบต.หวยมา
- รายจายสํานักปลัด

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 70,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตลอดจนวัสดุรายการ
ตางๆ ที่กําหนดใหเปนรายจายประเภทนี้ สําหรับใชงานรถบรรทุก
ขยะ เพื่อใชในการปฏิบัติงานของ อบต.หวยมา
 - รายจายสํานักปลัด

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 481,800 บาท

งบบุคลากร รวม 421,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 421,800 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 421,800 บาท

 - เพื่อจายเปนเงินเดือนของพนักงานสวนตําบล จํานวน  1 ราย 
1. ตําแหนง นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ
- รายจายสํานักปลัด
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งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลหรือผูมีสิทธิ
เบิกได ตามที่ระเบียบฯ กําหนดไว
- รายจายสํานักปลัด

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 420,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 260,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและแกไขปญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ตามโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการ
ป้องกันและแกไขปญหายาเสพติด  ที่ทาง อบต.หวยมา จัดทํา
เอง หรือรวมกับหนวยงานอื่น เชน คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณที่ใช
ในการดําเนินโครงการ ฯ รายละเอียดตามโครงการระบุ
 - เปนไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจ พ.ศ. 2542 มาตร 16 (30)
 - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0816.5/ ว 2726  ลงวันที่  4 ธันวาคม 2560
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของ อบต
.หวยมา หนาที่ 85  ลําดับที่ 10
 - รายจายสํานักปลัด
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โครงการ/กิจกรรมสงเสริมอาชีพใหแกประชาชนตําบลหวยมา จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดํานเนิการตามโครงการ/กิจกรรม
สงเสริมอาชีพใหแกประชาชนตําบลหวยมา เชน คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณที่ในใชในการดําเนินโครงการฯ รายละเอียดตามโครงการ
ระบุ
 - เปนไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 มาตรา 68 (7)
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ
. 2557
 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของ อบต
.หวยมา หนาที่ 59  ลําดับที่ 1
 - รายจายสํานักปลัด

โครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุตําบลหวยมา จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดํานเนิการตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพผูสูงอายุ เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลาง
วัน คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณที่ในใชในการ
ดําเนินโครงการฯ รายละเอียดตามโครงการระบุ
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ
. 2557
 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของ อบต
.หวยมา หนาที่ 77  ลําดับที่ 3
 - รายจายสํานักปลัด
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โครงการสรางเสริมการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหนาที่ราชการ จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดํานเนิการตามโครงการสรางเสริม
การป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหนาที่ราชการ เชน คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลางวัน
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณที่ในใชในการดําเนิน
โครงการฯ รายละเอียดตามโครงการระบุ
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ
. 2557
 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของ อบต
.หวยมา หนาที่ 68  ลําดับที่ 3
 - รายจายสํานักปลัด

โครงการเสริมสรางความรูเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540

จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดํานเนิการตามโครงการเสริมสราง
ความรูเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการพ.ศ. 2540
 เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลางวัน
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณที่ในใชในการดําเนิน
โครงการฯ รายละเอียดตามโครงการระบุ
 - เปนไปตาม พ.ร.ก.วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 - เปนไปตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ
. 2557
 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของ อบต
.หวยมา หนาที่ 67  ลําดับที่ 2
 - รายจายสํานักปลัด
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โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สําหรับคณะผูบริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานสวนตําบลและเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลหวย
มา

จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดํานเนิการตามโครงการ
อบรม จริยธรรม สําหรับคณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวน
ตําบลและเจาหนาที่
องคการบริหารสวนตําบลหวยมา เชน คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหารกลางวัน คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณที่ใน
ใชในการดําเนินโครงการฯ 
รายละเอียดตามโครงการระบุ
 - เปนไปตาม พ.ร.ก.วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 - เปนไปตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ
. 2557
 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของ อบต
.หวยมา หนาที่ 77  ลําดับที่ 4
 - รายจายสํานักปลัด
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โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเสริมสรางความรูพัฒนา
ศักยภาพคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ผูนําทองที่ และพนักงาน
องคการบริหารสวนตําบลหวยมา

จํานวน 200,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดํานเนิการตามโครงการอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานเพื่อเสริมสรางความรูพัฒนาศักยภาพคณะผู
บริหาร สมาชิกสภาฯ ผูนําทองที่ และพนักงานองคการบริหาร
สวนตําบลหวยมา เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลาง
วัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจางเหมารถบัส คาที่พัก และคา
วัสดุอุปกรณที่ในใชในการดําเนินโครงการฯ รายละเอียดตาม
โครงการระบุ
 - เปนไปตาม พ.ร.ก.วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 - เปนไปตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ
. 2557
 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของ อบต
.หวยมา หนาที่ 71  ลําดับที่ 8 
 - รายจายสํานักปลัด
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งบเงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนกลุมผูสูงอายุตําบลหวยมา ตามโครงการสงเสริมอาชีพใหแก
ผูสูงอายุตําบลหวยมา

จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนกลุมผูสูงอายุตําบลหวยมา ตาม
โครงการสงเสริมอาชีพแกผูสูงอายุตําบลหวยมา
 - เปนไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 มาตรา 67 (6)
 - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2
/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559
 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของ อบต
.หวยมา หนาที่ 61  ลําดับที่ 4
 - รายจายสํานักปลัด

อุดหนุนกลุมสตรีแมบานตําบลหวยมา จํานวน 140,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนกลุมสตรีแมบานตําบลหวยมา ตาม
โครงการสงเสริมอาชีพสตรีตําบลหวยมา (ถุงยามปขาล)
- เปนไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 มาตรา 67 (6)
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2
/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของ อบต
.หวยมา หนาที่ 60  ลําดับที่ 3 
- รายจายสํานักปลัด
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ รวม 10,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับพิธีศาสนา และงานประเพณี
ตาง ๆ เปนคาวัสดุ อุปกรณ คาอาหาร คาจัดสถานที่  คาจาง
เหมาบริการในการจัดงานพิธีทางศาสนา รัฐพิธี และประเพณี
ตาง ๆ ในเขตพื้นที่ องคการบริหารสวนตําบลหวยมา หรือนอก
เขตพื้นที่ โดยมีการขอความรวมมือ ซึ่งมีความสําคัญและเหมาะ
สมกับสถานะทางการคลังขององคการบริหารสวนตําบลหวย
มา และคาใชจายอื่นที่จําเปน ในการจัดงานประเพณีประจําทอง
ถิ่น ประจําจังหวัด เชน งานวันปยมหาราช  งานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา งานวันแมแหงชาติ หรืองานราชพิธี รัฐพิธีตาง ๆ
ตามนโยบายของรัฐบาล  ฯลฯ 
- รายจายกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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งานกีฬาและนันทนาการ รวม 170,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาตําบลหวยมาสัมพันธ ตานภัยยาเสพติด 
ประจําป 2566

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬาตําบล
หวยมาสัมพันธตานภัยยาเสพติด เชน คารับรองผูที่ไดรับเชิญมา
รวมงานและประกอบกิจกรรม คาอาหารและเครื่องดื่มไมมี
แอลกอฮอล คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาถวยรางวัล คา
วัสดุ อุปกรณ คากรรมการตัดสิน คาจัดสถานที่ คาเครื่อง
เสียง ฯลฯ ที่จําเปนเกี่ยวของกับการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมการ
กีฬา
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยดารเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงตัวนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 117  ลําดับ
ที่ 18
- รายจายกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อใชจายสําหรับเปนคาวัสดุกีฬา ประจําศูนยกีฬาตําบลหวย
มา ในการจัดซื้อลูกฟุตบอล   ลูกฟุตซอล
  วอลเลยบอล  ตะกรอ  ไมแบดมินตัน   ลูกขนไก ตาขายกีฬา
เชน ตาขายตะกรอ  เสาตาขายกีฬาเชน เสาตาขาย
วอลเลยบอล หวงยาง  เปตอง ฯลฯ  
- รายจายกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการประเพณีแหเทียนและถวายเทียนพรรษา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการแหเทียนและถวาย
เทียนพรรษา เนื่องในวันเขาพรรษาของประชาชนตําบลหวย
มา  โดยจายเปน คารับรอง  คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ คา
อุปกรณ  ศาสนพิธี คาใชจายอื่น ๆที่จําเปนและเกี่ยวของ  คาใช
จายในการประกวดหรือแขงขัน ฯลฯ    
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ของอบต.หวย
มา  หนาที่ 112  ลําดับที่ 7 
- รายจายกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการประเพณีไหวพระธาตุชอแฮแหตุงหลวง จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาดําเนินการตามโครงการประเพณีไหวพระธาตุชอ
แฮแหตุงหลวง เปนคาพิธีทางศาสนา คารับรอง คาใชจายเกี่ยวกับ
สถานที่ คาใชจายในการประกวดหรือแขงขัน คาจางเหมาจัด
นิทรรศการ คามหรสพ คาการแสดง คาใชจายอื่นๆที่จําเปนและ
เกี่ยวของในการจัดงาน ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามหนังสือจังหวัดแพร ที่ พร 0023.4/ว4097 ลงวัน
ที่ 22 ตุลาคม 2561 เรื่อง ประกาศจังหวัดแพร งานประเพณีตาม
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ครั้งที1่)
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 116   ลําดับ
ที่ 15
- รายจายกองการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม
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โครงการประเพณีไหวพระพุทธโกศัย ศิริชัยศากยมุนี พระคูบานคู
เมืองจังหวัดแพร

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาดําเนินการตามโครงการประเพณีไหวพระพุทธโก
ศัย ศิริชัยศากยมุนี พระคูบานคูเมืองจังหวัดแพร เปนคาพิธีทาง
ศาสนา คารับรอง คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ คาใชจายในการ
ประกวดหรือแขงขัน คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ คา
การแสดง คาใชจายอื่นๆที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดงาน ฯลฯ
 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามหนังสือจังหวัดแพร ที่ พร 0023.4/ว4097 ลงวัน
ที่ 22 ตุลาคม 2561 เรื่อง ประกาศจังหวัดแพร งานประเพณีตาม
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ครั้งที1่)
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 116   ลําดับ
ที่ 15
- รายจายกองการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม

โครงการสงเสริมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา (เขาวัดปฏิบัติธรรม
ปลูกจิตสํานึก )

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมวันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา (เขาวัดปฏิบัติธรรมปลูกจิตสํานึก) สําหรับ
ประชาชน ผูสูงอายุตําบลหวยมา โดยจายเปน คาวัสดุ อุปกรณ คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคา
จางเหมาอื่น ๆรายละเอียดตามโครงการ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ของอบต.หวย
มา หนาที่ 115  ลําดับที่ 14      
- รายจายกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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โครงการอนุรักษสืบสานภูมิปญญาพื้นบาน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอนุรักษสืบสาน
ภูมิปญญาพื้นบาน โดยจายเปน คาวัสดุ อุปกรณ คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาจางเหมา
อื่น ๆรายละเอียดตามโครงการ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ.2557
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
ของอบต.หวยมา หนาที่ 113  ลําดับที่ 10    
- รายจายกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

1.สภาวัฒนธรรมตําบลหวยมา จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลหวยมา เพื่อเปน
การอนุรักษ สืบคน และเสาะหา ความเปนมาแหงวิถีของศิลป
วัฒนธรรม ประเพณีพื้นบาน และภูมิปญญาทองถิ่นที่มีถาย
ทอด เผยแพรสูคนรุนหลัง ดังตอไปนี้

   1.โครงการประเพณีตานกวยสลาก จํานวน 20,000.-บาท  
- เพื่อจายเปนคาดําเนินการการตามโครงการประเพณีตานกวย
สลากโดยมีคาใชจายประกอบดวย คาพิธีทางศาสนา   คา
รับรอง คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ คาใชจายในการประกวดแขงขัน
หรือแขงขัน คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดง คา
ใชจายอื่นๆที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดงาน ฯลฯ เปนไปตาม
หนังสืออําเภอเมืองแพร ที่ พร 0023.6/ว 467 ลงวันที่ 15
  พฤษภาคม 2563  เรื่อง ซักซอมแนวทางการเตรียมการจัดงาน
ประเพณีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น        
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563                  
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ของอบต.หวย
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มา หนาที่ 116 ลําดับที่ 16    
- รายจายกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

   2. โครงการงานทําบุญพระธาตุมาค้ํา จํานวน 10,000.-บาท 
-  เพื่อจายเปนคาดําเนินการการตามโครงการงานทําบุญพระธาตุ
มาค้ําโดยมีคาใชจายประกอบดวย คาพิธีทางศาสนา   คา
รับรอง คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ คาใชจายในการประกวดแขงขัน
หรือแขงขัน คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดง คา
ใชจายอื่นๆที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดงาน ฯลฯ เปนไปตาม
หนังสืออําเภอเมืองแพร ที่ พร 0023.6/ว 467 ลงวันที่ 15
  พฤษภาคม 2563  เรื่อง ซักซอมแนวทางการเตรียมการจัดงาน
ประเพณีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น        
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563                  
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ของอบต.หวย
มา หนาที่ 119  ลําดับที่ 22    
- รายจายกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

   3. โครงการงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ  จํานวน 10,000
.-บาท          
- เพื่อจายเปนคาดําเนินการการตามโครงการงานประเพณีตัก
บาตรเทโวโรหณะโดยคาใชจายประกอบดวย คาพิธีทาง
ศาสนา   คารับรอง คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ คาใชจายในการ
ประกวดแขงขันหรือแขงขัน คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คา
มหรสพ การแสดง คาใชจายอื่นๆที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัด
งาน ฯลฯ เปนไปตามหนังสืออําเภอเมืองแพร ที่ พร 0023.6/ว
 467 ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2563  เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
เตรียมการจัดงานประเพณีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น        
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563            
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ของอบต.หวย
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มา หนาที่ 112 ลําดับที่ 8    
- รายจายกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 1,721,000 บาท

งบลงทุน รวม 1,721,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,721,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

1) โครงการกอสรางรางรินสงน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3 จํานวน 311,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางรางรินสงน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3
- ขนาดกวาง 0.40 เมตร สูง 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย  0.10
 เมตร ยาว 161.00 เมตร (พิกัด E  0631041 , N 02014490)  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ของอบต
.หวยมา หนาที่ 130 ลําดับที่ 1    
- รายจายกองชาง
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2) โครงการงานขุดลอกลําเหมืองสาธารณะสายทุงดอน หมูที่ 4 จํานวน 251,000 บาท

- เพื่อจายเปนคางานขุดลอกลําเหมืองสาธารณะสายทุงดอน  หมู
ที่  4
  ชวงที่ 1 ขนาดปากกวาง 2.40 เมตร สูง 0.60 เมตร ยาว 48.00
 เมตร 
- สายลําเหมืองสาธารณะสายทุงดอน หมูที่ 4 ตําบลหวยมา (เริ่ม
ตนพิกัด  E 0633415, N 02015156  พิกัดจุดสิ้น
สุด   E 0633385  N 02015186)  
  ชวงที่ 2  งานกอสรางรางรินสงน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
- ขนาดปากกวาง 0.40 เมตร สูง 0.60 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10
 เมตร ยาว 25.00 เมตร 
- สายลําเหมืองสาธารณะสายทุงดอน หมูที่ 4 ตําบลหวยมา (เริ่ม
ตนพิกัด  E 0633579, N 02015024  พิกัดจุดสิ้น
สุด   E 0633438  N 02015057)  
  ชวงที่ 3  งานกอสรางรางรินสงน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
- ขนาดปากกวาง 0.40 เมตร สูง 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10
 เมตร ยาว  135.00 เมตร 
- สายลําเหมืองสาธารณะสายทุงดอน หมูที่ 4 ตําบลหวยมา (เริ่ม
ตนพิกัด  E 0633376, N 02016242  พิกัดจุดสิ้น
สุด   E 0633234  N 02015960)  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ของอบต
.หวยมา หนาที่ 131 ลําดับที่ 3    
- รายจายกองชาง

3) โครงการกอสรางรางรินสงน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่  6 จํานวน 251,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางรางรินสงน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 6
- ขนาดกวาง  0.50  เมตร  สูง  0.50 เมตร หนาเฉลี่ย  0.10
 เมตร ยาว 166.00 เมตร พรอมวางทอระบายน้ํา ขนาด ? 0.60
 เมตร  (พิกัด  E 0631086 , N 020148370)
- สถานที่ดําเนินการ  หมูที่ 6 บานทุงลอม  ตําบลหวยมา อําเภอ
เมืองแพร จังหวัดแพร 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ของอบต
.หวยมา หนาที่ 132 ลําดับที่ 4    
- รายจายกองชาง
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4) โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปด  
หมูที่  9

จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่  9     
- ขนาดปากกวาง  0.40  เมตร  ลึกเฉลี่ย  0.50  เมตร หนา 0.10
 เมตร ยาว 117.00 เมตร  (เริ่มตน
พิกัด  E 0631990 , N 0213600  พิกัดสิ้น
สุด E 0632043 , N 0213578 )
- สถานที่ดําเนินการ  หมูที่ 9 บานทุงลอม   ตําบลหวยมา อําเภอ
เมืองแพร จังหวัดแพร 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ของอบต
.หวยมา หนาที่ 132 ลําดับที่ 5    
- รายจายกองชาง

5) โครงการกอสรางรางรินสงน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่  12 จํานวน 287,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางรางรินสงน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก   หมู
ที่ 12     
  ชวงที่  1 ขนาดกวาง  0.80  เมตร สูง 0.80 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 74.00 เมตร (เริ่มตน
พิกัด  E 0633878 , N 0215041  พิกัดสิ้น
สุด E 0633821 , N 0215131)
  ชวงที่  2 ขนาดกวาง  0.60  เมตร สูง 0.80 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 67.00 เมตร  (เริ่มตน
พิกัด  E 0633821 , N 0215131  พิกัดสิ้น
สุด E 0633722 , N 0215150)
- สถานที่ดําเนินการ หมูที่ 12 บานปง ตําบลหวยมา อําเภอเมือง
แพร  จังหวัดแพร 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ของอบต
.หวยมา หนาที่ 133 ลําดับที่ 6    
- รายจายกองชาง
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6) โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  แบบมีฝาปด  
หมูที่ 13

จํานวน 280,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 13 ขนาดปากกวาง  0.30  เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50
 เมตร หนา 0.10 เมตร  ยาว 139.00 เมตร  (เริ่มตน
พิกัด  E 0631990 , N 0213600  พิกัดสิ้น
สุด E 0632043 , N 023578)
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ของอบต
.หวยมา หนาที่ 134 ลําดับที่ 7    
- รายจายกองชาง

7) โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปด 
หมูที่ 6

จํานวน 91,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมี
ฝาปด หมูที่ 6 ขนาดปากกวาง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50
 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 10.00 เมตร (บริเวณ
พิกัด E0631146, N2015377)
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ของอบต
.หวยมา หนาที่ 136  ลําดับที่ 10    
- รายจายกองชาง

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 576,800 บาท

งบบุคลากร รวม 396,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 396,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 396,000 บาท

 - เพื่อจายเปนเงินเดือนของพนักงานสวนตําบล จํานวน  1 ราย
1. ตําแหนง นักวิชาการเกษตรชํานาญการ
 - รายจายสํานักปลัด
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งบดําเนินงาน รวม 164,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 144,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคล จํานวน 1 อัตรา เพื่อชวย
ปฏิบัติหนาที่งานสงเสริมการเกษตร
- รายจายสํานักปลัด

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการ/กิจกรรมดําเนินตามแนวทางพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 12,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ตามโครงการ/กิจกรรมตามแนว
ทางพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง ประจําป 2566 เชน คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาวัสดุอุปกรณที่ใชในการ
ดําเนินโครงการ ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการระบุ
 - เปนไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 มาตรา 68 (7)
 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
ของ อบต.หวยมา หนาที่ 62 ลําดับที่ 1 
 - รายจายสํานักปลัด

โครงการฝึกอบรมการสงเสริมเกษตรกรทําปุ๋ยหมัก และปุ๋ยอินทรีย
ชีวภาพ เพื่อลดตนทุนการผลิต

จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ตามโครงการฝึกอบรมการสงเสริม
เกษตรทําปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรียชีวภาพ เพื่อลดตนทุนในการ
ผลิต  เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณที่ใชในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
 รายละเอียดตามโครงการระบุ
- เปนไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 มาตรา 68 (7)
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
ของ อบต.หวยมา หนาที่ 64  ลําดับที่ 3
- รายจายสํานักปลัด
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร ตลอดจนวัสดุรายการตางๆ ที่
กําหนดใหเปนรายจายประเภทนี้สําหรับใชในการปฏิบัติงาน
ของ อบต.หวยมา
- รายจายสํานักปลัด

งบลงทุน รวม 16,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 16,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู จํานวน 1 
เครื่อง

จํานวน 16,800 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติด
ผนัง ขนาด 12,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง ติดตั้งในหองอาคาร
เกษตร อบต.หวยมา
- เปนไปตามเกณฑราคาและคุณลักษณะพื้นฐานบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2564
- รายจายสํานักปลัด

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 130,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาแผวถางลําเหมืองสาธารณะ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาแผวถางลําเหมือง
สาธารณะ จํานวน 30,000 บาท ของ อบต.หวยมา
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
ของ อบต.หวยมา หนาที่ 97 ลําดับที่ 7  
- รายจายสํานักปลัด
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการ/กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติฯ และวันสําคัญตางๆ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ตามโครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ ฯ  อาทิเชน วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ วันแมแหง
ชาติ หรือเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย และวันสําคัญ
ตางๆ เปนคาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณที่ใชในการดําเนินโครงการ ฯลฯ รายละเอียดตาม
โครงการระบุ
- เปนไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 มาตรา 67 (7)
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
ของ อบต.หวยมา หนาที่ 94 ลําดับที่ 2  
- รายจายสํานักปลัด

โครงการการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ตามโครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ เปนคาอาหารกลางวันกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม คา
วัสดุอุปกรณที่ใชในการดําเนินโครงการ ฯลฯ รายละเอียดตาม
โครงการระบุ
- เปนไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 มาตรา 67 (7)
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
ของ อบต.หวยมา หนาที่ 95 ลําดับที่ 4  
- รายจายสํานักปลัด

วันที่พิมพ : 30/8/2565  15:18:22 หนา : 78/79



โครงการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ําตําบลหวยมา จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ตามโครงการกําจัดผักตบชวาและ
วัชพืชในแหลงน้ําตําบลหวยมา เปนคาอาหารกลางวันกลาง
วัน อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณที่ใชในการดําเนิน
โครงการ ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการระบุ  
- เปนไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 มาตรา 67 (7)
 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
ของ อบต.หวยมา หนาที่ 96 ลําดับที่ 6  
 - รายจายสํานักปลัด

งบเงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน ภาย
ในหมูบาน หมูที่ 1 - 14 ตําบลหวยมา

จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน ตามโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศนภายในหมูบาน หมูที่ 1 - 14 ตําบลหวยมา (หมู
บานละ 5,000 บาท) 
- เปนไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ
. 2537 มาตรา 67 (7)
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2
/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
ของ อบต.หวยมา หนาที่ 94  ลําดับที่ 1 
- รายจายสํานักปลัด

วันที่พิมพ : 30/8/2565  15:18:22 หนา : 79/79



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

150,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 13,400,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,000,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 72,000

เงินสํารองจาย 100,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

400,742

สมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพแหงชาติ
ระดับท้องถิ่นตําบลห้วย
ม้า (สป.สช.)

120,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

150,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 13,400,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,000,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 72,000

เงินสํารองจาย 100,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

400,742

สมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพแหงชาติ
ระดับท้องถิ่นตําบลห้วย
ม้า (สป.สช.)

120,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,368,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

5,121,000 291,500 1,286,800 398,600 1,168,680 421,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

138,000

เงินประจําตําแหนง 168,000 42,000 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,586,080 264,000 560,000 498,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

209,340 15,200 36,000 6,000

เงินวิทยฐานะ 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

240,000 60,000 200,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000 5,000

คาเชาบ้าน 379,900 48,000 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,368,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

396,000 9,084,380

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

138,000

เงินประจําตําแหนง 252,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 2,908,080

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

266,540

เงินวิทยฐานะ 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

500,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

15,000

คาเชาบ้าน 487,900

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

110,600 8,000 30,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 412,000 240,000 118,000 394,800

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

15,000 10,000 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

(1) คาเดินทางไป
ราชการ

50,000

(2) คาใช้จายในการ
เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น

100,000

(3) คาพวงมาลัย พวง
มาลา ชอดอกไม้ และ
กระเช้าดอกไม้

3,000

คาใช้จายเดินทางไป
ราชการ

30,000 20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

148,600

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 120,000 1,284,800

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

35,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

(1) คาเดินทางไป
ราชการ

50,000

(2) คาใช้จายในการ
เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น

100,000

(3) คาพวงมาลัย พวง
มาลา ชอดอกไม้ และ
กระเช้าดอกไม้

3,000

คาใช้จายเดินทางไป
ราชการ

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการประชุม
ประชาคมตําบล การจัด
ทํา/ทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ 2566

10,000

โครงการประชุม
ประชาคมหมูบ้าน การ
จัดทํา/ทบทวนแผน
พัฒนาท้องถิ่น ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ 2566

20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 50,000 30,000 40,000 200,000

1. โครงการป้องกันไฟ
ป่าและลดหมอกควันใน
พื้นที่ป่าชุมชนและพื้นที่
การเกษตรตําบลห้วยม้า

10,000

2. โครงการฝึกอบรม
เพิ่มประสิทธิภาพอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนตําบลห้วยม้า

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการประชุม
ประชาคมตําบล การจัด
ทํา/ทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ 2566

10,000

โครงการประชุม
ประชาคมหมูบ้าน การ
จัดทํา/ทบทวนแผน
พัฒนาท้องถิ่น ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ 2566

20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 320,000

1. โครงการป้องกันไฟ
ป่าและลดหมอกควันใน
พื้นที่ป่าชุมชนและพื้นที่
การเกษตรตําบลห้วยม้า

10,000

2. โครงการฝึกอบรม
เพิ่มประสิทธิภาพอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนตําบลห้วยม้า

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

3. โครงการพัฒนา
ศักยภาพและสงเสริม
การปฏิบัติหน้าที่ของ
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนตาม
มาตรการป้องกกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลปีใหม

5,000

4. โครงการพัฒนา
ศักยภาพและสงเสริม
การปฏิบัติหน้าที่ของ
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนตาม
มาตรการป้องกกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลสงกรานต์

5,000

5. โครงการฝึกอบรม
เพิ่มประสิทธฺภาพชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ

10,000

คาจ้างเหมาแมบ้าน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.ห้วยม้า

72,000

คาจ้างเหมายานพาหนะ
รับ-สงเด็กเล็ก และนัก
เรียน

120,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

3. โครงการพัฒนา
ศักยภาพและสงเสริม
การปฏิบัติหน้าที่ของ
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนตาม
มาตรการป้องกกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลปีใหม

5,000

4. โครงการพัฒนา
ศักยภาพและสงเสริม
การปฏิบัติหน้าที่ของ
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนตาม
มาตรการป้องกกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลสงกรานต์

5,000

5. โครงการฝึกอบรม
เพิ่มประสิทธฺภาพชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ

10,000

คาจ้างเหมาแมบ้าน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.ห้วยม้า

72,000

คาจ้างเหมายานพาหนะ
รับ-สงเด็กเล็ก และนัก
เรียน

120,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

20,000 20,000

โครงการทุนการศึกษา
สําหรับเด็กนักเรียนนัก
ศึกษาและผู้ด้อยโอกาส

100,000

โครงการประชุมผู้
ปกครองนักเรียน ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.ห้วยม้า

5,000

โครงการเผยแพรประชา
สัมพันธ์ผลงานนักเรียน

5,000

โครงการเยาวชนเข็ม
แข็งหางไกลยาเสพติด

10,000

โครงการสงเสริม
กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ

10,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

450,950
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

40,000

โครงการทุนการศึกษา
สําหรับเด็กนักเรียนนัก
ศึกษาและผู้ด้อยโอกาส

100,000

โครงการประชุมผู้
ปกครองนักเรียน ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.ห้วยม้า

5,000

โครงการเผยแพรประชา
สัมพันธ์ผลงานนักเรียน

5,000

โครงการเยาวชนเข็ม
แข็งหางไกลยาเสพติด

10,000

โครงการสงเสริม
กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ

10,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

450,950
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามพระปณิธาน 
ศาตราจารย์ พลเอก
หญิง พลเรือเอกหญิงพล
อากาศเอกหญิง สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
อัครราชกุมารีศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

3,000

โครงการ/กิจกรรมเกี่ยว
กับการควบคุมและ
ป้องกันโรคตางๆ และ
สงเสริมสุขภาพอนามัย
ให้แกประชาชน

20,000

โครงการปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามพระปณิธาน 
ศาตราจารย์ พลเอก
หญิง พลเรือเอกหญิงพล
อากาศเอกหญิง สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
อัครราชกุมารีศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามพระปณิธาน 
ศาตราจารย์ พลเอก
หญิง พลเรือเอกหญิงพล
อากาศเอกหญิง สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
อัครราชกุมารีศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

3,000

โครงการ/กิจกรรมเกี่ยว
กับการควบคุมและ
ป้องกันโรคตางๆ และ
สงเสริมสุขภาพอนามัย
ให้แกประชาชน

20,000

โครงการปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามพระปณิธาน 
ศาตราจารย์ พลเอก
หญิง พลเรือเอกหญิงพล
อากาศเอกหญิง สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
อัครราชกุมารีศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

จ้างเหมาบริการทําการ
ฝั่งกลบขยะมูลฝอย ของ 
อบต.ห้วยม้า

40,000

โครงการ/กิจกรรมเกี่ยว
กับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

10,000

โครงการ/กิจกรรมสง
เสริมอาชีพให้แก
ประชาชนตําบลห้วยม้า

10,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุตําบล
ห้วยม้า

10,000

โครงการสร้างเสริมการ
ป้องกันการทุจริตในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ

10,000

โครงการเสริมสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ
.ข้อมูลขาวสารของราช
การ พ.ศ. 2540

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

จ้างเหมาบริการทําการ
ฝั่งกลบขยะมูลฝอย ของ 
อบต.ห้วยม้า

40,000

โครงการ/กิจกรรมเกี่ยว
กับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

10,000

โครงการ/กิจกรรมสง
เสริมอาชีพให้แก
ประชาชนตําบลห้วยม้า

10,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุตําบล
ห้วยม้า

10,000

โครงการสร้างเสริมการ
ป้องกันการทุจริตในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ

10,000

โครงการเสริมสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ
.ข้อมูลขาวสารของราช
การ พ.ศ. 2540

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม สําหรับคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานสวนตําบลและ
เจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารสวนตําบลห้วย
ม้า

10,000

โครงการอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานเพื่อ
เสริมสร้างความรู้พัฒนา
ศักยภาพคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ ผู้นําท้องที่ 
และพนักงานองค์การ
บริหารสวนตําบลห้วย
ม้า

200,000

โครงการแขงขันกีฬา
ตําบลห้วยม้าสัมพันธ์ 
ต้านภัยยาเสพติด 
ประจําปี 2566

150,000

โครงการประเพณีแห
เทียนและถวายเทียน
พรรษา

10,000

โครงการประเพณีไหว้
พระธาตุชอแฮแหตุง
หลวง

5,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม สําหรับคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานสวนตําบลและ
เจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารสวนตําบลห้วย
ม้า

10,000

โครงการอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานเพื่อ
เสริมสร้างความรู้พัฒนา
ศักยภาพคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ ผู้นําท้องที่ 
และพนักงานองค์การ
บริหารสวนตําบลห้วย
ม้า

200,000

โครงการแขงขันกีฬา
ตําบลห้วยม้าสัมพันธ์ 
ต้านภัยยาเสพติด 
ประจําปี 2566

150,000

โครงการประเพณีแห
เทียนและถวายเทียน
พรรษา

10,000

โครงการประเพณีไหว้
พระธาตุชอแฮแหตุง
หลวง

5,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการประเพณีไหว้
พระพุทธโกศัย ศิริชัย
ศากยมุนี พระคูบ้านคู
เมืองจังหวัดแพร

5,000

โครงการสงเสริมวัน
สําคัญทางพระพุทธ
ศาสนา (เข้าวัดปฏิบัติ
ธรรมปลูกจิตสํานึก )

10,000

โครงการอนุรักษ์สืบสาน
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน

10,000

คาจ้างเหมาแผ้วถางลํา
เหมืองสาธารณะ

โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินตามแนวทางพระ
ราชดําริเศรษฐกิจพอ
เพียง

โครงการ/กิจกรรมวัน
เฉลิมพระเกียรติฯ และ
วันสําคัญตางๆ

โครงการการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการประเพณีไหว้
พระพุทธโกศัย ศิริชัย
ศากยมุนี พระคูบ้านคู
เมืองจังหวัดแพร

5,000

โครงการสงเสริมวัน
สําคัญทางพระพุทธ
ศาสนา (เข้าวัดปฏิบัติ
ธรรมปลูกจิตสํานึก )

10,000

โครงการอนุรักษ์สืบสาน
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน

10,000

คาจ้างเหมาแผ้วถางลํา
เหมืองสาธารณะ

30,000 30,000

โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินตามแนวทางพระ
ราชดําริเศรษฐกิจพอ
เพียง

12,000 12,000

โครงการ/กิจกรรมวัน
เฉลิมพระเกียรติฯ และ
วันสําคัญตางๆ

10,000 10,000

โครงการการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการกําจัดผัก
ตบชวาและวัชพืชใน
แหลงน้ําตําบลห้วยม้า

โครงการฝึกอบรมการ
สงเสริมเกษตรกรทําปุย
หมัก และปุยอินทรีย์
ชีวภาพ เพื่อลดต้นทุน
การผลิต

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 190,000 40,000 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 5,000 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 35,000 549,000 5,000

วัสดุกอสร้าง 5,000 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 50,000 30,000 147,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 70,000 30,000 30,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

80,000

วัสดุอื่น 50,000

วัสดุกีฬา 20,000

วัสดุการเกษตร

ค่าสาธารณูปโภค คาไฟฟ้า 400,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการกําจัดผัก
ตบชวาและวัชพืชใน
แหลงน้ําตําบลห้วยม้า

10,000 10,000

โครงการฝึกอบรมการ
สงเสริมเกษตรกรทําปุย
หมัก และปุยอินทรีย์
ชีวภาพ เพื่อลดต้นทุน
การผลิต

12,000 12,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 260,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 60,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 589,000

วัสดุกอสร้าง 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 227,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 130,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

80,000

วัสดุอื่น 50,000

วัสดุกีฬา 20,000

วัสดุการเกษตร 20,000 20,000

ค่าสาธารณูปโภค คาไฟฟ้า 400,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 10,000

คาบริการไปรษณีย์ 30,500

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

33,000 16,000 10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
แบบติดผนัง ขนาด 
15,000 บีทียู จํานวน 1 
เครื่อง

20,300

จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 
บาน จํานวน 2 หลัง

11,800

จัดซื้อโต๊ะประชุมขนาด 
0.60 เมตร x 2.00 
เมตร x 0.80 เมตร 
จํานวน 6 ตัว

36,000

ครุภัณฑ์กอสร้าง

1.จัดซื้อเครื่องตัด
คอนกรีต  ขนาด 12 นิ้ว 
 จํานวน 1 เครื่อง

30,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 10,000

คาบริการไปรษณีย์ 30,500

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

59,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
แบบติดผนัง ขนาด 
15,000 บีทียู จํานวน 1 
เครื่อง

20,300

จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 
บาน จํานวน 2 หลัง

11,800

จัดซื้อโต๊ะประชุมขนาด 
0.60 เมตร x 2.00 
เมตร x 0.80 เมตร 
จํานวน 6 ตัว

36,000

ครุภัณฑ์กอสร้าง

1.จัดซื้อเครื่องตัด
คอนกรีต  ขนาด 12 นิ้ว 
 จํานวน 1 เครื่อง

30,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

1.จัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ  
2,500 บาท

5,000

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
แบบติดผนัง ขนาด 
12,000 บีทียู จํานวน 1 
เครื่อง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาติดตั้งระบบประปาและ
อุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้ง
แรกในอาคารหรือสถานที่
ราชการ พร้อมการกอสร้าง 
หรือภายหลังการกอสร้าง

โครงการติดตั้งเครื่องสูบ
น้ําบาดาลประปาหมู
บ้าน หมูที่ 11

99,000

โครงการวางทอประปา
หมูบ้าน หมูที่ 7 บ้าน
ห้วยหอย

133,700

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูก
สร้างตาง ๆ

1) โครงการกอสร้าง
ห้องน้ําสาธารณะ 
องค์การบริหารสวน
ตําบลห้วยม้า

287,300
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

1.จัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ  
2,500 บาท

5,000

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
แบบติดผนัง ขนาด 
12,000 บีทียู จํานวน 1 
เครื่อง

16,800 16,800

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาติดตั้งระบบประปาและ
อุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้ง
แรกในอาคารหรือสถานที่
ราชการ พร้อมการกอสร้าง 
หรือภายหลังการกอสร้าง

โครงการติดตั้งเครื่องสูบ
น้ําบาดาลประปาหมู
บ้าน หมูที่ 11

99,000

โครงการวางทอประปา
หมูบ้าน หมูที่ 7 บ้าน
ห้วยหอย

133,700

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูก
สร้างตาง ๆ

1) โครงการกอสร้าง
ห้องน้ําสาธารณะ 
องค์การบริหารสวน
ตําบลห้วยม้า

287,300
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

2) โครงการกอสร้าง
อาคารร้านค้าชุมชน หมู
ที่ 14

200,000

3) โครงการกอสร้างที่
จอดรถจักรยานยนต์ อบ
ต.ห้วยม้า

100,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

1)โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านวังเย็น หมูที่ 1

251,900

2)โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านห้วยฮุง หมูที่ 2

251,000

3)โครงการปรับปรุงผิว
ลูกรังเพื่อการเกษตร หมู
ที่  5

250,200

4)โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านห้วยหอย  หมูที่ 7

125,400

5)โครงการกอสร้างถนน
เสริมผิวลาดยางแอ
สฟัลท์ติก  บ้านปง  หมู
ที่ 8

251,600
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

2) โครงการกอสร้าง
อาคารร้านค้าชุมชน หมู
ที่ 14

200,000

3) โครงการกอสร้างที่
จอดรถจักรยานยนต์ อบ
ต.ห้วยม้า

100,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

1)โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านวังเย็น หมูที่ 1

251,900

2)โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านห้วยฮุง หมูที่ 2

251,000

3)โครงการปรับปรุงผิว
ลูกรังเพื่อการเกษตร หมู
ที่  5

250,200

4)โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านห้วยหอย  หมูที่ 7

125,400

5)โครงการกอสร้างถนน
เสริมผิวลาดยางแอ
สฟัลท์ติก  บ้านปง  หมู
ที่ 8

251,600
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

6)โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านปง หมูที่ 10

250,600

7)โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านห้วยม้า หมูที่ 11

251,000

8)โครงการปรับปรุงรั้ว
ลวดตาขายถัก (ล้อม
สนามฟุตซอลองค์การ
บริหารสวนตําบลห้วย
ม้า)

200,000

9)โครงการกอสร้างถนน
เสริมผิวลาดยางแอ
สฟัลท์ติก หมูที่ 14

230,000

9)โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังสายทางเพื่อ
การเกษตร หมูที่ 7

93,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

1) โครงการกอสร้างราง
รินสงน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 3

2) โครงการงานขุดลอก
ลําเหมืองสาธารณะสาย
ทุงดอน หมูที่ 4
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

6)โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านปง หมูที่ 10

250,600

7)โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านห้วยม้า หมูที่ 11

251,000

8)โครงการปรับปรุงรั้ว
ลวดตาขายถัก (ล้อม
สนามฟุตซอลองค์การ
บริหารสวนตําบลห้วย
ม้า)

200,000

9)โครงการกอสร้างถนน
เสริมผิวลาดยางแอ
สฟัลท์ติก หมูที่ 14

230,000

9)โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังสายทางเพื่อ
การเกษตร หมูที่ 7

93,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

1) โครงการกอสร้างราง
รินสงน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 3

311,000 311,000

2) โครงการงานขุดลอก
ลําเหมืองสาธารณะสาย
ทุงดอน หมูที่ 4

251,000 251,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

3) โครงการกอสร้างราง
รินสงน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่  6

4) โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กแบบมีฝาปิด  หมูที่ 
 9

5) โครงการกอสร้างราง
รินสงน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่  12

6) โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก  แบบมีฝาปิด  หมู
ที่ 13

7) โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กแบบมีฝาปิด หมูที่ 
6

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

3) โครงการกอสร้างราง
รินสงน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่  6

251,000 251,000

4) โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กแบบมีฝาปิด  หมูที่ 
 9

250,000 250,000

5) โครงการกอสร้างราง
รินสงน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่  12

287,000 287,000

6) โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก  แบบมีฝาปิด  หมู
ที่ 13

280,000 280,000

7) โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กแบบมีฝาปิด หมูที่ 
6

91,000 91,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนเทศบาลตําบล
ทุงโฮ้ง ตามโครงการจัด
ตั้งศูนย์ปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น (อ
.เมืองแพร)

9,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

1.อุดหนุนศูนย์การ
ศึกษานอกโรงเรียน 
(กศน.ตําบลห้วยม้า) 
ตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพการศึกษา

10,000

โครงการเกษตรอัจฉริยะ 
(Smart Farm)

30,000

โครงการนักเรียนดี ศรี 
มว.

30,000

โรงเรียนบ้านปง (ป้อม
ประชานุกูล)

30,000

โรงเรียนบ้านห้วยม้า 
(สุนทรนิวาส)

30,000

โรงเรียนวัดทุงล้อม 
(ทองประชานุเคราะห์)

30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนเทศบาลตําบล
ทุงโฮ้ง ตามโครงการจัด
ตั้งศูนย์ปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น (อ
.เมืองแพร)

9,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

1.อุดหนุนศูนย์การ
ศึกษานอกโรงเรียน 
(กศน.ตําบลห้วยม้า) 
ตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพการศึกษา

10,000

โครงการเกษตรอัจฉริยะ 
(Smart Farm)

30,000

โครงการนักเรียนดี ศรี 
มว.

30,000

โรงเรียนบ้านปง (ป้อม
ประชานุกูล)

30,000

โรงเรียนบ้านห้วยม้า 
(สุนทรนิวาส)

30,000

โรงเรียนวัดทุงล้อม 
(ทองประชานุเคราะห์)

30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาภายใน
พื้นที่ สําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันนักเรียน

798,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

2.อุดหนุนสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลห้วยม้า

10,000

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
และปราบปรามยาเสพ
ติดอําเภอเมืองแพร (ศป
.ปส.อ.เมืองแพร)

6,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบ้าน หมูที่ 1-14 
ตําบลห้วยม้า ตาม
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข (หมูละ 
20,000 บาท)

280,000

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

1) อุดหนุนการไฟฟ้า
สวนภูมิภาคอําเภอร้อง
กวาง

20,000

2) อุดหนุนการไฟฟ้า
สวนภูมิภาคอําเภอร้อง
กวาง

328,788

วันที่พิมพ์ : 23/8/2565  10:50:52 หน้า : 35/38



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาภายใน
พื้นที่ สําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันนักเรียน

798,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

2.อุดหนุนสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลห้วยม้า

10,000

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
และปราบปรามยาเสพ
ติดอําเภอเมืองแพร (ศป
.ปส.อ.เมืองแพร)

6,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบ้าน หมูที่ 1-14 
ตําบลห้วยม้า ตาม
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข (หมูละ 
20,000 บาท)

280,000

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

1) อุดหนุนการไฟฟ้า
สวนภูมิภาคอําเภอร้อง
กวาง

20,000

2) อุดหนุนการไฟฟ้า
สวนภูมิภาคอําเภอร้อง
กวาง

328,788
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

3) อุดหนุนการไฟฟ้า
สวนภูมิภาคอําเภอร้อง
กวาง

50,000

อุดหนุนสถานีสูบน้ําด้วย
ไฟฟ้า บ้านทุงล้อม หมูที่ 
9 ตําบลห้วยม้า

20,000

อุดหนุนกลุมผู้สูงอายุ
ตําบลห้วยม้า ตาม
โครงการสงเสริมอาชีพ
ให้แกผู้สูงอายุตําบลห้วย
ม้า

20,000

อุดหนุนกลุมสตรีแมบ้าน
ตําบลห้วยม้า หมูที่ 
1-14 ตําบลห้วยม้า

140,000

1.สภาวัฒนธรรมตําบล
ห้วยม้า

40,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบ้าน ตามโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภาย
ในหมูบ้าน หมูที่ 1 - 14 
ตําบลห้วยม้า

รวม 17,252,742 11,632,240 985,700 4,620,750 807,600 6,354,968 901,800 260,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

3) อุดหนุนการไฟฟ้า
สวนภูมิภาคอําเภอร้อง
กวาง

50,000

อุดหนุนสถานีสูบน้ําด้วย
ไฟฟ้า บ้านทุงล้อม หมูที่ 
9 ตําบลห้วยม้า

20,000

อุดหนุนกลุมผู้สูงอายุ
ตําบลห้วยม้า ตาม
โครงการสงเสริมอาชีพ
ให้แกผู้สูงอายุตําบลห้วย
ม้า

20,000

อุดหนุนกลุมสตรีแมบ้าน
ตําบลห้วยม้า หมูที่ 
1-14 ตําบลห้วยม้า

140,000

1.สภาวัฒนธรรมตําบล
ห้วยม้า

40,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบ้าน ตามโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภาย
ในหมูบ้าน หมูที่ 1 - 14 
ตําบลห้วยม้า

70,000 70,000

รวม 1,721,000 706,800 45,243,600
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