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ส่วนที่ 1

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลต าบลห้างฉตัรแม่ตาล

ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง



ท่านประธานสภาฯ และสมาชกิสภาเทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล

บัดนี้ ถึงเวลาทีค่ณะผูบริหารของเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตอสภาเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล อีกคร้ังหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหาร

เทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล  จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจน

หลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังตอไปนี้     

1. สถานะการคลัง
  1.1 งบประมาณรายจายทัว่ไป
      ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วันที ่7 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาลมีสถานะการเงิน

ณ วันที ่31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ดังนี้ 
1.1.1 เงินฝากธนาคาร ทัง้ส้ิน บาท
1.1.2 เงินสะสม บาท
1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม บาท
1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย 

จ านวน  -  โครงการ  รวม บาท
1.1.5 รายการทีไ่ดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน 

จ านวน  -  โครงการ  รวม บาท
1.1.6 เงินกูคงคาง บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
    (1) รายรับจริงทัง้ส้ิน 25,112,646.10 บาท   ประกอบดวย 
        หมวดภาษีอากร   บาท
        หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต บาท
        หมวดรายไดจากทรัพยแสิน บาท
        หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชยแ บาท
        หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด บาท
        หมวดรายไดจากทุน บาท
        หมวดภาษีจัดสรร บาท
        หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป บาท
    (2) เงินอุดหนุนทีรั่ฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงคแ บาท
    (3) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ บาท9,988,935.00                      

ค าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

-                                   

934,827.50                        
876,130.50                        
311,247.38                        

18,390,445.72                    
7,678,628.81                      
7,258,162.03                      

-                                   

-                                   
252,200.10                        

-                                   

1,560.00                            
16,977,893.62                       

5,758,787.00                      
-                                   
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    (4) รายจายจริง  จ านวน  23,351,925.78 บาท  ประกอบดวย
        งบกลาง บาท
        งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจ า และคาจางชั่วคราว) บาท
        งบด าเนินการ (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ และ บาท
        หมวดคาสาธารณูปโภค 
        งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑแ ทีดิ่นและส่ิงกอสราง) บาท
        งบรายจายอื่น (หมวดรายจายอื่น) บาท
        งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) บาท
    (5) รายจายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรั่ฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงคแ บาท
    (6) มีการจายเงินสะสมเพือ่ด าเนินการตามอ านาจหนาที ่จ านวน บาท

3. งบเฉพาะการ
    ประเภทกิจการ  -    กิจการ  -
    ปีงบประมาณ พ.ศ.  - มีรายรับจริง   -   บาท มีรายจายจริง    -   บาท

กูเงินจากธนาคาร / กสท. / อื่น ๆ จ านวน  - บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล จ านวน  - บาท

    ก าไรสุทธิ จ านวน  - บาท
เงินฝากธนาคารทัง้ส้ิน ณ วันที ่ - จ านวน  - บาท
ทรัพยแจ าน า  จ านวน  - บาท

18,500.00                          
1,722,200.00                      

-                                   
-                                   

7,486,487.00                      
7,616,213.57                      

1,104,735.21                      

5,403,790.00                      



2.1 รายรับ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ประมาณการไว้รวมทัง้สิ้น  27,000,000.00   บาท

รับจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558

 รายไดจ้ัดเก็บเอง

    หมวดภาษีอากร / ภาษีจัดสรร1. หมวดภาษีอากร 934,827.50         850,000.00        

2. หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 876,130.50         733,000.00        

3. หมวดรายไดจากทรัพยแสิน 311,247.38         300,000.00        

4. หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชยแ -                   -                  

5. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 252,200.10         94,000.00          

6. หมวดรายไดจากทุน 1,560.00            5,000.00           

รวมรายไดจ้ัดเก็บเอง 2,375,965.48      1,982,000.00     

รายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน

1. หมวดภาษีจัดสรร 16,977,893.62     19,318,000.00    

รวมรายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง 16,977,893.62    19,318,000.00   

ส่วนท้องถ่ิน 

รายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน

1. หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 5,758,787.00       6,000,000.00      

รวมรายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง 5,758,787.00      6,000,000.00     

ส่วนท้องถ่ิน 

25,112,646.10  27,300,000.00 รวมรายรับ 

945,000.00        

ค าแถลงงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล

ต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร  จงัหวัดล าปาง

18,714,000.00    

18,714,000.00   

6,000,000.00     

5,000.00            

6,000,000.00      

-                   

325,000.00        

2,286,000.00     

ประมาณการ

ปี 2559

701,000.00        

รายรับ

310,000.00        

27,000,000.00 



2.2 รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประมาณการไว้รวมทัง้สิ้น 27,000,000.-บาท  

จ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558

 จ่ายจากงบประมาณ 

 - งบกลาง 1,104,735.21       1,393,000.00      

 - งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจ า และ 7,486,487.00       10,902,000.00    

   คาจางชั่วคราว) 

 - งบด าเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 7,616,213.57       9,066,400.00      

   และหมวดคาสาธารณูปโภค)

 - งบลงทุน (หมวดครุภัณฑแ ทีดิ่นและส่ิงกอสราง) 5,403,790.00       4,160,700.00      

 - งบรายจายอื่น (หมวดรายจายอื่น) 18,500.00           30,000.00          

 - งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 1,722,200.00       1,747,900.00      

 

23,351,925.78  27,300,000.00 

5,568,200.00      

30,000.00          

1,487,700.00      

รวมจา่ยจากงบประมาณ 27,000,000.00 

1,414,000.00      

11,349,000.00    

7,151,100.00      

ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล

ต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร  จงัหวัดล าปาง

รายจ่าย
ประมาณการ

ปี 2559

ค าแถลงงบประมาณ













งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

เทศบาลต าบลห้างฉตัรแม่ตาล

ส่วนที่ 2

เทศบญัญตัิ

เรื่อง

ของ



 ดา้นบริหารงานทัว่ไป

 - แผนงานบริหารงานทัว่ไป

 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 ดา้นบริการชมุชนและสังคม 

 - แผนงานการศึกษา

 - แผนงานสาธารณสุข

 - แผนงานสังคมสงเคราะหแ

 - แผนงานเคหะและชุมชน

 - แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

 - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 ดา้นการเศรษฐกิจ 

 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 - แผนงานการเกษตร

 - แผนงานการพาณิชยแ 

 ดา้นการด าเนินงานอ่ืน 

 - แผนงานงบกลาง 

27,000,000.00                    

385,000.00                          

-                                    

115,000.00                          

งบประมาณรายจ่ายทัง้สิ้น 

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

6,789,300.00                        

1,060,100.00                        

1,414,000.00                        

144,000.00                          

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ยอดรวม

2,650,100.00                        

ต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร  จงัหวัดล าปาง

868,500.00                          

-                                    

11,531,000.00                      

2,043,000.00                        

ดา้น

ของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล



แผนงานงบกลาง

งาน งานงบกลาง
 งบ

 งบกลาง
 - งบกลาง 994,000                       994,000               
 - บ าเหน็จ/บ านาญ 420,000                       420,000               

1,414,000                   1,414,000             

8                         

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล

ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

รวม

รวม



แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

งาน งานบรหิารทั่วไป งานวางแผนสถิติ งานบรหิารงานคลัง
 งบ และวิชาการ

 งบบุคลากร 
 - เงินเดือน (ฝุายการเมือง) 2,626,000                    -                             -                                 2,626,000             
 - เงินเดือน (ฝุายประจ า) 3,561,000                    -                             2,073,000                        5,634,000             

 งบด าเนินงาน 
 - คาตอบแทน 605,000                       -                             120,000                          725,000               
 - คาใชสอย 1,405,000                    -                             70,000                            1,475,000             
 - คาวสัดุ 515,000                       -                             100,000                          615,000               
 - คาสาธารณูปโภค 354,000                       -                             -                                 354,000               

 งบลงทุน
 - คาครุภณัฑแ 47,000                        -                             -                                 47,000                 
 - คาที่ดินและส่ิงกอสราง -                             -                             -                                 -                      

 งบรายจ่ายอ่ืน
 - รายจายอื่น 20,000                        -                             -                                 20,000                 

 งบเงินอุดหนุน
 - เงินอุดหนุน 35,000                        -                             -                                 35,000                 

9,168,000                   -                            2,363,000                      11,531,000           
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

รวม

เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล
ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

รวม



แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

งาน งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับ งานเทศกิจ งานป้องกันภยั
 งบ การรกัษาความสงบภายใน ฝ่ายพลเรอืนและระงับอัคคีภยั

 งบบุคลากร 
 - เงินเดือน (ฝุายการเมือง) -                             -                             -                                 -                      
 - เงินเดือน (ฝุายประจ า) 623,000                       -                             -                                 623,000               

 งบด าเนินงาน 
 - คาตอบแทน 11,000                        -                             -                                 11,000                 
 - คาใชสอย 80,000                        -                             100,000                          180,000               
 - คาวสัดุ 131,000                       -                             -                                 131,000               
 - คาสาธารณูปโภค -                             -                             -                                 -                      

 งบลงทุน
 - คาครุภณัฑแ 1,083,000                    -                             -                                 1,083,000             
 - คาที่ดินและส่ิงกอสราง -                             -                             -                                 -                      

 งบรายจ่ายอ่ืน
 - รายจายอื่น -                             -                             -                                 -                      

 งบเงินอุดหนุน
 - เงินอุดหนุน -                             -                             15,000                            15,000                 

1,928,000                   -                            115,000                         2,043,000             
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รวม

รวม

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล

ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง



แผนงานการศึกษา

งาน งานบรหิารทั่วไป งานระดบัก่อนวัยเรยีน งานระดบัมธัยมศึกษา งานศึกษาไมก่ าหนดระดบั
 งบ เก่ียวกับการศึกษา และประถมศึกษา

 งบบุคลากร 
 - เงินเดือน (ฝุายการเมือง) -                             -                             -                                 -                             -                      
 - เงินเดือน (ฝุายประจ า) 680,000                       -                             -                                 -                             680,000               

 งบด าเนินงาน 
 - คาตอบแทน -                             -                             -                                 -                             -                      
 - คาใชสอย 578,000                       -                             -                                 -                             578,000               
 - คาวสัดุ 580,000                       -                             -                                 -                             580,000               
 - คาสาธารณูปโภค 93,000                        -                             -                                 -                             93,000                 

 งบลงทุน
 - คาครุภณัฑแ -                             -                             -                                 -                             -                      
 - คาที่ดินและส่ิงกอสราง -                             -                             -                                 -                             -                      

 งบรายจ่ายอ่ืน
 - รายจายอื่น -                             -                             -                                 -                             -                      

 งบเงินอุดหนุน
 - เงินอุดหนุน -                             632,000                       67,100                            20,000                        719,100               

1,931,000                   632,000                     67,100                          20,000                       2,650,100             

11                        

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล

ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

รวม

รวม



แผนงานสาธารณสุข

งาน งานบรหิารทั่วไป งานโรงพยาบาล งานบรกิารสาธารณสุข งานศูนย์บรกิาร
 งบ เก่ียวกับสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอ่ืน สาธารณสุข

 งบบุคลากร 
 - เงินเดือน (ฝุายการเมือง) -                             -                             -                                 -                             -                      
 - เงินเดือน (ฝุายประจ า) 240,000                       -                             -                                 -                             240,000               

 งบด าเนินงาน 
 - คาตอบแทน -                             -                             -                                 -                             -                      
 - คาใชสอย 15,000                        -                             35,000                            -                             50,000                 
 - คาวสัดุ 25,000                        -                             70,000                            -                             95,000                 
 - คาสาธารณูปโภค -                             -                             -                                 -                             -                      

 งบลงทุน
 - คาครุภณัฑแ -                             -                             -                                 -                             -                      
 - คาที่ดินและส่ิงกอสราง -                             -                             -                                 -                             -                      

 งบรายจ่ายอ่ืน
 - รายจายอื่น -                             -                             -                                 -                             -                      

 งบเงินอุดหนุน
 - เงินอุดหนุน -                             -                             -                                 -                             -                      

280,000                     -                            105,000                         -                            385,000               

12                        

รวม

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล

ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

รวม



แผนงานเคหะและชมุชน

งาน งานบรหิารทั่วไป งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ งานก าจัดขยะมลูฝอย งานบ าบัดน้ าเสีย
 งบ เก่ียวกับเคหะและชมุชน และสิง่ปฏกูิล

 งบบุคลากร 
 - เงินเดือน (ฝุายการเมือง) -                             -                             -                                 -                             -                       -                      
 - เงินเดือน (ฝุายประจ า) 1,026,000                    -                             -                                 -                             -                       1,026,000             

 งบด าเนินงาน 
 - คาตอบแทน 50,000                        -                             -                                 -                             -                       50,000                 
 - คาใชสอย 415,100                       -                             -                                 360,000                       -                       775,100               
 - คาวสัดุ 300,000                       -                             -                                 -                             -                       300,000               
 - คาสาธารณูปโภค -                             -                             -                                 -                             -                       -                      

 งบลงทุน
 - คาครุภณัฑแ -                             -                             -                                 -                             -                       -                      
 - คาที่ดินและส่ิงกอสราง -                             4,438,200                    -                                 -                             -                       4,438,200             

 งบรายจ่ายอ่ืน
 - รายจายอื่น -                             -                             -                                 -                             -                       -                      

 งบเงินอุดหนุน
 - เงินอุดหนุน -                             200,000                       -                                 -                             -                       200,000               

1,791,100                   4,638,200                   -                               360,000                     -                      6,789,300             

13                        

รวม

เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล
ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

รวม



แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน

งาน งานบรหิารทั่วไป งานส่งเสรมิและสนับสนุน
 งบ ความเขม้แขง็ชมุชน

 งบบุคลากร 
 - เงินเดือน (ฝุายการเมือง) -                             -                             -                      
 - เงินเดือน (ฝุายประจ า) 520,000                       -                             520,000               

 งบด าเนินงาน 
 - คาตอบแทน 20,000                        -                             20,000                 
 - คาใชสอย 25,000                        200,000                       225,000               
 - คาวสัดุ 35,000                        -                             35,000                 
 - คาสาธารณูปโภค -                             -                             -                      

 งบลงทุน
 - คาครุภณัฑแ -                             -                             -                      
 - คาที่ดินและส่ิงกอสราง -                             -                             -                      

 งบรายจ่ายอ่ืน
 - รายจายอื่น -                             -                             -                      

 งบเงินอุดหนุน
 - เงินอุดหนุน -                             260,100                       260,100               

600,000                     460,100                     1,060,100             

14                        

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

รวม

รวม

ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง
เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับศาสนา งานกีฬา งานศาสนา งานวิชาการวางแผน
 งบ วัฒนธรรมและนันทนาการ และนันทนาการ วัฒนธรรมท้องถ่ิน และส่งเสรมิการท่องเที่ยว

 งบบุคลากร 
 - เงินเดือน (ฝุายการเมือง) -                             -                             -                                 -                             -                      
 - เงินเดือน (ฝุายประจ า) -                             -                             -                                 -                             -                      

 งบด าเนินงาน 
 - คาตอบแทน -                             -                             -                                 -                             -                      
 - คาใชสอย -                             100,000                       450,000                          -                             550,000               
 - คาวสัดุ -                             60,000                        -                                 -                             60,000                 
 - คาสาธารณูปโภค -                             -                             -                                 -                             -                      

 งบลงทุน
 - คาครุภณัฑแ -                             -                             -                                 -                             -                      
 - คาที่ดินและส่ิงกอสราง -                             -                             -                                 -                             -                      

 งบรายจ่ายอ่ืน
 - รายจายอื่น -                             -                             -                                 -                             -                      

 งบเงินอุดหนุน
 - เงินอุดหนุน -                             223,500                       25,000                            10,000                        258,500               

-                            383,500                     475,000                         10,000                       868,500               

15                        

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล

ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

รวม

รวม



แผนงานการเกษตร

งาน งานส่งเสรมิการเกษตร งานอนุรกัษ์แหล่งน้ า
 งบ และป่าไม้

 งบบุคลากร 
 - เงินเดือน (ฝุายการเมือง) -                             -                             -                      
 - เงินเดือน (ฝุายประจ า) -                             -                             -                      

 งบด าเนินงาน 
 - คาตอบแทน -                             -                             -                      
 - คาใชสอย -                             35,000                        35,000                 
 - คาวสัดุ 70,000                        -                             70,000                 
 - คาสาธารณูปโภค -                             -                             -                      

 งบลงทุน
 - คาครุภณัฑแ -                             -                             -                      
 - คาที่ดินและส่ิงกอสราง -                             -                             -                      

 งบรายจ่ายอ่ืน
 - รายจายอื่น 10,000                        -                             10,000                 

 งบเงินอุดหนุน
 - เงินอุดหนุน -                             -                             -                      

80,000                       35,000                       115,000               

16                        

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล

ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

รวม

รวม



แผนงานการพาณิชย์

งาน งานกิจการ งานกิจการประปา งานตลาดสด งานโรงฆ่าสัตว์
 งบ สถานธนานุบาล

 งบบุคลากร 
 - เงินเดือน (ฝุายการเมือง) -                             -                             -                                 -                             -                      
 - เงินเดือน (ฝุายประจ า) -                             -                             -                                 -                             -                      

 งบด าเนินงาน 
 - คาตอบแทน -                             -                             -                                 -                             -                      
 - คาใชสอย -                             -                             -                                 104,000                       104,000               
 - คาวสัดุ -                             -                             -                                 40,000                        40,000                 
 - คาสาธารณูปโภค -                             -                             -                                 -                             -                      

 งบลงทุน
 - คาครุภณัฑแ -                             -                             -                                 -                             -                      
 - คาที่ดินและส่ิงกอสราง -                             -                             -                                 -                             -                      

 งบรายจ่ายอ่ืน
 - รายจายอื่น -                             -                             -                                 -                             -                      

 งบเงินอุดหนุน
 - เงินอุดหนุน -                             -                             -                                 -                             -                      

-                            -                            -                               144,000                     144,000               

17                        

ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

รวม

รวม

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล



โดยทีเ่ป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอ านาจตามความใน 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิม่เติมจนถึงฉบับที ่13 พ.ศ. 2552 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว 
โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล และโดยอนุมัติของผูวาราชการจังหวัดล าปาง ดังตอไปนี้   

ขอ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกวา "เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559"   
ขอ 2 เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที ่1 ตุลาคม 2558  เป็นตนไป
ขอ 3 งบประมาณรายจายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจ านวนรวมทัง้ส้ิน 27,000,000.-บาท
ขอ 4 งบประมาณรายจายทัว่ไป จายจากรายไดจัดก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป

เป็นจ านวนรวมทัง้ส้ิน 27,000,000.-บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้ 

 ดา้นบริหารงานทัว่ไป
 - แผนงานบริหารงานทัว่ไป
 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 ดา้นบริการชมุชนและสังคม 
 - แผนงานการศึกษา
 - แผนงานสาธารณสุข
 - แผนงานสังคมสงเคราะหแ
 - แผนงานเคหะและชุมชน
 - แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
 - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 ดา้นการเศรษฐกิจ 
 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
 - แผนงานการเกษตร
 - แผนงานการพาณิชยแ 
 ดา้นการด าเนินงานอ่ืน 
 - แผนงานงบกลาง 

144,000.00                       

1,414,000.00                     

เทศบัญญัติ

เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล

115,000.00                       

ต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร  จงัหวัดล าปาง

งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

งบประมาณรายจ่ายทัง้สิ้น 27,000,000.00                  

6,789,300.00                     
1,060,100.00                     

868,500.00                       

-                                  

แผนงาน ยอดรวม

11,531,000.00                   
2,043,000.00                     

2,650,100.00                     
385,000.00                       

-                                  
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ขอ 5  งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เป็นจ านวนรวมทัง้ส้ิน    -    บาท  ดังนี้

 งบกลาง
 งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจ า และคาจางชั่วคราว)
 งบด าเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ และหมวดคาสาธารณูปโภค
 งบลงทุน (หมวดครุภัณฑแ ทีดิ่นและส่ิงกอสราง)
 งบรายจายอื่น (หมวดรายจายอื่น)
 งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)

ขอ 6  ขอใหนายกเทศมนตรีต าบลหางฉัตรแมตาล ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณทีไ่ดรับอนุมัติ
ใหเป็นไปตามระเบียบการเบิกจายเงินของเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล

ขอ 7  ใหนายกเทศมนตรีต าบลหางฉัตรแมตาล มีหนาทีรั่กษาการใหเป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที ่       

(ลงนาม)

รวมรายจ่าย -                                

-                                  
-                                  
-                                  
-                                  

(นายไพโรจนแ   สุขค าเมือง)
นายกเทศมนตรีต าบลหางฉัตรแมตาล

ยอดรวม

-                                  
-                                  

งบ



ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดตา่ง ปี 2559
(%)

 หมวดภาษีอากร
 ประเภทรายรับ 
 - ภาษีโรงเรือนและทีดิ่น 327,084.00      348,965.00      596,635.00      647,235.00      550,000.00      0.43     650,000.00      
 - ภาษีบ ารุงทองที่ 63,236.20       73,977.80       60,988.95       75,336.50       60,000.00       0.45-     75,000.00       
 - ภาษีปูาย 184,166.00      222,902.00      199,942.00      203,384.00      190,000.00      3.25     210,000.00      
 - อากรการฆาสัตวแ 59,222.00       60,816.00       59,310.00       8,872.00         50,000.00       12.71   10,000.00       

633,708.20     706,660.80     916,875.95     934,827.50     850,000.00     1.09    945,000.00     

 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
 ประเภทรายรับ 
 - คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 1,641.24         2,376.50         3,773.30         3,637.50         3,000.00         1.03-     3,600.00         
 - คาปรับผูกระท าความผิดกฎหมายจราจรทางบก 13,950.00       9,550.00         3,000.00         1,650.00         3,000.00         21.21   2,000.00         
 - คาปรับการผิดสัญญา 19,351.00       34,050.00       89,678.00       258,162.00      50,000.00       49.64-   130,000.00      

20                 

รายงานประมาณการรายรับ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล

ต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร  จงัหวัดล าปาง

รายรับจริง
รายรับ

รวมหมวดภาษีอากร 

ประมาณการ



ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดตา่ง ปี 2559
(%)

 - คาใบอนุญาตใหต้ังตลาดเอกชน 1,200.00         1,200.00         2,400.00         3,600.00         2,000.00         -      3,600.00         
 - คาใบอนุญาตจดัต้ังสถานทีจ่ าหนายอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหาร 2,900.00         3,240.00         3,370.00         3,580.00         3,000.00         2.23-     3,500.00         
 - คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 700.00           420.00           220.00           80.00             -                100.00- -                
 - คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆาสัตวแและจ าหนายเนื้อสัตวแ 97,443.00       101,463.00      98,574.00       15,618.00       90,000.00       2.45     16,000.00       
 - คาใบอนุญาตประกอบการคาส าหรับกจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอสุขภาพ 32,460.00       36,280.00       33,600.00       29,600.00       30,000.00       1.35     30,000.00       
 - คาธรรมเนียมประทับตรารับรองใหจ าหนายเนื้อสัตวแ 59,222.00       60,816.00       59,310.00       8,872.00         50,000.00       12.71   10,000.00       
 - คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร -                -                -                5,701.00         -                100.00- -                
 - คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 219,440.00      521,140.00      529,520.00      484,540.00      500,000.00      3.19     500,000.00      
 - คาธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน -                -                -                49,500.00       -                100.00- -                
 - คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชยแ 1,770.00         2,730.00         2,750.00         2,270.00         2,000.00         1.32     2,300.00         
 - คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเคร่ืองขยายเสียง 300.00           85.00             75.00             140.00           -                100.00- -                
 - คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้ังแผนประกาศ หรือแผนปลิวเพือ่การโฆษณา -                380.00           510.00           520.00           -                100.00- -                
 - คาธรรมเนียมอื่น ๆ -                2,000.00         -                2,000.00         -                -      -                
 - คาปรับอื่น ๆ -                13,800.00       7,000.00         -                -                -      -                
 - คาใบอนุญาตอื่น ๆ -                1,540.00         4,060.00         6,660.00         -                100.00- -                

450,377.24     791,070.50     837,840.30     876,130.50     733,000.00     19.99-   701,000.00     
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ประมาณการรายรับจริง
รายรับ

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 



ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดตา่ง ปี 2559
(%)

 หมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน
 ประเภทรายรับ 
 - ดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร 124,142.54      238,871.31      327,477.42      305,918.83      300,000.00      1.33     310,000.00      
 - ดอกเบีย้เงินฝาก กสท. -                -                2,020.76         5,328.55         -                100.00- -                

124,142.54     238,871.31     329,498.18     311,247.38     300,000.00     0.40-    310,000.00     

 หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
 ประเภทรายรับ 
 - เงินชวยเหลือจากการประปา -                -                -                -                -                -      -                

-               -               -               -               -               -      -               

 หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด
 ประเภทรายรับ 
 - คาขายแบบแปลน 183,700.00      77,700.00       101,600.00      177,200.00      90,000.00       41.08   250,000.00      
 - รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 66,944.00       12,450.00       4,138.00         75,000.10       4,000.00         0.00-     75,000.00       

-                -                
250,644.00     90,150.00      105,738.00     252,200.10     94,000.00      28.87   325,000.00     
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รายรับจริง
รายรับ

รวมหมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน 

ประมาณการ

รวมหมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 

รวมหมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 



ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดตา่ง ปี 2559
(%)

 หมวดรายไดจ้ากทุน
 ประเภทรายรับ 
 - คาขายทอดตลาดทรัพยแสิน -                1,588.00         10,870.00       1,560.00         5,000.00         220.51 5,000.00         -                -                -                -                

-               1,588.00        10,870.00      1,560.00        5,000.00        220.51 5,000.00        

 หมวดภาษีจัดสรร
 ประเภทรายรับ 
 - ภาษีมูลคาเพิม่ตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ 5,201,512.89   5,770,034.47   8,986,624.24   7,433,559.38   8,950,000.00   7.62     8,000,000.00   
 - ภาษีมูลคาเพิม่ตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได 2,201,108.29   2,570,935.33   2,783,227.26   2,959,311.42   2,750,000.00   14.89   3,400,000.00   
 - ภาษีธุรกิจเฉพาะ 49,853.95       60,878.97       71,547.64       80,629.48       68,000.00       4.18     84,000.00       
 - ภาษีสุรา 1,066,363.95   1,163,564.94   1,178,290.18   1,289,057.00   1,150,000.00   4.73     1,350,000.00   
 - ภาษีสรรพสามิต 2,570,049.85   2,090,986.11   2,576,046.59   1,753,373.01   2,550,000.00   2.66     1,800,000.00   
 - คาภาคหลวงแร 867,641.80      425,909.43      434,959.74      494,262.84      420,000.00      7.23     530,000.00      
 - คาภาคหลวงปิโตรเลียม 58,521.99       214,930.53      106,265.91      101,374.39      90,000.00       47.97   150,000.00      
 - คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิ่น 2,639,418.00   2,756,844.00   3,302,003.00   2,572,107.00   3,300,000.00   16.64   3,000,000.00   
 - ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตแหรือลอเล่ือน -                -                -                294,219.10      40,000.00       35.95   400,000.00      

14,654,470.72 15,054,083.78 19,438,964.56 16,977,893.62 19,318,000.00 10.23   18,714,000.00 
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ประมาณการรายรับจริง
รายรับ

รวมหมวดรายไดจ้ากทุน 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 



ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดตา่ง ปี 2559
(%)

 หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 
 ประเภทรายรับ 
 - เงินอุดหนุนทัว่ไป 5,133,909.00   5,995,913.00   5,472,247.00   5,758,787.00   6,000,000.00   4.19     6,000,000.00   

5,133,909.00  5,995,913.00  5,472,247.00  5,758,787.00  6,000,000.00  4.19     6,000,000.00  

21,247,251.70 22,878,337.39 27,112,033.99 25,112,646.10 27,300,000.00 7.52    27,000,000.00 
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ประมาณการ
รายรับ

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 

รวมทุกหมวด 

รายรับจริง



ประมาณการรายรับรวมทั้งสิน้ บาท แยกเป็น  

หมวดภาษีอากร  รวม 945,000.00        บาท
ประเภทรายรับ
 - ภาษีโรงเรือนและทีดิ่น  จ านวน 650,000.00         บาท

ค าชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปีทีผ่านมา 
 - ภาษีบ ารุงทองที่ จ านวน 75,000.00          บาท

ค าชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปีทีผ่านมา 
 - ภาษีปูาย จ านวน 210,000.00         บาท

ค าชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปีทีผ่านมา 
 - อากรการฆาสัตวแ จ านวน 10,000.00          บาท

ค าชี้แจง ประมาณการไวต่ ากวาปีทีผ่านมา 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  รวม 701,000.00        บาท
ประเภทรายรับ
 - คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จ านวน 3,600.00            บาท

ค าชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปีทีผ่านมา 
 - คาปรับผูกระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก  จ านวน 2,000.00            บาท

ค าชี้แจง ประมาณการไวต่ ากวาปีทีผ่านมา 
 - คาปรับการผิดสัญญา จ านวน 130,000.00         บาท

ค าชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปีทีผ่านมา 
 - คาใบอนุญาตใหต้ังตลาดเอกชน จ านวน 3,600.00            บาท

ค าชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปีทีผ่านมา 
 - คาใบอนุญาตจัดต้ังสถานทีจ่ าหนายอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหาร จ านวน 3,500.00            บาท

ค าชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปีทีผ่านมา 
 - คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จ านวน -                   บาท

ค าชี้แจง 
 - คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆาสัตวแและจ าหนายเนื้อสัตวแ     จ านวน 16,000.00          บาท

ค าชี้แจง ประมาณการไวต่ ากวาปีทีผ่านมา 

รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจา่ยทั่วไป

เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล
ต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร  จงัหวัดล าปาง

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

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายไดจ้ัดเก็บเอง

27,000,000.00  

 -
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 - คาใบอนุญาตประกอบการคาส าหรับกิจการทีเ่ป็นอันตรายตอสุขภาพ  จ านวน 30,000.00          บาท
ค าชี้แจง ประมาณการไวเทากับปีทีผ่านมา 

 - คาธรรมเนียมประทับตรารับรองใหจ าหนายเนื้อสัตวแ จ านวน 10,000.00          บาท
ค าชี้แจง ประมาณการไวต่ ากวาปีทีผ่านมา 

 - คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน -                   บาท
ค าชี้แจง 

 - คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จ านวน 500,000.00         บาท
ค าชี้แจง ประมาณการไวเทากับปีทีผ่านมา 

 - คาธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน จ านวน -                   บาท
ค าชี้แจง 

 - คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชยแ จ านวน 2,300.00            บาท
ค าชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปีทีผ่านมา 

 - คาใบอนุญาตเกี่ยวกับโฆษณาโดยใชเคร่ืองขยายเสียง จ านวน -                   บาท
ค าชี้แจง 

 - คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้ังแผนประกาศ หรือแผนปลิวเพือ่การโฆษณา จ านวน -                   บาท
ค าชี้แจง 

 - คาธรรมเนียมอื่น ๆ จ านวน -                   บาท
ค าชี้แจง 

 - คาปรับอื่น ๆ จ านวน -                   บาท
ค าชี้แจง 

 - คาใบอนุญาตอื่น ๆ จ านวน -                   บาท
ค าชี้แจง 

หมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน   รวม 310,000.00        บาท
ประเภทรายรับ 
 - ดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร   จ านวน 310,000.00         บาท

ค าชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปีทีผ่านมา 
 - ดอกเบีย้เงินฝาก กสท. จ านวน -                   บาท

ค าชี้แจง 

หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม -                  บาท
ประเภทรายรับ 
 - เงินชวยเหลือจากการประปา จ านวน -                   บาท

ค าชี้แจง 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -
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หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด รวม 325,000.00        บาท
ประเภทรายรับ 
 - คาขายแบบแปลน จ านวน 250,000.00         บาท

ค าชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปีทีผ่านมา 
 - รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ   จ านวน 75,000.00          บาท

ค าชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปีทีผ่านมา 

หมวดรายไดจ้ากทุน รวม 5,000.00           บาท
ประเภทรายรับ 
 - การขายทอดตลาดทรัพยแสิน จ านวน 5,000.00            บาท

ค าชี้แจง ประมาณการไวเทากับปีทีผ่านมา 

หมวดภาษีจัดสรร  รวม 18,714,000.00   บาท
ประเภทรายรับ 

        1.1 - ภาษีมูลคาเพิม่ตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ จ านวน 8,000,000.00      บาท
ค าชี้แจง ประมาณการไวต่ ากวาปีทีผ่านมา

        1.2 - ภาษีมูลคาเพิม่ตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได จ านวน 3,400,000.00      บาท
ค าชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปีทีผ่านมา 

        1.3 - ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 84,000.00          บาท
ค าชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปีทีผ่านมา 

        1.4 - ภาษีสุรา จ านวน 1,350,000.00      บาท
ค าชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปีทีผ่านมา 

        1.5 - ภาษีสรรพสามิต จ านวน 1,800,000.00      บาท
ค าชี้แจง ประมาณการไวต่ ากวาปีทีผ่านมา

 - คาภาคหลวงแร จ านวน 530,000.00         บาท
ค าชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปีทีผ่านมา 

 - คาภาคหลวงปิโตรเลียม     จ านวน 150,000.00         บาท
ค าชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปีทีผ่านมา 

 - คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิ่น  จ านวน 3,000,000.00      บาท
ค าชี้แจง ประมาณการไวต่ ากวาปีทีผ่านมา

 - ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตแหรือลอเล่ือน จ านวน 400,000.00         บาท
ค าชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปีทีผ่านมา 

รายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป รวม 6,000,000.00     บาท
ประเภทรายรับ 

        1.1 - เงินอุดหนุนทัว่ไป    จ านวน 6,000,000.00      บาท
ค าชี้แจง ประมาณการไวเทากับปีทีผ่านมา

รายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน



ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557 ป ี2558 ยอดต่าง ป ี2559
(%)

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
    1.1 งานบริหารทั่วไป 

งบบคุลากร 
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชัว่คราว
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
ประเภท
1. เงินเดือนนายก/รองนายก -                 -                 695,520.00      583,818.00      696,000.00      -        696,000.00      
2. เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก -                 -                 120,000.00      99,623.00        120,000.00      -        120,000.00      
3. เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก -                 -                 120,000.00      99,623.00        120,000.00      -        120,000.00      
4. เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี -                 -                 198,720.00      155,391.00      199,000.00      -        199,000.00      
5. เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหา้งฉัตรแม่ตาล -                 -                 1,490,400.00   1,334,552.00   1,491,000.00   -        1,491,000.00   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
ประเภท
1. เงินเดือนพนักงาน -                 -                 1,541,676.00   1,270,783.00   2,100,000.00   1.38-      2,129,000.00   
2. เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน -                 -                 92,640.00        6,615.00         -                 -        -                 
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ประมาณการ
รายจ่าย

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล

ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

รายจ่ายจริง



ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557 ป ี2558 ยอดต่าง ป ี2559
(%)

3. เงินประจ าต าแหน่ง -                 -                 42,000.00        47,902.00        177,000.00      -        177,000.00      
4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง -                 -                 1,164,720.00   633,340.00      1,108,000.00   2.71-      1,138,000.00   
    4.1 พนักงานจางตามภารกิจ -                  -                  716,160.00       258,940.00       460,000.00       6.52-      490,000.00       

4.2 พนักงานจางทั่วไป -                  -                  448,560.00       374,400.00       648,000.00       -        648,000.00       
5. เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง -                 -                 537,372.00      268,400.00      36,000.00        225.00-   117,000.00      

5.1 พนักงานจางตามภารกิจ -                  -                  229,932.00       48,800.00         36,000.00         25.00-     45,000.00         
5.2 พนักงานจางทั่วไป -                  -                  307,440.00       219,600.00       -                  100.00   72,000.00         

-                 -                 6,003,048.00   4,500,047.00   6,047,000.00   2.32-      6,187,000.00   

-                 -                 6,003,048.00   4,500,047.00   6,047,000.00   2.32-      6,187,000.00   

งบด าเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
ค่าตอบแทน 
ประเภท
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏบิตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กร -                 -                 1,278,350.00   1,699,150.00   470,000.00      21.28     370,000.00      
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

1.1 เงินประโยชนแตอบแทนอืน่เปน็กรณีพเิศษ -                  -                  1,200,000.00    1,679,400.00    400,000.00       25.00     300,000.00       
1.2 คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง -                  -                  78,350.00         19,200.00         60,000.00         -         60,000.00         
1.3 เงินตอบแทนคณะกรรมการสอบแขงขัน -                  -                  -                  550.00             10,000.00         -         10,000.00         

2. ค่าเบี้ยประชุม -                 -                 7,250.00         3,625.00         20,000.00        -        20,000.00        
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รายจ่าย
รายจ่ายจริง ประมาณการ

รวมหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชัว่คราว 

รวมงบบคุลากร 
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3. ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ -                 -                 72,000.00        -                 20,000.00        100.00    -                 
4. ค่าเช่าบา้น -                 -                 164,690.00      143,850.00      251,000.00      20.32     200,000.00      
5. เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร -                 -                 42,374.00        20,300.00        30,000.00        50.00     15,000.00        
6. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล -                 -                 42,919.00        5,556.00         -                 -         -                 

-                 -                 1,607,583.00   1,872,481.00   791,000.00      23.51     605,000.00      

ค่าใช้สอย
ประเภท
1. รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ -                 -                 621,645.00      749,900.00      1,180,000.00   2.54-      1,210,000.00   

1.1 คาโฆษณาและเผยแพร -                  -                  3,000.00          76,500.00         80,000.00         -        80,000.00         
1.2 คาจางเหมาบริการ -                  -                  399,045.00       646,300.00       1,100,000.00    72.73     300,000.00       
1.3 คาจางแรงงาน -                  -                  -                  -                  -                  100.00-    800,000.00       
1.4 คาจดัท าประกันภยัรถราชการ    -                  -                  -                  -                  -                  100.00-    20,000.00         
1.5 คาเชาทรัพยแสินหรือคาใชจายเกีย่วกับที่ดินสาธารณะ -                  -                  -                  -                  -                  100.00-    10,000.00         
1.6 คาธรรมเนียมตาง ๆ และคาลงทะเบยีน -                  -                  219,600.00       27,100.00         -                  -         -                  

2. รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธกีาร -                 -                 5,115.00         1,682.00         20,000.00        50.00     10,000.00        
2.1 คารับรอง -                  -                  5,115.00          1,682.00          20,000.00         50.00     10,000.00         

3. รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัิราชการที่ไม่เข้าลักษณะ -                 -                 257,980.00      525,322.40      525,000.00      74.29     135,000.00      
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ

3.1 คาใชจายในการเดินทางไปราชการและคาลงทะเบยีนตาง ๆ -                  -                  103,130.00       57,048.00         180,000.00       44.44     100,000.00       
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รายจ่าย

รวมค่าตอบแทน 

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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3.2 คาใชจายในการเลือกต้ัง -                  -                  -                  422,824.40       10,000.00         -         10,000.00         
3.3 โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานนอกสถานที่   -                  -                  137,500.00       32,000.00         300,000.00       100.00    -                  
3.4 คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา -                  -                  1,000.00          3,550.00          5,000.00          -         5,000.00          
3.5 โครงการปกปอูงสถาบนัพระมหากษตัริยแ -                  -                  12,300.00         -                  20,000.00         50.00     10,000.00         
3.6 โครงการกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ -                  -                  4,050.00          9,900.00          10,000.00         -         10,000.00         

4. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษา -                 -                 61,843.90        50,250.00        80,000.00        37.50     50,000.00        
ทรัพย์สิน เพ่ือใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติฯ)

-                 -                 946,583.90      1,327,154.40   1,805,000.00   22.16     1,405,000.00   

ค่าวัสดุ 
ประเภท
1. วัสดุส านักงาน -                 -                 220,280.00      304,619.00      137,000.00      9.49-      150,000.00      

1.1 วัสดุส านักงานที่ใชในการปฏบิติังาน -                  -                  161,370.00       107,889.00       100,000.00       -         100,000.00       
1.2 คาจดัซ้ือหนังสือพมิพแประจ าหมูบาน -                  -                  54,810.00         55,130.00         37,000.00         35.14-     50,000.00         

4,100.00         141,600.00      4,500.00         
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ -                 -                 4,880.00         -                 10,000.00        -        10,000.00        
3. วัสดุงานบา้นงานครัว -                 -                 96,054.00        89,617.00        80,000.00        62.50     30,000.00        
4. วัสดุก่อสร้าง -                 -                 5,510.00         16,961.00        10,000.00        -        10,000.00        
5. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง -                 -                 96,180.00        -                 80,000.00        37.50     50,000.00        
6. วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลืน่ -                 -                 454,407.00      311,509.80      250,000.00      20.00     200,000.00      
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รายจ่าย
รายจ่ายจริง ประมาณการ

รวมค่าใช้สอย 
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7. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ -                 -                 4,000.00         1,200.00         5,000.00         -        5,000.00         
8. วัสดุคอมพิวเตอร์ -                 -                 65,500.00        30,139.00        60,000.00        -        60,000.00        

8.1 วัสดุคอมพวิเตอรแที่ใชในการปฏบิติังาน -                  -                  65,500.00         30,139.00         60,000.00         -        60,000.00         

-                 -                 946,811.00      754,045.80      632,000.00      18.51     515,000.00      

-                 -                 3,500,977.90   3,953,681.20   3,228,000.00   21.78     2,525,000.00   

หมวดค่าสาธารณูปโภค 
ประเภท
1. ค่าไฟฟ้า -                 -                 241,411.20      232,186.94      250,000.00      -        250,000.00      
2. ค่าน้ าประปา -                 -                 8,881.00         9,860.00         10,000.00        -        10,000.00        
3. ค่าบริการโทรศัพท์ -                 -                 9,517.97         10,295.87        20,000.00        -        20,000.00        
4. ค่าบริการไปรษณีย์ -                 -                 22,220.00        43,287.00        30,000.00        33.33     20,000.00        
5. ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม -                 -                 32,210.80        49,434.00        54,000.00        -        54,000.00        

-                 -                 314,240.97      345,063.81      364,000.00      2.75      354,000.00      

-                 -                 3,815,218.87   4,298,745.01   3,592,000.00   19.85     2,879,000.00   
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รวมค่าวัสดุ 

รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

รายจ่าย

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 

รายจ่ายจริง ประมาณการ

รวมงบด าเนินงาน 
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งบลงทนุ
หมวดค่าครุภณัฑ์ ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง
ค่าครุภณัฑ์ 43,500.00        322,300.00      52,800.00        
ประเภท
1. ครุภณัฑ์ส านักงาน -                 -                 -                 -                 23,000.00        21.74     18,000.00        

1.1 เคร่ืองโทรสาร แบบใชกระดาษธรรมดา 1 เคร่ืองๆละ 18,000.- -                  -                  -                 -                 -                  100.00-    18,000.00         
2. ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว -                 -                 -                 -                 22,000.00        100.00   -                 

3. ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ -                 -                 -                 -                 5,500.00         245.45-   19,000.00        
3.1 เคร่ืองพมิพแ Multifunction ชนิดเลเซอรแ/ชนิด LED สี -                  -                  -                  -                  -                  100.00-    19,000.00         
1 เคร่ือง ๆ ละ 19,000.-บาท

4. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ (รายจายเพื่อซอมแซม -                 -                 87,560.00        57,930.00        100,000.00      90.00     10,000.00        
บ ารุงรักษาโครงสรางของครุภณัฑแขนาดใหญ เชน เคร่ืองบนิ เคร่ืองจกัรกล
ยานพาหนะ เปน็ตน ซ่ึงไมรวมถึงคาซอมบ ารุงปกติหรือซอมกลาง)

-                 -                 131,060.00      380,230.00      203,300.00      76.88     47,000.00        

-                 -                 131,060.00      380,230.00      203,300.00      76.88     47,000.00        

-                 -                 131,060.00      380,230.00      203,300.00      76.88     47,000.00        
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
รายจ่าย

รวมค่าครุภณัฑ์ 

รวมหมวดค่าครุภณัฑ์ ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง 

รวมงบลงทนุ 
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งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุน
ประเภท
1. เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน -                 -                 34,999.00        35,000.00        35,000.00        -        35,000.00        

1.1 อุดหนุนองคแการบริหารสวนต าบลเวียงตาล -                  -                  34,999.00         35,000.00         35,000.00         -         35,000.00         
 - โครงการต้ังงบประมาณอุดหนุนศูนยแรวมขอมูลขาวสารการจดัซ้ือ
จดัจางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิน่เขตพื้นที่อ าเภอฯ

-                 -                 34,999.00        35,000.00        35,000.00        -        35,000.00        

-                 -                 34,999.00        35,000.00        35,000.00        -        35,000.00        

งบรายจ่ายอ่ืน 
หมวดรายจ่ายอ่ืน 
รายจ่ายอ่ืน
ประเภท
1. ค่าจา้งทีป่รึกษาเพ่ือศึกษา วิจยั ประเมนิผลหรือพัฒนาระบบตา่ง ๆ -                 -                 20,000.00        18,500.00        20,000.00        -        20,000.00        

-                 -                 20,000.00        18,500.00        20,000.00        -        20,000.00        

-                 -                 20,000.00        18,500.00        20,000.00        -        20,000.00        

-                 -                 10,004,325.87  9,232,522.01   9,897,300.00   7.37      9,168,000.00   
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รวมงานบริหารทั่วไป 

ประมาณการ
รายจ่าย

รวมหมวดเงินอุดหนุน 

รวมงบเงินอุดหนุน 

รวมหมวดรายจ่ายอ่ืน 

รวมงบรายจ่ายอ่ืน 

รายจ่ายจริง
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    1.2 งานบริหารงานคลัง
งบบคุลากร 
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชัว่คราว
เงินเดือน (ฝ่ายการประจ า)

ประเภท
1. เงินเดือนพนักงาน -                 -                 913,680.00      964,985.00      1,425,000.00   10.88-     1,580,000.00   
2. เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน -                 -                 103,760.00      19,865.00        -                 -        -                 
3. เงินประจ าต าแหน่ง -                 -                 19,016.00        42,000.00        42,000.00        -        42,000.00        
4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง -                 -                 95,400.00        124,125.00      250,000.00      56.00-     390,000.00      
    4.1 พนักงานจางตามภารกิจ -                  -                  95,400.00         124,125.00       250,000.00       56.00-     390,000.00       
5. เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง -                 -                 18,000.00        29,640.00        33,000.00        84.85-     61,000.00        

5.1 เงินที่จายเพิ่มใหแกพนักงานจางตามภารกิจ -                  -                  18,000.00         29,640.00         33,000.00         84.85-     61,000.00         

-                 -                 1,149,856.00   1,180,615.00   1,750,000.00   18.46-     2,073,000.00   

-                 -                 1,149,856.00   1,180,615.00   1,750,000.00   18.46-     2,073,000.00   
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
รายจ่าย

รวมหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชัว่คราว 

รวมงบบคุลากร 
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งบด าเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
ค่าตอบแทน 
ประเภท
1. ค่าเช่าบา้น -                  -                  46,800.00        48,300.00        90,000.00        -        90,000.00        
2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร -                  -                  22,558.00        19,638.50        30,000.00        -        30,000.00        
3. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล -                  -                  10,968.00        -                 -                 -        -                 

-                 -                 80,326.00        67,938.50        120,000.00      -        120,000.00      

ค่าใช้สอย
ประเภท
1. รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ -                 -                 23,500.00        27,400.00        -                 -        -                 

1.1 คาธรรมเนียมตาง ๆ และคาลงทะเบยีน -                  -                  23,500.00         27,400.00         -                  -         -                  
2. รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัิราชการที่ไม่เข้าลักษณะ -                 -                 42,569.00        17,094.00        185,000.00      72.97     50,000.00        
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ

2.1 คาใชจายในการเดินทางไปราชการและคาลงทะเบยีนตาง ๆ -                  -                  13,552.00         14,632.00         115,000.00       65.22     40,000.00         
2.2 โครงการบริหารงานคลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดานการจดัเก็บฯ -                  -                  29,017.00         2,462.00          70,000.00         85.71     10,000.00         

3. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษา -                 11,170.00        6,690.00         30,000.00        33.33     20,000.00        
ทรัพย์สิน เพ่ือใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติฯ)

-                 -                 77,239.00        51,184.00        215,000.00      67.44     70,000.00        
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
รายจ่าย

รวมค่าตอบแทน 

รวมค่าใช้สอย 
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ค่าวัสดุ 
ประเภท
1. วัสดุส านักงาน -                 -                 82,384.10        105,558.05      54,700.00        8.59      50,000.00        

1.1 วัสดุส านักงานที่ใชในการปฏบิติังาน -                  -                  77,884.10         105,558.05       50,000.00         -         50,000.00         
4,700.00         

2. วัสดุงานบา้นงานครัว -                 -                 -                 -                 20,000.00        100.00   -                 
3. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง -                 -                 -                 -                 30,000.00        66.67     10,000.00        
4. วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลืน่ -                 -                 -                 -                 10,000.00        -        10,000.00        
5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ -                 -                 -                 -                 -                 -        -                 
6. วัสดุคอมพิวเตอร์ -                 -                 23,010.00        20,020.00        50,000.00        40.00     30,000.00        

6.1 วัสดุคอมพวิเตอรแที่ใชในการปฏบิติังาน -                  -                  23,010.00         20,020.00         50,000.00         40.00     30,000.00         

-                 -                 105,394.10      125,578.05      164,700.00      39.28     100,000.00      

-                 -                 262,959.10      244,700.55      499,700.00      41.97     290,000.00      

-                 -                 262,959.10      244,700.55      499,700.00      41.97     290,000.00      
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รายจ่าย

รวมค่าวัสดุ 

รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

รวมงบด าเนินงาน 

รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบลงทนุ
หมวดค่าครุภณัฑ์ ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง
ค่าครุภณัฑ์
ประเภท
1. ครุภณัฑ์ส านักงาน -                 -                 33,000.00        117,000.00      21,000.00        100.00   -                 
2. ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -                 -                 -                 -                 38,000.00        100.00   -                 

3. ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ -                 -                 -                 20,500.00        55,000.00        100.00   -                 
4. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ (รายจายเพื่อซอมแซม -                 -                 -                 -                 30,000.00        100.00   -                 
บ ารุงรักษาโครงสรางของครุภณัฑแขนาดใหญ เชน เคร่ืองบนิ เคร่ืองจกัรกล
ยานพาหนะ เปน็ตน ซ่ึงไมรวมถึงคาซอมบ ารุงปกติหรือซอมกลาง) 7,000.00        

-                 -                 33,000.00        144,500.00      144,000.00      100.00   -                 

-                 -                 33,000.00        144,500.00      144,000.00      100.00   -                 

-                 -                 33,000.00        144,500.00      144,000.00      100.00   -                 

-                 -                 1,445,815.10   1,569,815.55   2,393,700.00   1.28      2,363,000.00   

-                 -                 11,450,140.97  10,802,337.56  12,291,000.00  6.18      11,531,000.00  
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รวมหมวดค่าครุภณัฑ์ ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง 

รวมงบลงทนุ 

รวมงานบริหารงานคลัง 

รวมรายจ่ายแผนงานบริหารงานทั่วไป 

รายจ่ายจริง ประมาณการ
รายจ่าย

รวมค่าครุภณัฑ์ 
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2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
    2.1 งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 

งบบุคลากร 
หมวดเงนิเดอืน ค่าจา้งประจ า และค่าจา้งชั่วคราว
เงนิเดอืน (ฝ่ายการประจ า)
ประเภท
1. เงนิเดอืนพนักงาน -               -               -               122,601.00     166,000.00     10.84-     184,000.00     
2. เงนิเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงาน -               -               -               14,820.00       -               -        -               

3. ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง -               -               -               156,005.00     458,000.00     22.49     355,000.00     
    3.1 พนักงานจางตามภารกจิ -                -                -                104,500.00      350,000.00     29.43      247,000.00     

3.2 พนักงานจางทั่วไป -                -                -                51,505.00        108,000.00     -         108,000.00     

 4. เงนิเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง -               -               -               60,401.00       54,000.00      55.56-     84,000.00      
4.1 พนักงานจางตามภารกจิ -                -                -                25,100.00        54,000.00       33.33-      72,000.00       
4.2 พนักงานจางทั่วไป -                -                -                35,301.00        -                100.00-    12,000.00       

-               -               -               353,827.00     678,000.00     8.11       623,000.00     
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รายงานประมาณการรายจา่ย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลต าบลห้างฉตัรแม่ตาล

ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวัดล าปาง

ประมาณการรายจา่ยจริง
รายจา่ย

รวมรายจา่ยหมวดเงนิเดอืน ค่าจา้งประจ า และค่าจา้งชั่วคราว 
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-               -               -               353,827.00     678,000.00     76.07     623,000.00     

งบด าเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ
ค่าตอบแทน 
ประเภท
1. ค่าเชา่บ้าน -                -                -                15,600.00        29,000.00      79.31     6,000.00        
2. เงนิชว่ยเหลอืการศึกษาบุตร -                -                -                -                 10,000.00      50.00     5,000.00        
3. เงนิชว่ยเหลอืค่ารักษาพยาบาล -                -                -                13,222.00        -               -        -               

-               -               -               28,822.00       39,000.00      71.79     11,000.00      

ค่าใชส้อย
ประเภท
1. รายจา่ยเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ -               -               -               1,500.00         -               -        -               

1.1 คาธรรมเนียมตาง ๆ และคาลงทะเบียน -                -                -                1,500.00         -               -        -               
2. รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เขา้ลกัษณะ -               -               -               4,084.00         30,000.00      33.33     20,000.00      
รายจา่ยหมวดอ่ืน ๆ

2.1 คาใชจายในการเดินทางไปราชการและคาลงทะเบียนตาง ๆ -                -                -                4,084.00         30,000.00       33.33      20,000.00       
3. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจา่ยเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษา -               -               28,870.00       30,000.00      100.00-    60,000.00      
ทรัพยส์นิ เพ่ือให้สามารถใชง้านไดต้ามปกตฯิ)

-               -               -               34,454.00       60,000.00      33.33-     80,000.00      
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ประมาณการ
รายจา่ย

รวมค่าใชส้อย 

รวมงบบุคลากร 

รวมรายจา่ยค่าตอบแทน 

รายจา่ยจริง
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ค่าวัสด ุ
ประเภท
1. วัสดสุ านักงาน -               -               -               -                14,700.00      65.99     5,000.00        

1.1 วัสดุส านักงานที่ใชในการปฏิบัติงาน -                -                -                -                 10,000.00       50.00      5,000.00         
2. วัสดไุฟฟ้าและวิทยุ -               -               -               -                20,000.00      50.00     10,000.00      
3. วัสดยุานพาหนะและขนสง่ -               -               -               55,000.00       86,000.00      65.12     30,000.00      

3.1 วัสดุยานพาหนะและขนสงที่ใชในการปฏิบัติงาน -                -                -                -                 30,000.00       -         30,000.00       
4. วัสดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น -               -               -               54,599.80       50,000.00      20.00-     60,000.00      
5. วัสดโุฆษณาและเผยแพร่ -               -               -               -                -               -        -               
6. วัสดคุอมพิวเตอร์ -               -               -               -                5,000.00        -        5,000.00        

6.1 วัสดุคอมพิวเตอรแที่ใชในการปฏิบัติงาน -                -                -                -                 5,000.00         -        5,000.00         
7. วัสดเุครือ่งแตง่กาย -               -               -               -                -               100.00-    21,000.00      

7.1 ชุดปฏิบัติงานกูชีพกูภัย 6 ชุด ๆ ละ 3,500 บาท -                -                -                -                 -                100.00-    21,000.00       

-               -               -               5,000.00        15,700.00     

-               -               -               114,599.80     191,400.00     31.56     131,000.00     

-               -               -               177,875.80     290,400.00     23.55     222,000.00     

-               -               -               177,875.80     290,400.00     23.55     222,000.00     
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รายจา่ยจริง ประมาณการ
รายจา่ย

รวมค่าวัสด ุ

รวมหมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ

รวมงบด าเนินงาน 
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งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
ประเภท
1. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ -               -               -               -                6,000.00        16.67-     7,000.00        

1.1 คาจัดซ้ือกลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 1 ตัวๆละ 7,000.-บาท -                -                -                -                 6,000.00         16.67-      7,000.00         
2. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ -               -               -               -                -               100.00-    66,000.00      

2.1 สัญญาณไฟฉุกเฉิน แบบยาว 1 ชุด ๆ ละ 17,000.-บาท -                -                -                -                 -                100.00-    17,000.00       
2.2 สัญญาณเตือนไฟกระพริบ 2 ชุด ๆ ละ 24,500.-บาท -                -                -                -                 -                100.00-    49,000.00       

3. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง่ -               -               -               -                -               100.00-    1,000,000.00  
3.1 รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ ากวา -                -                -                -                 -                100.00-    1,000,000.00   
2,400 ซีซี 1 คัน ๆ ละ 1,00,000.-บาท

4. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจายเพื่อซอมแซมบ ารุงรักษา -               -               -               66,920.00       60,000.00      83.33     10,000.00      
โครงสรางของครุภัณฑแขนาดใหญ เชน เคร่ืองบิน เคร่ืองจักรกล
ยานพาหนะ เป็นตน ซ่ึงไมรวมถึงคาซอมบ ารุงปกติหรือซอมกลาง)

3,069,000.00 1,700.00        56,200.00     

-               -               3,069,000.00  68,620.00       122,200.00     786.25-    1,083,000.00  

-               -               3,069,000.00  68,620.00       122,200.00     786.25-    1,083,000.00  

-               -               3,069,000.00  68,620.00       122,200.00     786.25-    1,083,000.00  

-               -               3,069,000.00  600,322.80     1,090,600.00  76.78-     1,928,000.00   
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รวมงบลงทุน 

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 

รายจา่ยจริง ประมาณการ
รายจา่ย

รวมค่าครุภัณฑ์ 

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 
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    2.2 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงบัอัคคีภัย
งบด าเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ
ค่าตอบแทน 
ประเภท
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร -               -               -               48,000.00       -               -        -               
   ปกครองสว่นท้องถ่ิน 

1.1 คาตอบแทนอาสาสมัครปูองกนัภัยฝุายพลเรือน -                -                -                48,000.00        -                -         -                

-               -               -               48,000.00       -               -        -               

ค่าใชส้อย
ประเภท
1. รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เขา้ลกัษณะ -               -               5,500.00        67,260.00       130,000.00     23.08     100,000.00     
   รายจา่ยหมวดอ่ืน ๆ

1.1 โครงการปูองกนัและลดอบุัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลฯ -                -                5,500.00         7,600.00         30,000.00       66.67      10,000.00       
1.2 โครงการฝึกซอมแผนปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัย -                -                -                9,660.00         20,000.00       50.00      10,000.00       
1.3 โครงการแจกเคร่ืองกนัหนาว -                -                -                50,000.00        50,000.00       -        50,000.00       
1.4 โครงการปูองกนัและแกไขปัญหาไฟปุาและหมอกควัน -                -                -                -                 10,000.00       -        10,000.00       
1.5 โครงการปูองกนัภัยแลง -                -                -                -                 20,000.00       -        20,000.00       

-               -               5,500.00        67,260.00       130,000.00     23.08     100,000.00     

44                 

รายจา่ยจริง ประมาณการ
รายจา่ย

รวมค่าใชส้อย 

รวมรายจา่ยค่าตอบแทน 
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ค่าวัสด ุ
ประเภท 19,000.00      -                
1. วัสดสุ ารวจ -               -               -               3,500.00         -               -        -               
2. วัสดอ่ืุน ๆ -               -               -               -                -               -        -               

-               -               19,000.00      3,500.00         -               -        -               

-               -               24,500.00      118,760.00     130,000.00     23.08     100,000.00     

-               -               24,500.00      118,760.00     130,000.00     23.08     100,000.00     

งบเงนิอุดหนุน
หมวดเงนิอุดหนุน 
เงนิอุดหนุน
ประเภท
1. เงนิอุดหนุนสว่นราชการ -               -               15,000.00      15,000.00       15,000.00      -        15,000.00      

1.1 อดุหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอหางฉัตร -                -                15,000.00       15,000.00        15,000.00       -         15,000.00       
 - โครงการปูองกนัและลดอบุัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลฯ 

-               -               15,000.00      15,000.00       15,000.00      -        15,000.00      

-               -               15,000.00      15,000.00       15,000.00      -        15,000.00      

-               -               39,500.00      133,760.00     145,000.00     20.69     115,000.00     

-               -               3,108,500.00  734,082.80     1,235,600.00  65.34-     2,043,000.00  
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รายจา่ยจริง ประมาณการ

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงบัอัคคีภัย 

รายจา่ย

รวมค่าวัสด ุ

รวมหมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ

รวมงบด าเนินงาน 

รวมหมวดเงนิอุดหนุน 

รวมงบเงนิอุดหนุน 

รวมรายจา่ยแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
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3. แผนงานการศึกษา
    3.1 งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา

งบบุคลากร 
หมวดเงนิเดอืน ค่าจา้งประจ า และค่าจา้งชั่วคราว
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)
ประเภท
1. เงนิเดอืนพนักงาน -               -               -               227,735.00     393,000.00     16.03     330,000.00     
2. เงนิเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงาน -               -               -               4,110.00         -               -        -               

3. ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง -               -               -               149,340.00     314,000.00     8.28-      340,000.00     
    3.1 พนักงานจางตามภารกจิ -                -                -                149,340.00      314,000.00     8.28-       340,000.00     

4. เงนิเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง -               -               -               33,276.00       10,000.00      -        10,000.00      
4.1 พนักงานจางตามภารกจิ -                -                -                33,276.00        10,000.00       -        10,000.00       

-               -               -               414,461.00     717,000.00     5.16      680,000.00     

-               -               -               414,461.00     717,000.00     5.16      680,000.00     
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลต าบลหา้งฉัตรแม่ตาล

ต าบลหา้งฉัตร  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

รายจา่ยจริง ประมาณการ
รายจา่ย

รวมหมวดเงนิเดอืน ค่าจา้งประจ า และค่าจา้งชั่วคราว 

รวมงบบุคลากร 
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งบด าเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ
ค่าตอบแทน 
ประเภท
1. เงนิชว่ยเหลอืการศึกษาบุตร -                -                -                -                 -               -        -               
2. เงนิชว่ยเหลอืค่ารักษาพยาบาล -                -                -                -                 -               -        -               

-               -               -               -                -               -        -               

ค่าใชส้อย
ประเภท
1. รายจา่ยเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ -               -               -               21,300.00       30,000.00      100.00   -               

1.1 คาธรรมเนียมตาง ๆ และคาลงทะเบียน -                -                -                21,300.00        -                -        -                
1.2 คาจางเหมาบริการ -                -                -                -                 30,000.00       100.00    -                

2. รายจา่ยเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ -               -               -               -                5,000.00        100.00   -               
2.1 คารับรอง -                -                -                -                 5,000.00         100.00    -                

3. รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เขา้ลกัษณะ -               -               311,796.00     516,541.00     737,000.00     24.29     558,000.00     
รายจา่ยหมวดอ่ืน ๆ

3.1 คาใชจายในการเดินทางไปราชการและคาลงทะเบียนตาง ๆ -                -                -                8,106.00          50,000.00       40.00     30,000.00       
3.2 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ -                -                99,922.00       99,935.00        200,000.00     60.00     80,000.00       

-                -                -                -                 30,000.00      100.00    -                
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รายจา่ย
ประมาณการรายจา่ยจริง

รวมรายจา่ยค่าตอบแทน 



ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดตา่ง ปี 2559
(%)

3.3 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 211,874.00    408,500.00     
     - คาสนับสนุนอาหารกลางวัน 100% ศพด.แมฮาว 30 คน -                -                -                140,000.00      168,000.00     -        168,000.00     
     - คาสนับสนุนอาหารกลางวัน 100% ศพด.ขามแดง 30 คน -                -                -                140,000.00      168,000.00     -        168,000.00     
     - คาสนับสนุนอาหารกลางวัน 100% ศพด.ปันงาว 20 คน -                -                -                112,000.00      112,000.00     -        112,000.00     
     - โครงการจัดกจิกรรมวันเด็ก ศพด.บานแมฮาว -                -                -                2,000.00          3,000.00         100.00    -                
     - โครงการจัดกจิกรรมวันเด็ก ศพด.บานขามแดง -                -                -                2,000.00          3,000.00         100.00    -                
     - โครงการจัดกจิกรรมวันเด็ก ศพด.บานปันงาว -                -                -                2,000.00          3,000.00         100.00    -                

4. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจา่ยเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษา -               -               -               1,350.00         40,000.00      50.00     20,000.00      
ทรัพยส์นิ เพ่ือให้สามารถใชง้านไดต้ามปกตฯิ)

-               -               311,796.00     539,191.00     812,000.00     28.82     578,000.00     

ค่าวัสด ุ
ประเภท
1. วัสดสุ านักงาน -               -               -               47,026.00       130,600.00     69.37     40,000.00      

1.1 วัสดุส านักงานที่ใชในการปฏิบัติงาน -                -                -                17,026.00        40,000.00       37.50     25,000.00       
1.2 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา -                -                -                30,000.00        90,600.00       83.44     15,000.00       
    1.2.1 ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานแมฮาว 

 - วัสดุส านักงานที่ใชในการปฏิบัติงาน -                -                -                10,000.00        15,000.00      66.67     5,000.00        
15,200.00       
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รายจา่ย
รายจา่ยจริง ประมาณการ

รวมค่าใชส้อย 
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    1.2.2 ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานขามแดง
 - วัสดุส านักงานที่ใชในการปฏิบัติงาน -                -                -                10,000.00        15,000.00      66.67     5,000.00        

15,200.00       
    1.2.3 ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานปันงาว 

 - วัสดุส านักงานที่ใชในการปฏิบัติงาน -                -                -                10,000.00        15,000.00      66.67     5,000.00        
15,200.00       

2. วัสดงุานบ้านงานครัว -               -               -               45,000.00       45,000.00      33.33     30,000.00      
2.1 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 
    2.1.1 ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานแมฮาว -                -                -                15,000.00        15,000.00       33.33     10,000.00       
    2.1.2 ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานขามแดง -                -                -                15,000.00        15,000.00       33.33     10,000.00       
    2.1.3 ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานปันงาว -                -                -                15,000.00        15,000.00       33.33     10,000.00       

3. วัสดโุฆษณาและเผยแพร่ -               -               -               500.00           5,000.00        -        5,000.00        
4. วัสดคุอมพิวเตอร์ -               -               -               31,578.00       40,000.00      62.50     15,000.00      

4.1 วัสดุคอมพิวเตอรแที่ใชในการปฏิบัติงาน -                -                -                1,578.00          10,000.00       40.00     6,000.00         
4.2 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 
    4.2.1 ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานแมฮาว 

 - วัสดุคอมพิวเตอรแที่ใชในการปฏิบัติงาน -                -                -                10,000.00        10,000.00       70.00     3,000.00         
    4.2.2 ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานขามแดง

 - วัสดุคอมพิวเตอรแที่ใชในการปฏิบัติงาน -                -                -                10,000.00        10,000.00       70.00     3,000.00         
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รายจา่ยจริง ประมาณการ
รายจา่ย
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    4.2.3 ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานปันงาว 
 - วัสดุคอมพิวเตอรแที่ใชในการปฏิบัติงาน -                -                -                10,000.00        10,000.00       70.00     3,000.00         

5. วัสดอ่ืุน ๆ (วัสดเุครือ่งใชป้ระจ าตวัเดก็) -               -               29,920.00      30,000.00       30,000.00      -        30,000.00      
5.1 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 29,920.00       30,000.00        
    5.1.1 ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานแมฮาว 

 - วัสดุเคร่ืองใชประจ าตัวเด็ก -                -                -                10,000.00        10,000.00       -        10,000.00       
    5.1.2 ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานขามแดง

 - วัสดุเคร่ืองใชประจ าตัวเด็ก -                -                -                10,000.00        10,000.00       -        10,000.00       
    5.1.3 ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานปันงาว 

 - วัสดุเคร่ืองใชประจ าตัวเด็ก -                -                -                10,000.00        10,000.00       -        10,000.00       
6. อาหารเสริม (นม) 100% -               -               410,327.58     370,518.61     621,000.00     25.93     460,000.00     

6.1 ศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนยแ -                -                146,591.43     103,541.66      223,000.00     3.14-       230,000.00     
6.2 โรงเรียน 2 โรงเรียน -                -                263,736.15     266,976.95      398,000.00     42.21     230,000.00     

-               -               440,247.58     524,622.61     871,600.00     33.46     580,000.00     

-               -               752,043.58     1,063,813.61   1,683,600.00  31.22     1,158,000.00  
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รายจา่ย

รวมค่าวัสด ุ

รายจา่ยจริง

รวมหมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ

ประมาณการ
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หมวดค่าสาธารณปูโภค 
ประเภท
1. ค่าไฟฟ้า -               -               -               36,000.00       36,000.00      -        36,000.00      

ศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนยแ ๆ ละ 1,000 บาทตอเดือน
2. ค่าน้ าประปา -               -               -               6,000.00         18,000.00      83.33     3,000.00        

ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานแมฮาว
3. ค่าบริการโทรศัพท์ -               -               -               -                18,000.00      -        18,000.00      

ศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนยแ ๆ ละ 500 บาทตอเดือน
4. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม -               -               -               -                36,000.00      -        36,000.00      

ศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนยแ ๆ ละ 1,000 บาทตอเดือน

-               -               -               42,000.00       108,000.00     13.89     93,000.00      

-               -               752,043.58     1,105,813.61   1,791,600.00  30.17     1,251,000.00  
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รายจา่ยจริง ประมาณการ
รายจา่ย

รวมงบด าเนินงาน 

รวมหมวดค่าสาธารณปูโภค 
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งบลงทุน

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง

ค่าครุภัณฑ์

ประเภท

1. ครุภัณฑ์ส านักงาน -               -               -               -                6,500.00        100.00   -               

2. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ -               -               -               -                6,000.00        100.00   -               

3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -               -               -               -                9,700.00        100.00   -               
4. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจายเพื่อซอมแซม -               -               -               -                10,000.00      100.00   -               

บ ารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑแขนาดใหญ เชน เคร่ืองบิน เคร่ืองจักรกล

ยานพาหนะ เป็นตน ซ่ึงไมรวมถึงคาซอมบ ารุงปกติหรือซอมกลาง)

-               -               -               -                32,200.00      100.00   -               

-               -               -               -                32,200.00      100.00   -               

-               -               -               -                32,200.00      100.00   -               

-               -               752,043.58     1,520,274.61   2,540,800.00  24.00     1,931,000.00  
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รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 

รวมงบลงทุน 

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 

รวมค่าครุภัณฑ์ 

รายจา่ยจริง ประมาณการ
รายจา่ย
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    3.2 งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบเงนิอุดหนุน
หมวดเงนิอุดหนุน 
เงนิอุดหนุน
ประเภท
1. เงนิอุดหนุนสว่นราชการ

1.1 อุดหนุนโรงเรียนชมุชนบ้านแม่ฮาว -               -               246,800.00     326,000.00     314,000.00     8.28      288,000.00     
 - โครงการอาหารกลางวัน 100% (57x20x200) -                -                176,800.00     276,000.00      264,000.00     13.64     228,000.00     
 - โครงการสงเสริมการเรียนรูการใชส่ือเทคโนโลยี โดยการจางครูฯ -                -                50,000.00       50,000.00        50,000.00       20.00-     60,000.00       

20,000.00       -                 
1.2 อุดหนุนโรงเรียนบ้านปันงา้ว -               -               289,200.00     410,000.00     354,000.00     2.82      344,000.00     
 - โครงการอาหารกลางวัน 100% (71x20x200) -                -                239,200.00     360,000.00      304,000.00     6.58       284,000.00     
 - โครงการอนุรักษแและสืบสานศิลปวัฒนธรรมดนตรีพื้นบาน -                -                50,000.00       50,000.00        50,000.00       20.00-     60,000.00       

-               -               536,000.00     736,000.00     668,000.00     5.39      632,000.00     

-               -               536,000.00     736,000.00     668,000.00     5.39      632,000.00     

-               -               536,000.00     736,000.00     668,000.00     5.39      632,000.00     
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รวมงานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

รายจา่ยจริง ประมาณการ
รายจา่ย

รวมหมวดเงนิอุดหนุน 

รวมงบเงนิอุดหนุน 
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    3.3 งานระดบัมัธยมศึกษา
งบเงนิอุดหนุน
หมวดเงนิอุดหนุน 
เงนิอุดหนุน
ประเภท
1. เงนิอุดหนุนสว่นราชการ

1.1 อุดหนุนโรงเรียนห้างฉตัรวิทยา -               -               -               35,900.00       41,000.00      63.66-     67,100.00      
 - โครงการการจัดการขยะในโรงเรียนและชุมชนอยางยัง่ยืน -                -                -                -                 -                100.00-    35,900.00       
 - โครงการคุณธรรมน าชีวิต -                -                -                -                 -                100.00-    31,200.00       

-               -               -               35,900.00       41,000.00      63.66-     67,100.00      

-               -               -               35,900.00       41,000.00      63.66-     67,100.00      

-               -               -               35,900.00       41,000.00      63.66-     67,100.00      
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รวมงานระดบัมัธยมศึกษา 

รายจา่ยจริง ประมาณการ
รายจา่ย

รวมหมวดเงนิอุดหนุน 

รวมงบเงนิอุดหนุน 
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    3.4 งานการศึกษาไม่ก าหนดระดบั
งบเงนิอุดหนุน
หมวดเงนิอุดหนุน 
เงนิอุดหนุน
ประเภท
1. เงนิอุดหนุนสว่นราชการ

1.1 อุดหนุนศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย -               -               20,000.00      19,500.00       20,000.00      -        20,000.00      
     อ าเภอห้างฉตัร 
 - โครงการศึกษาเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรมและศิลปวัฒนธรรม -                -                -                -                 20,000.00       -        20,000.00       
ที่ส าคัญทางพุทธศาสนา

-               -               20,000.00      19,500.00       20,000.00      -        20,000.00      

-               -               20,000.00      19,500.00       20,000.00      -        20,000.00      

-               -               20,000.00      19,500.00       20,000.00      -        20,000.00      

-               -               1,308,043.58  2,311,674.61   3,269,800.00  18.95     2,650,100.00  
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รายจา่ยจริง ประมาณการ
รายจา่ย

รวมหมวดเงนิอุดหนุน 

รวมงบเงนิอุดหนุน 

รวมงานการศึกษาไม่ก าหนดระดบั 

รวมรายจา่ยแผนงานการศึกษา 
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 4. แผนงานสาธารณสขุ
    4.1 งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสขุ

งบบุคลากร 
หมวดเงนิเดอืน ค่าจา้งประจ า และค่าจา้งชั่วคราว
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)
ประเภท
1. ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง -               -               -               138,540.00     219,000.00     9.59-      240,000.00     

    1.1 พนักงานจางตามภารกจิ -                -                -                138,540.00      219,000.00     9.59-       240,000.00     
2. เงนิเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง -               -               -               29,100.00       10,000.00      100.00   -               

2.1 พนักงานจางตามภารกจิ -                -                -                29,100.00        10,000.00       100.00    -                

-               -               -               167,640.00     229,000.00     4.80-      240,000.00     

-               -               -               167,640.00     229,000.00     4.80-      240,000.00     
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รายจา่ย
รายจา่ยจริง ประมาณการ

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลต าบลหา้งฉัตรแม่ตาล

ต าบลหา้งฉัตร  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

รวมหมวดเงนิเดอืน ค่าจา้งประจ า และค่าจา้งชั่วคราว 

รวมงบบุคลากร 
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งบด าเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ
ค่าใชส้อย
ประเภท
1. รายจา่ยเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ -               -               -               -                -               -        -               

1.1 คาธรรมเนียมตาง ๆ และคาลงทะเบียน -                -                -                -                 -                -        -                
2. รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เขา้ลกัษณะ -               -               -               -                10,000.00      50.00     5,000.00        
รายจา่ยหมวดอ่ืน ๆ

2.1 คาใชจายในการเดินทางไปราชการและคาลงทะเบียนตาง ๆ -                -                -                -                 10,000.00       50.00     5,000.00         
3. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจา่ยเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษา -               -               -                10,000.00      -        10,000.00      
ทรัพยส์นิ เพ่ือให้สามารถใชง้านไดต้ามปกตฯิ)

-               -               -               -                20,000.00      25.00     15,000.00      

ค่าวัสด ุ
ประเภท
1. วัสดสุ านักงาน -               -               -               5,200.00         10,000.00      -        10,000.00      

1.1 วัสดุส านักงานที่ใชในการปฏิบัติงาน -                -                -                -                 10,000.00       -        10,000.00       
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รวมค่าใชส้อย 

รายจา่ยจริง ประมาณการ
รายจา่ย
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2. วัสดคุอมพิวเตอร์ -               -               -               -                15,000.00      -        15,000.00      
2.1 วัสดุคอมพิวเตอรแที่ใชในการปฏิบัติงาน -                -                -                -                 15,000.00       -        15,000.00       

-               -               -               5,200.00         25,000.00      -        25,000.00      

-               -               -               5,200.00         45,000.00      11.11     40,000.00      

-               -               -               5,200.00         45,000.00      11.11     40,000.00      

งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์ 23,700.00      
ประเภท
1. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ -               -               -               -                45,000.00      100.00   -               

2. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจายเพื่อซอมแซม -               -               -               -                20,000.00      100.00   -               
บ ารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑแขนาดใหญ เชน เคร่ืองบิน เคร่ืองจักรกล
ยานพาหนะ เป็นตน ซ่ึงไมรวมถึงคาซอมบ ารุงปกติหรือซอมกลาง)

-               -               -               23,700.00       65,000.00      100.00   -               

-               -               -               23,700.00       65,000.00      100.00   -               

-               -               -               196,540.00     339,000.00     17.40     280,000.00     
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รวมหมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ

รวมงบด าเนินงาน 

รวมงบลงทุน 

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสขุ 

รวมค่าวัสด ุ

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 

รายจา่ยจริง ประมาณการ
รายจา่ย
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    4.2 งานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอ่ืน
งบด าเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ
ค่าใชส้อย
ประเภท
1. รายจา่ยเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ -               -               -               37,000.00       30,000.00      16.67-     35,000.00      

1.1 คาจางเหมาบริการ -                -                -                37,000.00        30,000.00       16.67-     35,000.00       

-               -               -               37,000.00       30,000.00      16.67-     35,000.00      

ค่าวัสด ุ
ประเภท
1. วัสดวุิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ -               -               -               99,000.00       103,700.00     51.78     50,000.00      

1.1 คาจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตรแหรือการแพทยแที่ใชในการบริการ -                -                -                99,000.00        100,000.00     50.00     50,000.00       
สาธารณสุข 3,700.00        

2. วัสดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น -               -               -               59,339.90       20,000.00      -        20,000.00      
3. วัสดเุครือ่งแตง่กาย -               -               -               -                7,200.00        100.00   -               

-               -               -               158,339.90     130,900.00     46.52     70,000.00      

-               -               -               195,339.90     160,900.00     34.74     105,000.00     

-               -               -               195,339.90     160,900.00     34.74     105,000.00     

-               -               -               195,339.90     160,900.00     34.74     105,000.00     

-               -               -               391,879.90     499,900.00     22.98     385,000.00     
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รวมงบด าเนินงาน 

รวมค่าใชส้อย 

รวมงานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอ่ืน 

ประมาณการ
รายจา่ย

รายจา่ยจริง

รวมค่าวัสด ุ

รวมรายจา่ยแผนงานสาธารณสขุ 

รวมหมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ
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 5. แผนงานสงัคมสงเคราะห์
    5.1 งานสวัสดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์

งบด าเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ
ค่าใชส้อย
ประเภท
1. รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เขา้ลกัษณะ -               -               50,000.00      -                -               -        -               
   รายจา่ยหมวดอ่ืน ๆ

1.1 โครงการแจกเคร่ืองกนัหนาว -                -                50,000.00       -                 -                -        -                

-               -               50,000.00      -                -               -        -               

-               -               50,000.00      -                -               -        -               

-               -               50,000.00      -                -               -        -               

-               -               50,000.00      -                -               -        -               

-               -               50,000.00      -                -               -        -               
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลต าบลหา้งฉัตรแม่ตาล

ต าบลหา้งฉัตร  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

รายจา่ยจริง ประมาณการ

รวมจา่ยแผนงานสงัคมสงเคราะห์ 

รวมงบด าเนินงาน 

รวมงานสวัสดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ 

รวมค่าใชส้อย 

รวมหมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ

รายจา่ย
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 6. แผนงานเคหะและชมุชน
    6.1 งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน

งบบุคลากร 
หมวดเงนิเดอืน ค่าจา้งประจ า และค่าจา้งชั่วคราว
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)
ประเภท
1. เงนิเดอืนพนักงาน -               -               314,324.00     334,732.00      672,000.00     19.64     540,000.00     
2. เงนิเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงาน -               -               12,008.00      -                -               -        -               
3. เงนิประจ าต าแหน่ง -               -               19,016.00      31,987.00       42,000.00      -        42,000.00      
4. ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง -               -               134,040.00     117,820.00      280,000.00     45.71-     408,000.00     
    4.1 พนักงานจางตามภารกจิ -                -                123,360.00     117,820.00      172,000.00     74.42-      300,000.00     

4.2 พนักงานจางทั่วไป -                -                10,680.00       -                 108,000.00     -         108,000.00     
5. เงนิเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง -               -               25,320.00      15,000.00       10,000.00      260.00-    36,000.00      

5.1 พนักงานจางตามภารกจิ -                -                18,000.00       15,000.00        10,000.00       140.00-    24,000.00       
5.2 พนักงานจางทั่วไป -                -                7,320.00         -                 -                100.00-    12,000.00       
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รายจา่ย

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลต าบลหา้งฉัตรแม่ตาล

ต าบลหา้งฉัตร  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

รายจา่ยจริง ประมาณการ
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-               -               504,708.00     499,539.00      1,004,000.00  2.19-       1,026,000.00  

-               -               504,708.00     499,539.00      1,004,000.00  2.19-       1,026,000.00  

งบด าเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ
ค่าตอบแทน 
ประเภท
1. ค่าเชา่บ้าน -               -               -               -                78,000.00      61.54     30,000.00      
2. เงนิชว่ยเหลอืการศึกษาบุตร -               -               1,937.00        4,637.00         20,000.00      -        20,000.00      
3. เงนิชว่ยเหลอืค่ารักษาพยาบาล -               -               94,247.00      -                -               -        -               

-               -               96,184.00      4,637.00         98,000.00      48.98     50,000.00      

ค่าใชส้อย
ประเภท
1. รายจา่ยเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ -               -               38,800.00      1,200.00         -               -        -               

1.1 คาธรรมเนียมตาง ๆ และคาลงทะเบียน -                -                5,300.00         1,200.00          -                -         -                
33,500.00      

2. รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เขา้ลกัษณะ -               -               3,010.00        1,280.00         45,000.00      33.33     30,000.00      
รายจา่ยหมวดอ่ืน ๆ

2.1 คาใชจายในการเดินทางไปราชการและคาลงทะเบียนตาง ๆ -                -                3,010.00         1,280.00          45,000.00       33.33      30,000.00       
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รายจา่ยจริง ประมาณการ

รวมงบบุคลากร 

รวมค่าตอบแทน 

รายจา่ย

รวมหมวดเงนิเดอืน ค่าจา้งประจ า และค่าจา้งชั่วคราว 
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3. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจา่ยเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษา -               14,320.00      9,620.00         100,000.00     285.10-    385,100.00     
ทรัพยส์นิ เพ่ือให้สามารถใชง้านไดต้ามปกตฯิ)

-               -               56,130.00      12,100.00       145,000.00     186.28-    415,100.00     

ค่าวัสด ุ
ประเภท
1. วัสดสุ านักงาน -               -               11,441.00      12,612.00       47,600.00      57.98     20,000.00      

1.1 วัสดุส านักงานที่ใชในการปฏิบัติงาน -                -                11,441.00       12,612.00        30,000.00       33.33      20,000.00       
17,600.00      

2. วัสดไุฟฟ้าและวิทยุ -               -               169,046.00     183,150.00      150,000.00     33.33-     200,000.00     
3. วัสดคุอมพิวเตอร์ -               -               22,250.00      44,990.00       30,000.00      -        30,000.00      

3.1 วัสดุคอมพิวเตอรแที่ใชในการปฏิบัติงาน -                -                22,250.00       44,990.00        30,000.00       -         30,000.00       
4. วัสดกุ่อสร้าง -               -               -               -                -               100.00-    50,000.00      

-               -               202,737.00     240,752.00      227,600.00     31.81-     300,000.00     

-               -               355,051.00     257,489.00      470,600.00     62.58-     765,100.00     

-               -               355,051.00     257,489.00      470,600.00     62.58-     765,100.00     
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รวมค่าวัสด ุ

รายจา่ยจริง ประมาณการ

รวมค่าใชส้อย 

รวมงบด าเนินงาน 

รายจา่ย

รวมหมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ
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งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์ 19,000.00       
ประเภท
1. ครุภัณฑ์ส านักงาน -               -               -               -                50,000.00      100.00    -               

-                

2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง่ -               -               -               -                38,000.00      100.00    -               
-                

3. ครุภัณฑ์ส ารวจ -               -               -               -                11,000.00      100.00    -               
-                

4. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -               -               -               -                101,200.00     100.00    -               

5. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจายเพื่อซอมแซม -               -               10,750.00      11,790.00       30,000.00      100.00    -               
บ ารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑแขนาดใหญ เชน เคร่ืองบิน เคร่ืองจักรกล
ยานพาหนะ เป็นตน ซ่ึงไมรวมถึงคาซอมบ ารุงปกติหรือซอมกลาง)

-               -               10,750.00      30,790.00       230,200.00     100.00    -               
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รายจา่ย

รวมค่าครุภัณฑ์ 

ประมาณการรายจา่ยจริง
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ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท
1. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง -               -               100,000.00     576,250.00      364,600.00     100.00    -               

-               -               100,000.00     576,250.00      364,600.00     100.00    -               

-               -               110,750.00     607,040.00      594,800.00     100.00    -               

-               -               110,750.00     607,040.00      594,800.00     100.00    -               

-               -               970,509.00     1,364,068.00   2,069,400.00  13.45     1,791,100.00  
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รายจา่ย
รายจา่ยจริง

รวมค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน 

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 

ประมาณการ

รวมงบลงทุน 
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    6.2 งานไฟฟ้าถนน
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง
ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท
1. อาคารตา่ง ๆ -               -               1,135,300.00  376,000.00      560,000.00     23.21     430,000.00     

1.1 โครงการกอสรางอาคารศูนยแอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานฯ ม.5 -                -                560,000.00     23.21      430,000.00     
2. ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณปูโภค -               -               2,604,500.00  3,220,100.00   2,247,000.00  73.33-     3,894,700.00  

2.1 โครงการกอสรางถนนลูกรัง พรอมบดอดั บานแมฮาว หมู 3 -                -                -                -                 -                100.00-    563,800.00     
(ซอยขางบานนายนรินทรแ ธิรินทอง)
2.2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานแมฮาว หมู 3 -                -                -                -                 -                100.00-    372,300.00     
(ซอยบานนางเสารแแกว เกษาพันธแ)
2.3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานแพะดอนสัก -                -                -                -                 -                100.00-    51,900.00       
หมู 5 (ซอยบานนางจันทรแเพ็ญ ศิลปชัย) 
2.4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานขามแดง หมู 6 -                -                -                -                 -                100.00-    161,200.00     
(ซอยบานนางศรีนวล แกวเสมอใจ)
2.5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานขามแดง หมู 6 -                -                -                -                 -                100.00-    57,900.00       
(ซอยบานนายค า ใหมทา)
2.6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานขามแดง หมู 6 -                -                -                -                 -                100.00-    104,000.00     
(ซอยบานนายชาญ ตองใจ)
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รายจา่ยจริง ประมาณการ
รายจา่ย



ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดตา่ง ปี 2559
(%)

2.7 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานขามแดง หมู 6 -                -                -                -                 100.00-    35,500.00       
(ซอยบานนายสิงหแแกว ทิพยแมณี)
2.8 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานขามแดง หมู 6 -                -                -                -                 100.00-    61,300.00       
(ซอยบานนายเฉลิมศักด์ิ เหลาวาณิชวัฒนา)
2.9 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานปันงาว หมู 7 -                -                -                -                 100.00-    31,500.00       
(ซอยบานนายลอด งาวทาสม)
2.10 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานปันงาว หมู 7 -                -                -                -                 100.00-    24,600.00       
(ซอยบานนางอ าไพ สอนเตจา)
2.11 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานปันงาว หมู 7 -                -                -                -                 100.00-    17,500.00       
(ซอยบานนายประหยัด รินชมภ)ู
2.12 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหัวหนอง หมู 8 -                -                -                -                 100.00-    30,500.00       
(ซอยบานนางบุญนาค ตาเมืองมา) 
2.13 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานปางมวง หมู 9 -                -                -                -                 100.00-    267,600.00     
(ทางเขาปุาชา)
2.14 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานปางมวง หมู 9 -                -                -                -                 100.00-    206,100.00     
 - จุดที่ 1 ขามทางรถไฟ (สายลาง) 1 
 - จุดที่ 2 ขามทางรถไฟ (สายลาง) 2 
2.15 โครงการกอสรางรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก -                -                -                -                 100.00-    63,100.00       
บานแพะดอนสัก หมู 5 (ซอยบานนางนอย มาเมืองใจ)
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รายจา่ย
ประมาณการรายจา่ยจริง
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2.16 โครงการกอสรางรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก -                -                -                -                 100.00-    120,500.00     
บานปันงาว หมู 7 (ซอยบานนายเย็น บุญจ)ู
2.17 โครงการกอสรางรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก -                -                -                -                 100.00-    267,300.00     
บานหัวหนอง หมู 8 (สายหนาบานนางขวัญเรือน ติวรรณะ)
2.18 โครงการกอสรางถังกรองน้ าใส พรอมเดินทอระบบประปา -                -                -                -                 100.00-    300,400.00     
และติดต้ังระบบสูบน้ า บานสถานี หมู 4 (บริเวณประปาหมูบาน)
2.19 โครงการวางทอสงน้ าระบบประปาหมูบาน บานปันงาว หมู 7 -                -                -                -                 100.00-    550,000.00     
(ภายในหมูบาน)
2.20 โครงการกอสรางลานกฬีาคอนกรีตเสริมเหล็ก บานแพะดอนสัก -                -                -                -                 100.00-    607,700.00     
หมู 5  (ลานกฬีาขางศาลาเอนกประสงคแประจ าหมูบาน)

3. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง -               -               311,900.00     583,600.00      95,000.00      19.47-     113,500.00     
3.1 โครงการซอมแซมถนนลูกรังบดอดั บานหัวหนอง หมู 8 -                -                -                -                 -                100.00-    113,500.00     
(ซอยบานนายเสง่ียม หมอใจวงศแ)

-               -               4,051,700.00  4,179,700.00   2,902,000.00  52.94-     4,438,200.00  

-               -               4,051,700.00  4,179,700.00   2,902,000.00  52.94-     4,438,200.00  

-               -               4,051,700.00  4,179,700.00   2,902,000.00  52.94-     4,438,200.00  
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รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 

ประมาณการ
รายจา่ย

รายจา่ยจริง

รวมงบลงทุน 

รวมค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 
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งบเงนิอุดหนุน
หมวดเงนิอุดหนุน 
เงนิอุดหนุน
ประเภท
1. เงนิอุดหนุนสว่นราชการ -               -               -               -                200,000.00     -        200,000.00     

1.1 อุดหนุนที่ท าการไฟฟ้าสว่นภูมิภาคอ าเภอห้างฉตัร 
     เพื่อจายเป็นคาใชจายการขยายเขตระบบจ าหนายไฟฟูา -                -                -                -                 200,000.00     -         200,000.00     
สาธารณะประจ าหมูบานในพื้นที่ต าบลหางฉัตร เป็นคาพาดสาย
แรงต่ าเพื่อติดต้ังดวงโคมไฟฟูาสาธารณะ คาติดต้ังมิเตอรแไฟฟูา ฯลฯ
คาขยายเขตระบบจ าหนายระบบจ าหนายไฟฟูาสาธารณะ หมูบาน
ที่สาธารณะ หรือฌาปนสถาน ในเขตเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล

-               -               -               -                200,000.00     -        200,000.00     

-               -               -               -                200,000.00     -        200,000.00     

-               -               4,051,700.00  4,179,700.00   3,102,000.00  49.52-     4,638,200.00  
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รวมงานไฟฟ้าถนน 

รวมงบเงนิอุดหนุน 

รวมหมวดเงนิอุดหนุน 

รายจา่ยจริง ประมาณการ
รายจา่ย
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    6.3 งานก าจดัขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบด าเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ
ค่าใชส้อย
ประเภท
1. รายจา่ยเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ -               -               315,300.00     437,600.00      500,000.00     28.00     360,000.00     

1.1 คาบริหารจัดการขยะ -                -                315,300.00     437,600.00      500,000.00     28.00      360,000.00     

-               -               315,300.00     437,600.00      500,000.00     28.00     360,000.00     

-               -               315,300.00     437,600.00      500,000.00     28.00     360,000.00     

-               -               315,300.00     437,600.00      500,000.00     28.00     360,000.00     

-               -               315,300.00     437,600.00      500,000.00     28.00     360,000.00     

-               -               5,337,509.00  5,981,368.00   5,671,400.00  19.71-     6,789,300.00  
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รายจา่ย
รายจา่ยจริง ประมาณการ

รวมรายจา่ยแผนงานเคหะและชมุชน 

รวมงานก าจดัขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

รวมหมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ

รวมงบด าเนินงาน 

รวมค่าใชส้อย 
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 7. แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
    7.1 งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร 
หมวดเงนิเดอืน ค่าจา้งประจ า และค่าจา้งชั่วคราว
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)
ประเภท
1. เงนิเดอืนพนักงาน -               -               -               202,104.00     255,000.00     13.73-     290,000.00     
2. เงนิเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงาน -               -               -               1,020.00         -               -        -               
3. ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง -               -               -               125,170.00     212,000.00     8.49-      230,000.00     
    3.1 พนักงานจางตามภารกจิ -                -                -                125,170.00      212,000.00     8.49-       230,000.00     
4. เงนิเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง -               -               -               42,064.00       10,000.00      100.00   -               

4.1 พนักงานจางตามภารกจิ -                -                -                42,064.00        10,000.00       100.00    -                

-               -               -               370,358.00     477,000.00     9.01-      520,000.00     

-               -               -               370,358.00     477,000.00     9.01-      520,000.00     
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลต าบลหา้งฉัตรแม่ตาล

ต าบลหา้งฉัตร  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

รายจา่ยจริง ประมาณการ
รายจา่ย

รวมหมวดเงนิเดอืน ค่าจา้งประจ า และค่าจา้งชั่วคราว 

รวมงบบุคลากร 
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งบด าเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ
ค่าตอบแทน 
ประเภท
1. ค่าเชา่บ้าน -               -               -               11,400.00       36,000.00      58.33     15,000.00      
2. เงนิชว่ยเหลอืการศึกษาบุตร -               -               -               1,937.00         10,000.00      50.00     5,000.00        
3. เงนิชว่ยเหลอืค่ารักษาพยาบาล -               -               -               7,397.50         -               -        -               

-               -               -               20,734.50       46,000.00      56.52     20,000.00      

ค่าใชส้อย
ประเภท
1. รายจา่ยเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ -               -               -               -                -               -        -               

1.1 คาธรรมเนียมตาง ๆ และคาลงทะเบียน -                -                -                -                 -                -        -                
2. รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เขา้ลกัษณะ -               -               -               -                20,000.00      50.00     10,000.00      
รายจา่ยหมวดอ่ืน ๆ

2.1 คาใชจายในการเดินทางไปราชการและคาลงทะเบียนตาง ๆ -                -                -                -                 20,000.00       50.00     10,000.00       
3. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจา่ยเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษา -               -               -                15,000.00      -        15,000.00      
ทรัพยส์นิ เพ่ือให้สามารถใชง้านไดต้ามปกตฯิ)

-               -               -               -                35,000.00      28.57     25,000.00      

72                 

รายจา่ยจริง ประมาณการ
รายจา่ย

รวมค่าใชส้อย 

รวมค่าตอบแทน 
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ค่าวัสด ุ
ประเภท
1. วัสดสุ านักงาน -               -               -               8,350.00         28,200.00      46.81     15,000.00      

1.1 วัสดุส านักงานที่ใชในการปฏิบัติงาน -                -                -                8,350.00          20,000.00       25.00     15,000.00       
8,200.00         

2. วัสดโุฆษณาและเผยแพร่ -               -               -               4,000.00         5,000.00        -        5,000.00        
3. วัสดคุอมพิวเตอร์ -               -               -               840.00           20,000.00      25.00     15,000.00      

3.1 วัสดุคอมพิวเตอรแที่ใชในการปฏิบัติงาน -                -                -                840.00            20,000.00       25.00     15,000.00       

-               -               -               13,190.00       53,200.00      34.21     35,000.00      

-               -               -               33,924.50       134,200.00     40.39     80,000.00      

-               -               -               33,924.50       134,200.00     40.39     80,000.00      
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รวมงบด าเนินงาน 

รวมหมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ

รายจา่ยจริง ประมาณการ
รายจา่ย

รวมค่าวัสด ุ
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งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
ประเภท
1. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ -               -               -               -                6,000.00        100.00   -               

2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -               -               -               -                4,200.00        100.00   -               

3. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจายเพื่อซอมแซมบ ารุงรักษา -               -               -               -                15,000.00      100.00   -               
โครงสรางของครุภัณฑแขนาดใหญ เชน เคร่ืองบิน เคร่ืองจักรกล
ยานพาหนะ เป็นตน ซ่ึงไมรวมถึงคาซอมบ ารุงปกติหรือซอมกลาง)

-               -               -               -                25,200.00      100.00   -               

-               -               -               -                25,200.00      100.00   -               

-               -               -               -                25,200.00      100.00   -               

-               -               -               404,282.50     636,400.00     5.72      600,000.00     
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รวมค่าครุภัณฑ์ 

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 

รวมงานบริหารทั่วไป 

รายจา่ย
ประมาณการรายจา่ยจริง

รวมงบลงทุน 
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    7.2 งานสง่เสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน
งบด าเนินงาน 
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ
ค่าใชส้อย
ประเภท
1. รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เขา้ลกัษณะ -               -               25,473.00      112,705.00     200,000.00     -        200,000.00     
รายจา่ยหมวดอ่ืน ๆ

1.1 คาใชจายในการจัดท าเวทีประชาคมต าบล/เทศบาลต าบล -                -                5,473.00         9,510.00          20,000.00       50.00     10,000.00       
หางฉัตรแมตาลเคล่ือนที่
1.2 โครงการสนับสนุนกจิกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน -                -                -                59,775.00        60,000.00       66.67-     100,000.00     
แหงชาติ (อสม.)
1.3 โครงการสนับสนุนศูนยแปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดต าบล -                -                20,000.00       -                 20,000.00       -        20,000.00       
1.4 โครงการลดรายจายเพิ่มรายไดขยายโอกาสใหกบัประชาชน -                -                -                -                 50,000.00       40.00     30,000.00       
1.5 โครงการศูนยแปรองดองสมานฉันทแเพื่อการปฏิรูป -                -                -                43,420.00        50,000.00       60.00     20,000.00       
1.6 โครงการ "การศึกษาเพื่อตอตานการใชยาเสพติดในเด็กนักเรียน" (โครงการ D.A.R.E) -                -                -                 -                100.00-    20,000.00       

-               -               25,473.00      112,705.00     200,000.00     -        200,000.00     

-               -               25,473.00      112,705.00     200,000.00     -        200,000.00     

-               -               25,473.00      112,705.00     200,000.00     -        200,000.00     
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ประมาณการ

รวมรายจา่ยหมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ

รวมงบด าเนินงาน 

รวมค่าใชส้อย 

รายจา่ยจริง
รายจา่ย



ประมาณการ
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดตา่ง ปี 2559

(%)

งบเงนิอุดหนุน
หมวดเงนิอุดหนุน 
เงนิอุดหนุน
ประเภท
1. เงนิอุดหนุนสว่นราชการ -               -               52,000.00      48,000.00       55,000.00      45.45-     80,000.00      

1.1 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอห้างฉตัร
 - โครงการสนับสนุนกิ่งกาชาดอ าเภอหางฉัตร ประจ าปีงบประมาณ -                -                12,000.00       12,000.00        15,000.00       100.00    -                
2558 อ าเภอหางฉัตร จังหวัดล าปาง
 - โครงการเสริมสรางศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพศูนยแปฏิบัติ -                -                30,000.00       30,000.00        30,000.00       -        30,000.00       
การพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดอ าเภอหางฉัตร จังหวัดล าปาง
ประจ าปีงบประมาณ 2559
 - โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมูบาน (กม.) -                -                10,000.00       6,000.00          10,000.00       100.00    -                
อ าเภอหางฉัตร จังหวัดล าปาง ประจ าปีงบประมาณ 2559
 - โครงการพัฒนาศักยภาพการเกษตร ตามแนวเศรษฐกจิพอเพียง -                -                -                -                 -                100.00-    50,000.00       
ในพื้นที่อ าเภอหางฉัตร จังหวัดล าปาง ประจ าปีงบประมาณ 2559

2. เงนิอุดหนุนเอกชน -               -               100,000.00     413,800.00     145,000.00     13.86-     165,100.00     
2.1 อดุหนุนคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน -                -                10,000.00       15,000.00        15,000.00       50.00     7,500.00         
ประจ าหมูบาน บานแมฮาว หมู 3
 - โครงการพัฒนางานสาธารณสุข
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2.2 อดุหนุนคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน -                -                10,000.00       15,000.00        15,000.00       50.00     7,500.00         
ประจ าหมูบาน บานสถานี หมู 4
 - โครงการพัฒนางานสาธารณสุข
2.3 อดุหนุนคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน -                -                10,000.00       15,000.00        15,000.00       50.00     7,500.00         
ประจ าหมูบาน บานแพะดอนสัก หมู 5
 - โครงการพัฒนางานสาธารณสุข
2.4 อดุหนุนคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน -                -                10,000.00       15,000.00        15,000.00       50.00     7,500.00         
ประจ าหมูบาน บานขามแดง หมู 6
 - โครงการพัฒนางานสาธารณสุข
2.5 อดุหนุนคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน -                -                10,000.00       15,000.00        15,000.00       50.00     7,500.00         
ประจ าหมูบาน บานปันงาว หมู 7
 - โครงการพัฒนางานสาธารณสุข
2.6 อดุหนุนคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน -                -                10,000.00       15,000.00        15,000.00       50.00     7,500.00         
ประจ าหมูบาน บานหัวหนอง หมู 8
 - โครงการพัฒนางานสาธารณสุข
2.7 อดุหนุนคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน -                -                10,000.00       15,000.00        15,000.00       50.00     7,500.00         
ประจ าหมูบาน บานปางมวง หมู 9
 - โครงการพัฒนางานสาธารณสุข
2.8 อดุหนุนกลุมสตรีต าบลหางฉัตร -                -                20,000.00       20,000.00        20,000.00       -        20,000.00       
 - โครงการวันสตรีสากลอ าเภอหางฉัตร
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2.9 อดุหนุนศูนยแพัฒนาครอบครัวต าบลหางฉัตร -                -                10,000.00       20,000.00        20,000.00       -        20,000.00       
 - คายพัฒนาครอบครัวไทยหางไกลยาเสพติด
2.10 ชมรมผูสูงอายุต าบลหางฉัตร -                -                -                -                 -                100.00-    72,600.00       
 - โครงการพัฒนาที่ท าการชมรมผูสูงอายุในเขต ทต.หางฉัตรแมตาล

268,800.00     
3. เงนิอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ -               -               -               -                -               100.00-    15,000.00      

3.1 อดุหนุนกิ่งกาชาดอ าเภอหางฉัตร -                -                -                -                 -                100.00-    15,000.00       
 - โครงการสนับสนุนกิ่งกาชาดอ าเภอหางฉัตรฯ

-               -               152,000.00     461,800.00     200,000.00     30.05-     260,100.00     

-               -               152,000.00     461,800.00     200,000.00     30.05-     260,100.00     

-               -               177,473.00     574,505.00     400,000.00     15.03-     460,100.00     

-               -               177,473.00     978,787.50     1,036,400.00  2.29-      1,060,100.00  
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ประมาณการรายจา่ยจริง
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รายจา่ย



ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดตา่ง ปี 2559
(%)

 8. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
    8.1 งานกีฬาและนันทนาการ

งบด าเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ
ค่าใชส้อย
ประเภท
1. รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เขา้ลกัษณะ -               -               104,470.00     124,215.00     200,000.00     50.00     100,000.00    
รายจา่ยหมวดอ่ืน ๆ

1.1 โครงการแขงขันกฬีาเยาวชน และประชาชนภายในเทศบาล -                -                54,490.00       75,715.00        150,000.00     33.33     100,000.00     
ต าบลหางฉัตรแมตาล
1.2 โครงการแขงขันกฬีาผูสูงอายุต าบลหางฉัตร -                -                49,980.00       48,500.00        50,000.00       100.00    -               

-               -               104,470.00     124,215.00     200,000.00     50.00     100,000.00    
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รายจา่ยจริง ประมาณการ

รวมค่าใชส้อย 

รายจา่ย

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลต าบลหา้งฉัตรแม่ตาล

ต าบลหา้งฉัตร  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง
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ค่าวัสด ุ
ประเภท
1. วัสดกีุฬา -               -               59,992.00      59,905.00       60,000.00      -        60,000.00      

-               -               59,992.00      59,905.00       60,000.00      -        60,000.00      

-               -               164,462.00     184,120.00     260,000.00     38.46     160,000.00    

-               -               164,462.00     184,120.00     260,000.00     38.46     160,000.00    

งบเงนิอุดหนุน
หมวดเงนิอุดหนุน 
เงนิอุดหนุน
ประเภท
1. เงนิอุดหนุนสว่นราชการ -               -               10,000.00      10,000.00       10,000.00      -        10,000.00      

1.1 อดุหนุนโรงเรียนอนุบาลหางฉัตร -                -                10,000.00       10,000.00        10,000.00       -        10,000.00       
 - โครงการการจัดการแขงขันกฬีาเด็กและเยาวชนอ าเภอหางฉัตร
ประจ าปีการศึกษา 2558

2. เงนิอุดหนุนเอกชน -               -               63,000.00      99,000.00       208,900.00     2.20-      213,500.00    
2.1 อดุหนุนคณะกรรมการหมูบานแมฮาว หมู 3 -                -                15,000.00       20,000.00        35,000.00       -        35,000.00       
 - โครงการแขงขันกฬีาเยาวชน และประชาชนภายในเทศบาล
ต าบลหางฉัตรแมตาล ประจ าปี 2559
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รวมค่าวัสด ุ
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ประมาณการ
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2.2 อดุหนุนคณะกรรมการหมูบานสถานี หมู 4 -                -                5,000.00         10,000.00        15,000.00       -        15,000.00       
 - โครงการแขงขันกฬีาเยาวชน และประชาชนภายในเทศบาล
ต าบลหางฉัตรแมตาล ประจ าปี 2559
2.3 อดุหนุนคณะกรรมการหมูบานแพะดอนสัก หมู 5 -                -                9,000.00         14,000.00        25,000.00       -        25,000.00       
 - โครงการแขงขันกฬีาเยาวชน และประชาชนภายในเทศบาล
ต าบลหางฉัตรแมตาล ประจ าปี 2559
2.4 อดุหนุนคณะกรรมการหมูบานขามแดง หมู 6 -                -                8,000.00         13,000.00        25,000.00       -        25,000.00       
 - โครงการแขงขันกฬีาเยาวชน และประชาชนภายในเทศบาล
ต าบลหางฉัตรแมตาล ประจ าปี 2559
2.5 อดุหนุนคณะกรรมการหมูบานปันงาว หมู 7 -                -                15,000.00       20,000.00        35,000.00       -        35,000.00       
 - โครงการแขงขันกฬีาเยาวชน และประชาชนภายในเทศบาล
ต าบลหางฉัตรแมตาล ประจ าปี 2559
2.6 อดุหนุนคณะกรรมการหมูบานหัวหนอง หมู 8 -                -                6,000.00         12,000.00        15,000.00       -        15,000.00       
 - โครงการแขงขันกฬีาเยาวชน และประชาชนภายในเทศบาล
ต าบลหางฉัตรแมตาล ประจ าปี 2559
2.7 อดุหนุนคณะกรรมการหมูบานปางมวง หมู 9 -                -                5,000.00         10,000.00        15,000.00       -        15,000.00       
 - โครงการแขงขันกฬีาเยาวชน และประชาชนภายในเทศบาล
ต าบลหางฉัตรแมตาล ประจ าปี 2559
2.8 อดุหนุนชมรมผูสูงอายุต าบลหางฉัตร -                -                -                -                 43,900.00       10.48-     48,500.00       
 - โครงการแขงขันกฬีาผูสูงอายุต าบลหางฉัตร

-               -               73,000.00      109,000.00     218,900.00     2.10-      223,500.00    
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ประมาณการ
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-               -               73,000.00      109,000.00     218,900.00     2.10-      223,500.00    

-               -               237,462.00     293,120.00     478,900.00     19.92     383,500.00    

    8.2 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน
งบด าเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ
ค่าใชส้อย
ประเภท
1. รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เขา้ลกัษณะ -               -               76,860.00      171,834.20     710,000.00     36.62     450,000.00    
รายจา่ยหมวดอ่ืน ๆ

1.1 โครงการท าบุญเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล หรือวันส าคัญฯ -                -                -                29,780.00        10,000.00       100.00    -               
1.2 คาใชจายในการบริหารจัดการฌาปนสถานต าบลหางฉัตร -                -                -                77,184.20        150,000.00     66.67     50,000.00       
1.3 โครงการสงเสริมประเพณีรดน้ าด าหัวผูสูงอายุและผูน าทองถิ่นฯ -                -                8,000.00         -                 30,000.00       100.00    -               
1.4 โครงการถวายเทียนพรรษา -                -                18,880.00       6,580.00          30,000.00       100.00    -               
1.5 โครงการจัดงานบุญกนิขาวสลาก (สลากภัตร) -                -                5,000.00         13,290.00        15,000.00       33.33     10,000.00       
1.6 โครงการจัดงานเขารุกขมูล -                -                14,980.00       15,000.00        15,000.00       100.00    -               
1.7 โครงการจัดงานสงเสริมประเพณียีเ่ป็ง (ลอยกระทง) -                -                -               -                120,000.00     100.00-    240,000.00     
1.8 โครงการจัดงานสงเสริมประเพณีปี๋ใหมเมือง (สงกรานตแ) -                -                -                -                 120,000.00     -        120,000.00     
1.9 โครงการสรงน้ าพระธาตุปางมวง หมู 9 -                -                -                -                 100,000.00     70.00     30,000.00       

30,000.00      30,000.00       120,000.00     
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-               -               76,860.00      171,834.20     710,000.00     36.62     450,000.00    

-               -               76,860.00      171,834.20     710,000.00     36.62     450,000.00    

-               -               76,860.00      171,834.20     710,000.00     36.62     450,000.00    

งบเงนิอุดหนุน    
หมวดเงนิอุดหนุน 
เงนิอุดหนุน
ประเภท
1. เงนิอุดหนุนสว่นราชการ -               -               15,000.00      25,000.00       25,000.00      -        25,000.00      

1.1 อดุหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอหางฉัตร -                -                15,000.00       15,000.00        15,000.00       -        15,000.00       
 - โครงการจัดสนับสนุนกจิกรรมงานรัฐพิธี และงานวัฒนธรรม
ประเพณี ประจ าปีงบประมาณ 2559
1.2 อดุหนุนส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดล าปาง -                -                -                10,000.00        10,000.00       -        10,000.00       
 - โครงการจัดอบรมเยาวชนคนตีกเองปูุจาเพื่อรวมแขงขันในงาน
มหกรรมกเองปูุจา จังหวัดล าปาง คร้ังที่ 15 ประจ าปี 2559

2. เงนิอุดหนุนเอกชน -               -               174,000.00     275,000.00     315,000.00     100.00   -               

-               -               189,000.00     300,000.00     340,000.00     92.65     25,000.00      

-               -               189,000.00     300,000.00     340,000.00     92.65     25,000.00      

-               -               265,860.00     471,834.20     1,050,000.00  54.76     475,000.00    
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รวมค่าใชส้อย 

รวมหมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ

รวมงบด าเนินงาน 

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

รวมงบเงนิอุดหนุน 

รวมหมวดเงนิอุดหนุน 

รายจา่ยจริง ประมาณการ
รายจา่ย
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    8.3 งานวิชาการางแผนและสง่เสริมการท่องเที่ยว
งบด าเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ
ค่าใชส้อย
ประเภท
1. รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เขา้ลกัษณะ -               -               29,770.00      -                30,000.00      100.00   -               
รายจา่ยหมวดอ่ืน ๆ

1.1 โครงการการจัดงานสะโตกชาง ประจ าปี 2558 -                -                29,770.00       -                 30,000.00       100.00    -               

-               -               29,770.00      -                30,000.00      100.00   -               

-               -               29,770.00      -                30,000.00      100.00   -               

-               -               29,770.00      -                30,000.00      100.00   -               

งบเงนิอุดหนุน

หมวดเงนิอุดหนุน 

เงนิอุดหนุน

ประเภท

1. เงนิอุดหนุนสว่นราชการ -               -               10,000.00      10,000.00       10,000.00      -        10,000.00      

1.1 อดุหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอหางฉัตร -                -                10,000.00       10,000.00        10,000.00       -        10,000.00       

 - โครงการสนับสนุนการจัดงานร่ืนเริงฤดูหนาวของดีนครล าปาง ประจ าปีงบประมาณ 2559
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รวมค่าใชส้อย 

รวมหมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ

รวมงบด าเนินงาน 

รายจา่ยจริง ประมาณการ
รายจา่ย
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-               -               10,000.00      10,000.00       10,000.00      -        10,000.00      

-               -               10,000.00      10,000.00       10,000.00      -        10,000.00      

-               -               39,770.00      10,000.00       40,000.00      75.00     10,000.00      

-               -               543,092.00     774,954.20     1,568,900.00  44.64     868,500.00    
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รวมจา่ยแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

รายจา่ยจริง ประมาณการ
รายจา่ย

รวมหมวดเงนิอุดหนุน 

รวมงบเงนิอุดหนุน 

รวมงานวิชาการางแผนและสง่เสริมการท่องเที่ยว 
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 9. แผนงานการเกษตร
    9.1 งานสง่เสริมการเกษตร

งบด าเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ
ค่าวัสด ุ
ประเภท
1. วัสดกุารเกษตร -               -               19,950.00      39,330.00       20,000.00      250.00-   70,000.00      

-               -               19,950.00      39,330.00       20,000.00      250.00-   70,000.00      

-               -               19,950.00      39,330.00       20,000.00      250.00-   70,000.00      

-               -               19,950.00      39,330.00       20,000.00      250.00-   70,000.00      

86                

รายจา่ย

รวมค่าวัสด ุ

รวมหมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ

รวมงบด าเนินงาน 

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลต าบลหา้งฉัตรแม่ตาล

ต าบลหา้งฉัตร  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

รายจา่ยจริง ประมาณการ
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งบรายจา่ยอ่ืน 
หมวดรายจา่ยอ่ืน 
รายจา่ยอ่ืน
ประเภท
1. การชว่ยเหลอืเกษตรกรในภาวะราคาผลผลติทางการเกษตรตกต่ า -               -               -               -                10,000.00      -        10,000.00      

-               -               -               -                10,000.00      -        10,000.00      

-               -               -               -                10,000.00      -        10,000.00      

-               -               19,950.00      39,330.00       30,000.00      166.67-   80,000.00      

    9.2 งานอนุรักษ์แหลง่น้ าและป่าไม้
งบด าเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ
ค่าใชส้อย
ประเภท
1. รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เขา้ลกัษณะ -               -               13,000.00      35,000.00       55,000.00      36.36     35,000.00      
รายจา่ยหมวดอ่ืน ๆ

1.1 โครงการทองถิ่นไทย รวมใจภักด์ิ รักษแพื้นที่สีเขียว -                -                -                20,000.00        20,000.00       -        20,000.00       
1.2 โครงการพระราชเสาวนียแ -                -                -                15,000.00        15,000.00       -        15,000.00       
1.3 โครงการกอสรางฝายชะลอน้ า -                -                13,000.00       -                 20,000.00       100.00    -               
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รวมงานสง่เสริมการเกษตร 

ประมาณการ

รวมหมวดรายจา่ยอ่ืน 

รวมงบรายจา่ยอ่ืน 

รายจา่ย
รายจา่ยจริง
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-               -               13,000.00      35,000.00       55,000.00      36.36     35,000.00      

-               -               13,000.00      35,000.00       55,000.00      36.36     35,000.00      

-               -               13,000.00      35,000.00       55,000.00      36.36     35,000.00      

-               -               13,000.00      35,000.00       55,000.00      36.36     35,000.00      

-               -               32,950.00      74,330.00       85,000.00      35.29-     115,000.00    
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รวมจา่ยแผนงานการเกษตร 

รวมหมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ

รวมค่าใชส้อย 

รวมงานอนุรักษ์แหลง่น้ าและป่าไม้ 

รายจา่ย

รวมงบด าเนินงาน 

รายจา่ยจริง ประมาณการ
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 10. แผนงานการพาณชิย์
    10.1 งานโรงฆ่าสตัว์

งบด าเนินงาน
หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสดุ
ค่าใชส้อย
ประเภท
1. รายจา่ยเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ -               -               -               60,000.00       60,000.00      40.00-     84,000.00      

1.1 คาจางแรงงาน -                -                -                60,000.00        60,000.00       40.00-     84,000.00       
2. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจา่ยเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษา -               -               -                30,000.00      33.33     20,000.00      
ทรัพยส์นิ เพ่ือให้สามารถใชง้านไดต้ามปกตฯิ)

-               -               -               60,000.00       90,000.00      15.56-     104,000.00     
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลต าบลหา้งฉัตรแม่ตาล

ต าบลหา้งฉัตร  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

รวมรายจา่ยค่าใชส้อย 

รายจา่ย
รายจา่ยจริง ประมาณการ
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ค่าวัสด ุ
ประเภท
1. วัสดงุานบ้านงานครัว -               -               -               29,680.00       30,000.00      66.67     10,000.00      
2. วัสดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น -               -               -               108,096.00      50,000.00      40.00     30,000.00      

-               -               -               137,776.00      80,000.00      50.00     40,000.00      

-               -               -               197,776.00      170,000.00     15.29     144,000.00     

-               -               -               197,776.00      170,000.00     15.29     144,000.00     

-               -               -               197,776.00      170,000.00     15.29     144,000.00     

-               -               -               197,776.00      170,000.00     15.29     144,000.00     
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รายจา่ยจริง ประมาณการ

รวมรายจา่ยแผนงานการพาณชิย ์

รวมงานโรงฆ่าสตัว์ 

รายจา่ย

รวมค่าวัสด ุ

รวมหมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ

รวมงบด าเนินงาน 
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 11. แผนงานงบกลาง
    11.1 งานงบกลาง

งบกลาง
หมวดงบกลาง
ประเภท
1. เงนิสมทบกองทุนประกันสงัคมส าหรับพนักงานจา้งตามภารกิจ -               -               177,732.00     128,538.00     156,000.00     2.56-      160,000.00     
พนักงานจา้งทั่วไป และแรงงานที่มีสญัญาจา้งตาม พ.ร.บ.แรงงานฯ
2. สวัสดกิารสงเคราะห์เบี้ยยงัชพีผู้ป่วยเอดส ์ -               -               84,000.00      79,000.00      78,000.00      7.69-      84,000.00      
จ านวน 14 คนๆละ 500.-บาทตอเดือน
3. เงนิส ารองจา่ย -               -               164,253.00     182,024.00     200,000.00     100.00-   400,000.00     
4. รายจา่ยตามขอ้ผูกพัน -               -               303,013.65     327,618.44     360,000.00     2.78      350,000.00     

4.1 เงินบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย (ส.ท.ท.) -                -                28,193.65       36,138.44       50,000.00       -        50,000.00       
4.2 เงินสมทบระบบหลักประกนัสุขภาพ -                -                124,820.00     141,480.00      150,000.00     -        150,000.00     
4.3 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ทต.หางฉัตรแมตาล -                -                150,000.00     150,000.00      150,000.00     -        150,000.00     
4.4 เงินรางวัลน าจับ -                -                -                -                10,000.00       100.00    -                
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รายจา่ย
รายจา่ยจริง ประมาณการ

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลต าบลหา้งฉัตรแม่ตาล

ต าบลหา้งฉัตร  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง
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5. เงนิชว่ยเหลอืพิเศษ (เงนิค่าท าศพ) -               -               -               27,000.00      -               -        -               
6. ชดใชห้น้ีกองทุนเศรษฐกิจชมุชน -               -               -               -               173,000.00     100.00   -               

-               -               728,998.65     744,180.44     967,000.00     2.79-      994,000.00     

งบบ าเหน็จ/บ านาญ
หมวดบ าเหน็จ/บ านาญ
ประเภท
1. เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นท้องถ่ิน -               -               369,657.00     360,554.77     426,000.00     1.41      420,000.00     
(ก.บ.ท.)

-               -               369,657.00     360,554.77     426,000.00     1.41      420,000.00     

-               -               1,098,655.65  1,104,735.21  1,393,000.00  1.51-      1,414,000.00  

-               -               1,098,655.65  1,104,735.21  1,393,000.00  1.51-      1,414,000.00  
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รวมรายจา่ยแผนงานงบกลาง 

รายจา่ยจริง ประมาณการ
รายจา่ย

รวมหมวดงบกลาง 

รวมหมวดบ าเหน็จ/บ านาญ 

รวมงานงบกลาง 



ประมาณการรายจา่ยรวมทั้งสิน้ 27,000,000.-บาท จา่ยจากรายได้จดัเก็บเอง หมวดภาษีจดัสรร และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น

11,531,000  บาท
งานบริหารทั่วไป รวม 9,168,000    บาท

งบบุคลากร รวม 6,187,000       บาท
หมวดเงินเดอืน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว รวม 6,187,000       บาท
1. เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 

1.1 ประเภทเงินดอืนนายกเทศมนตร/ีรองนายกเทศมนตรี จ านวน 696,000         บาท
     เพือ่จายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีต าบลหางฉัตรแมตาล
จ านวน 3 อัตรา ต้ังแตวันที ่1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที ่30 กันยายน 2559 ประกอบ
ดวย

1. นายกเทศมนตรีฯ       จ านวน 1 อัตรา
2. รองนายกเทศมนตรีฯ  จ านวน 2 อัตรา  

     โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน
และประโยชนแตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธาน
สภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี
ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบีย้ประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2557
1.2 ประเภทเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตร/ีรองนายก จ านวน 120,000         บาท
เทศมนตรี  
     เพือ่จายเป็นเงินคาตอบแทนประจ าต าแหนงนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรีต าบลหางฉัตรแมตาล จ านวน 3 อัตรา ต้ังแตวันที ่1 ตุลาคม 2558
ถึงวันที ่30 กันยายน 2559 ประกอบดวย 

รวมทั้งสิน้

แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลต าบลห้างฉตัรแม่ตาล

ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง
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1. นายกเทศมนตรีฯ       จ านวน 1 อัตรา
2. รองนายกเทศมนตรีฯ   จ านวน 2 อัตรา  

     โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน
และประโยชนแตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธาน
สภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี
ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบีย้ประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2557
1.3 ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตร/ีรองนายกเทศมนตรี จ านวน 120,000         บาท
     เพือ่จายเป็นคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีต าบล
หางฉัตรแมตาล จ านวน 3 อัตรา ต้ังแตวันที ่1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที ่30 กันยายน
2559 ประกอบดวย

1. นายกเทศมนตรีฯ      จ านวน 1 อัตรา
2. รองนายกเทศมนตรีฯ   จ านวน 2 อัตรา  

     โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน
และประโยชนแตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธาน
สภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี
ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบีย้ประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2557
1.4 ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี จ านวน 199,000         บาท
     เพือ่จายเป็นคาตอบแทนเลขานุการฯ ทีป่รึกษานายกเทศมนตรีต าบลหางฉัตร
แมตาล จ านวน 2 อัตรา ต้ังแตวันที ่1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที ่30 กันยายน 2559
ประกอบดวย

1. เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ   จ านวน 1 อัตรา
2. ทีป่รึกษานายกเทศมนตรีฯ     จ านวน 1 อัตรา

     โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน
และประโยชนแตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธาน
สภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี
ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบีย้ประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2557
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1.5 ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชกิสภาเทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล จ านวน 1,491,000       บาท
     เพือ่จายเป็นคาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล จ านวน
12 คน ต้ังแตวันที ่1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที ่30 กันยายน 2559 ประกอบดวย

1. ประธานสภาฯ จ านวน  1  คน
2. รองประธานสภาฯ จ านวน  1  คน
3. สมาชิกสภาฯ จ านวน 10 คน

     โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน
และประโยชนแตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธาน
สภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี
ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบีย้ประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2557

2. เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 
2.1 ประเภทเงินเดอืนพนักงาน จ านวน 2,129,000       บาท
  เพือ่จายเป็นเงินเดือนพรอมทัง้เงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานเทศบาล ต้ังแต
วันที ่1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที ่30 กันยายน 2559 จ านวน 9 อัตรา ประกอบดวย
     1. ปลัดเทศบาล จ านวน 1 อัตรา
     2. หัวหนาส านักปลัดเทศบาล จ านวน 1 อัตรา
     3. หัวหนาฝุายอ านวยการ จ านวน 1 อัตรา
     4. เจาหนาทีบ่ริหารงานทัว่ไป จ านวน 1 อัตรา
     5. เจาหนาทีว่ิเคราะหแนโยบายและแผน จ านวน 1 อัตรา
     6. บุคลากร จ านวน 1 อัตรา
     7. นิติกร จ านวน 1 อัตรา
     8. เจาพนักงานธุรการ จ านวน 2 อัตรา
2.2 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 177,000         บาท
     เพือ่จายเป็นคาตอบแทนอัตราเงินประจ าต าแหนง และคาตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือนของปลัดเทศบาล และเงินประจ าต าแหนงของหัวหนาส านักปลัดเทศบาล
ต าบลหางฉัตรแมตาล ต้ังแตวันที ่1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที ่30 กันยายน 2559
     โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ าต าแหนง พ.ศ. 2538 
ประกอบกับขอ 12 ขอ 27 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าปาง 
เร่ือง หลักเกณฑแและเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แกไขเพิม่เติม
ฉบับที ่38) พ.ศ. 2556
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2.3 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,138,000       บาท
     2.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 490,000          บาท
     เพือ่จายเป็นคาตอบแทนพรอมทัง้ปรับปรุงคาตอบแทนของพนักงานจาง
ตามภารกิจ ต้ังแตวันที ่1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที ่30 กันยายน 2559 จ านวน 
3 อัตรา ประกอบดวย
     1. ผูชวยเจาหนาทีว่ิเคราะหแนโยบายและแผน  จ านวน 1 อัตรา

2. พนักงานขับรถยนตแ จ านวน 1 อัตรา
3. พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา จ านวน 1 อัตรา

     2.3.2 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัว่ไป จ านวน 648,000          บาท
     เพือ่จายเป็นคาตอบแทนพรอมทัง้ปรับปรุงคาตอบแทนของพนักงานจางทัว่ไป
ต้ังแตวันที ่1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที ่30 กันยายน 2559 จ านวน 6 อัตรา ประกอบ
ดวย

1. คนงานทัว่ไป จ านวน 2 อัตรา
2. คนงานประจ ารถขยะ จ านวน 4 อัตรา

2.4 ประเภทเงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 117,000         บาท
     2.4.1 เงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 45,000            บาท
     เพือ่จายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว และเงินคาตอบแทนพิเศษ ใหกับ
พนักงานจางตามภารกิจ ต้ังแตวันที ่1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที ่30 กันยายน 2559
จ านวน 3 อัตรา 
     โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินเพิม่
การครองชีพชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจ าของสวนราชการ (ฉบับที ่6)
พ.ศ. 2558 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เร่ือง ก าหนดมาตรฐาน
ทัว่ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑแการใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาล
ไดรับเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที ่2) 
     2.4.2 เงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานจ้างทัว่ไป จ านวน 72,000            บาท
     เพือ่จายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว และเงินคาตอบแทนพิเศษ ใหกับ
พนักงานจางทัว่ไป ต้ังแตวันที ่1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที ่30 กันยายน 2559
จ านวน 3 อัตรา 
     โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินเพิม่
การครองชีพชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจ าของสวนราชการ (ฉบับที ่6)
พ.ศ. 2558 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เร่ือง ก าหนดมาตรฐาน
ทัว่ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑแการใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาล
ไดรับเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที ่2) 
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งบด าเนินงาน รวม 2,879,000       บาท
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อย และวัสดุ รวม 2,525,000       บาท
1. ค่าตอบแทน รวม 605,000         บาท

1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง จ านวน 370,000         บาท
ส่วนท้องถ่ิน 
     1.1.1 เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ จ านวน 300,000          บาท
     เพือ่จายเป็นเงินคาประโยชนแตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล) ส าหรับ
พนักงานเทศบาล พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทัว่ไป สังกัดเทศบาล
ต าบลหางฉัตรแมตาล 
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการก าหนดเงินประโยชนแ 
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกพนักงานสวนทองถิ่น
ใหเป็นรายจายอื่นขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557, หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0809.3/ว 25 ลงวันที ่9 มีนาคม 2549 เร่ือง 
การก าหนดประโยชนแตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษส าหรับขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถิ่น, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 4288 ลงวันที ่24 
ธันวาคม 2552 เร่ือง การจายเงินประโยชนแตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ส าหรับ
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2558 เร่ือง ซักซอมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น
     1.1.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ปฏิบัตหิน้าทีท่ีเ่ป็นประโยชน์แก่เทศบาล จ านวน 60,000            บาท
ต าบลห้างฉตัรแมต่าล
     เพือ่จายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง คณะกรรมการตรวจ-
การจาง ผูควบคุมงานกอสราง และคาตอบแทนอยางอื่นขององคแกรปกครองสวน
ทองถิ่น เชน คาตอบแทนสัตวแพทยแ แพทยแผูตรวจโรคสัตวแ โรงฆาสัตวแเทศบาลต าบล
หางฉัตรแมตาล และคาตอบแทนผูปฏิบัติงานอื่นทีเ่ทศบาลฯ มีค าส่ังแตงต้ังใหปฏิบัติ
หนาทีอ่ันเกิดประโยชนแแกประชาชนและเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล ฯลฯ
    โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 3652 ลงวันที ่
17 พฤศจิกายน 2553 เร่ือง การเบิกจายคาตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการซ้ือ
หรือการจาง คณะกรรมการตรวจการจาง และผูควบคุมงานกอสรางขององคแกร
ปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนทีสุ่ด ที ่กค 0406.4/ว 38 
ลงวันที ่28 เมษายน 2558 เร่ือง หลักเกณฑแการเบิกจายคาตอบแทนคณะกรรมการ 
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     1.1.3 เงินรางวัลเก่ียวกับการสอบแขง่ขนั สอบคัดเลือกหรือคัดเลือก จ านวน 10,000            บาท
     เพือ่จายเป็นเงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบแขงขัน สอบคัดเลือกหรือคัดเลือก
ส าหรับคณะกรรมการด าเนินการสอบแขงขัน สอบคัดเลือกหรือคัดเลือก เชน 
การสอบขอเขียน (ขอสอบแบบปรนัย ขอสอบแบบอัตนัย) การสอบสัมภาษณแหรือ
การประเมินบุคคล ซ่ึงเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาลมีค าส่ังแตงต้ังใหปฏิบัติหนาที่
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติราชการขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542, ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายการคัดเลือกพนักงานและลูกจางขององคแกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2558, หนังสือจังหวัดล าปาง ที ่มท 08067.2/ว 1827
ลงวันที ่1 มิถุนายน 2550 เร่ือง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจายเงินรางวัลเกี่ยวกับ
การสอบแขงขัน สอบคัดเลือกและคัดเลือก
1.2 ประเภทค่าเบีย้ประชมุ จ านวน 20,000           บาท
     เพือ่จายเป็นคาเบีย้ประชุมใหกับคณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการวิสามัญ 
และคณะกรรมการสามัญประจ าสภาทีส่ภามีมติแตงต้ังขึ้นในกิจการของสภาเทศบาล
ต าบลหางฉัตรแมตาล
     โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน
และประโยชนแตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี
ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบีย้ประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554
1.3 ประเภทค่าเชา่บ้าน จ านวน 200,000         บาท
    เพือ่จายเป็นเงินคาเชาบานของพนักงานเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล 
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2551 (หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท
0808.2/6250 ลงวันที ่27 พฤษภาคม 2551) และตามกฎหมายหรือระเบียบของ
ทางราชการ หรือหนังสือส่ังการตาง ๆ ทีไ่ดก าหนดไว
1.4 ประเภทเงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 15,000           บาท
     เพือ่จายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรนายกเทศมนตรี และบุตรของพนักงาน
เทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล
     โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2551 (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที ่กค 0422.3/ว
101 ลงวันที ่17 มีนาคม 2551) , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2541 และ
ตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการหรือหนังสือส่ังการตาง ๆ ทีไ่ดก าหนดไว
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2. ค่าใชส้อย รวม 1,405,000       บาท
2.1 ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ จ านวน 1,210,000       บาท
     2.1.1 ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 80,000            บาท
     เพื่อจายเป็นคาจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวสาร หรือคาจางท าของเพื่อให

การท างานใหส าเร็จตามวัตถุประสงคแอันเกี่ยวกับการโฆษณาและเผยแพรของ
เทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล อาทิเชน คาโฆษณาและเผยแพรขาวสารทางภาพถาย 
เชน คาลางฟิลแมถายรูป คาอัดรูปหรือส่ิงพิมพแตาง ๆ ส่ือส่ิงพิมพแเกี่ยวกับการเผยแพร
ผลงานในรูปแบบตาง ๆ หรือปูายกระแสพระราชด ารัส ปูายพระราชพิธีอันเนื่อง
ในงานรัฐพิธีตาง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาพระบรม-
ราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศแตาง ๆ หรือการประชาสัมพันธแตาง ๆ คาเขียนปูาย
ประชาสัมพันธแและขอมูลตาง ๆ ปูายแหลงทองเทีย่ว ปูายรณรงคแตอตานโรคเอดสแ 
ปูายประชาสัมพันธแการจัดการแขงขันกีฬาระดับตาง ๆ คาเขียนปูายสงเสริมประชา-
ธิปไตย คาเขียนปูายประชาสัมพันธแ การปฏิบัติการเสียภาษีทองถิ่น คาจัดท าแผนพับ
ใบปลิวตาง ๆ คาจัดท าวารสาร นิตยสาร รายงานประจ าปีของเทศบาลต าบลหางฉัตร-
แมตาล คาโฆษณาและเผยแพรผลงานหรือคาเขียนปูายประชาสัมพันธแอื่น ๆ ตามที ่
ทางราชการก าหนด คาจางท าสไลดแ วีดีทัศนแหรือคาจางเหมาตัดตอภาพ วีดีทัศนแตาง ๆ
เพือ่น าเสนอการบรรยายสรุป หรือผลการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล
ตลอดจนกลุมอาชีพตาง ๆ ฯลฯ รวมถึงคาใชจายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นและเกี่ยวของกับ
การโฆษณาและเผยแพร
     2.1.2 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 300,000          บาท
     เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการหรือคาจางท าของเพื่อใหการท างานใหส าเร็จ

ตามวัตถุประสงคแของเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล เชน คาจางเหมายามรักษา
ความปลอดภัยอาคารสถานที ่คาจางเหมาชางไฟฟูา คาจางเหมาคนสวน คาจาง
เหมาแมบาน คาจางเหมาคนงานทัว่ไป คาจางเหมาครูพลศึกษาเพือ่สงเสริมการกีฬา
และกิจกรรมนันทนาการ คาจางเหมาผูน าเลนกีฬาเพือ่สงเสริมสุขภาพของประชาชน 
คาจางเหมาครูฝึกปฏิบัติเพือ่ใหนักเรียนหางไกลยาเสพติด คาจางนักเรียน นักศึกษา
ปฏิบัติงานในชวงปิดภาคเรียน และวันหยุด เพือ่ลดภาระคาใชจายของผูปกครอง
และใชเวลาวางใหเกิดประโยชนแ คาจางเหมารถดูดส่ิงปฏิกูล ส านักงานเทศบาล 
ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กและโรงฆาสัตวแ คาจางเหมาท าลายวัชพืชทีส่าธารณะในพืน้ทีต่ าบล   
หางฉัตร คาจางเหมาในการส ารวจขอมูลหมูบาน ขอมูลทางสังคม หรือขอมูลอื่น ๆ 
ทีเ่กี่ยวกับอ านาจหนาทีแ่ละขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล 
คาจางเหมาในการจัดท าวิจัยตาง ๆ คาจางเหมายานพาหนะรับ–สง ประชาชน กลุม
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หรือคณะบุคคล หรือสนับสนุนหนวยงานราชการทีม่าปฏิบัติงานในพืน้ทีเ่ทศบาลต าบล
หางฉัตรแมตาล ในทางราชการ หรือน าประชาชนหรือกลุมคณะบุคคลในพืน้ทีต่ าบล
หางฉัตรออกไปปฏิบัติงานหรือศึกษาดูงานนอกสถานที ่คาจางเหมาถายเอกสาร
ทีเ่กินขีดความสามารถเคร่ืองถายเอกสาร ส าหรับใชในราชการของเทศบาลต าบล
หางฉัตรแมตาล คาจางเหมาติดต้ังระบบเครือขายอินเตอรแเน็ตต าบล หรือคาจัดท า
เว็ปไซตแ หรือคาแกไขเปล่ียนแปลงขอมูลในเว็ปไซตแ คาเชาโดเมนอินเตอรแเน็ตต าบล
หรือคาจางตัดตอภาพ เพือ่เป็นการเพิม่พูนทักษะและศักยภาพใหแกบุคลากรและ
ระบบการบริหารงานใหเป็นไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสอดคลองกับกระแส
โลกาภิวัฒนแ และความกาวหนาของระบบสารสนเทศท าใหการติดตอประสานงาน
ระหวางจังหวัด อ าเภอ และองคแกรปกครองสวนทองถิ่นเป็นไปดวยความรวดเร็วและ
ประหยัด ฯลฯ คาจางเหมาติดต้ังอุปกรณแตอพวงคอมพิวเตอรแ เชน คาเดินสายระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรแ (LAN) หรือคาจางเหมาติดต้ังสายใยแกวน าแสง คาแชรแ-
อินเทอรแเน็ตความเร็วสูง หรือจางเหมาติดต้ังครุภัณฑแตาง ๆ ของเทศบาลต าบล
หางฉัตรแมตาล รวมถึงคาใชจายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น
     2.1.3 ค่าจ้างแรงงาน จ านวน 800,000          บาท
     เพื่อจายเป็นคาจางแรงงานที่มีสัญญาจางในการปฏิบัติงานตามหนาที่ตาง ๆ 

ตามทีไ่ดรับมอบหมายจากเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล 
     โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และแกไขเพิม่เติม
จนถึงปัจจุบัน และประกาศคณะกรรมการคาจาง เร่ือง อัตราคาจางขั้นต่ า (ฉบับที ่7)
ลงวันที ่10 ตุลาคม 2555
     2.1.4 ค่าจัดท าประกันภัยรถราชการ จ านวน 20,000            บาท
     เพื่อจายเป็นคาจัดท าประกนัภัยรถราชการ ส าหรับรถประเภทตาง ๆ เชน

รถจักรยานยนตแ รถยนตแสวนกลาง รถบรรทุกน้ าดับเพลิง รถยนตแดับเพลิง
เอนกประสงคแ รถบรรทุกขยะ และรถประเภทอื่นทีไ่ดขึ้นทะเบียนเป็นครุภัณฑแ
ของเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาลเพือ่ใชในการปฏิบัติงานราชการ และคาใชจาย
อื่นทีจ่ าเป็นและเกี่ยวของ
     โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535, 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการใชและรักษารถยนตแขององคแกรปกครอง
สวนทองถิ่นพ.ศ. 2548, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่
14 สิงหาคม 2552 เร่ือง ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการเบิกจายคาใชจายในการ
ประกันภัยรถยนตแ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที ่กค 0406.4/ว 366 ลงวันที่
20 ตุลาคม 2552 เร่ือง ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการจัดท าประกันภัย
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     2.1.5 ค่าเชา่ทรัพย์สินหรือค่าใชจ้่ายเก่ียวกับทีด่นิสาธารณะ จ านวน 10,000            บาท
     เพื่อจายเป็นคาใชจายเกีย่วกบัคาเชาทรัพยแสินหรือคาใชจายเกีย่วกบัที่ดิน-

สาธารณะทีเ่ป็นสาธารณประโยชนแตาง ๆ หรือคาใชจายอื่นเกี่ยวกับการแบงปัน
แนวเขต เชน คาเชา คาจัดใหเชา คาธรรมเนียมการรังวัด คาธรรมเนียมอื่น คาปรับ
คาปักหลักเขตต าบล คาใชจายในการก าหนดเขต หรือคาใชจายอื่น ส าหรับทีดิ่น
ทีร่าชพัสดุ หรือทีส่าธารณะประชาชนใชประโยชนแรวมกันตามทีเ่ทศบาลต าบล
หางฉัตรแมตาลขอใชประโยชนแในทางราชการหรือเพือ่การอื่น หรือเป็นแนวเขต
ของเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล 
2.2 ประเภทรายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 10,000           บาท
     2.2.1 ค่ารับรอง จ านวน 10,000            บาท

 - คารับรองในการตอนรับบุคคล หรือคณะบุคคล 
เพือ่จายเป็นคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล คาอาหาร 

คาเคร่ืองด่ืม คาของขวัญ คาพิมพแเอกสาร คาใชจายทีเ่กี่ยวเนื่องในการเล้ียงรับรอง
รวมทัง้คาบริการดวย และคาใชจายอื่นซ่ึงจ าเป็นตองจายทีเ่กี่ยวกับการรับรอง 
เพือ่เป็นคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีไ่ปนิเทศงาน ตรวจงาน 
หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจาหนาทีท่ีเ่กี่ยวของ ซ่ึงรวมตอนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล

 - คาเล้ียงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น คณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ 

เพื่อจายเป็นคาเล้ียงรับรองในการประชุมสภาทองถิน่ คณะกรรมการ 

คณะอนุกรรมการ ทีไ่ดรับแตงต้ังตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือส่ังการ
ของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหวางองคแกรปกครองสวนทองถิ่น กับ
องคแกรปกครองสวนทองถิ่น หรือองคแกรปกครองสวนทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน คาอาหาร คาเคร่ืองด่ืมตาง ๆ เคร่ืองใชในการเล้ียงรับรองและคาบริการอื่น ๆ
ซ่ึงจ าเป็นตองจายทีเ่กี่ยวกับการเล้ียงรับรองในการประชุมดังกลาว ทัง้นี้ใหรวมถึง
ผูเขารวมประชุมอื่น ๆ และเจาหนาทีท่ีเ่กี่ยวของซ่ึงเขารวมประชุม
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที ่
28 กรกฎาคม 2548 เร่ือง การต้ังงบประมาณและการเบิกจายเงินคารับรองหรือ
คาเบีย้เล้ียงรับรองขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น
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2.3 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย จ านวน 135,000         บาท
หมวดอ่ืน ๆ 
     2.3.1 ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการและค่าลงทะเบียนตา่ง ๆ จ านวน 100,000          บาท
     เพือ่จายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราช-
อาณาจักร เชน คาเบีย้เล้ียง เดินทาง คาพาหนะ คาเชาทีพ่ัก คาบริการจอดรถ ณ 
ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียน
ตาง ๆ และคาใชจายอื่นทีจ่ าเป็น ในการสงคณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาฯ 
พนักงานเทศบาลและพนักงานจางของเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล หรือประชาชน
ทีผู่บริหารเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล อนุมัติใหไปศึกษาฝึกอบรม สัมมนา หรือ
เขารับการศึกษาตามหลักสูตรตาง ๆ ทีจ่ัดขึ้นโดยสวนราชการหรือเอกชนจัดขึ้น
ทีเ่กี่ยวของกับงานราชการของเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาลทัง้ในประเทศและ
ตางประเทศ เพือ่พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทองถิ่น ปรับบทบาทกระบวนการ
เรียนรูใหสอดคลองกับระเบียบ กฎหมาย วิทยาการใหม ๆ ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลง
อยูเสมอ และหรือผูเสพ ผูคายาเสพติด ทีท่างราชการก าหนดใหเขารับการอบรม
ทีจ่ัดขึ้นโดยสวนราชการหรือเอกชน
     โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ. 2555 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรมขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2549 
     2.3.2 ค่าใชจ้่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถ่ินและสมาชกิสภาท้องถ่ิน  จ านวน 10,000            บาท
     เพือ่จายเป็นคาใชจายส าหรับการเลือกต้ังตามทีค่ณะกรรมการการเลือกต้ัง
ก าหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนต าแหนงทีว่าง และกรณีคณะกรรมการ
การเลือกต้ังส่ังใหมีการเลือกต้ังใหม) รวมทัง้ใหความรวมมือในการประชาสัมพันธแ 
การรณรงคแ หรือการใหขอมูลขาวสารแกประชาชนใหทราบถึงสิทธิและหนาทีแ่ละ
การมีสวนรวมทางการเมือง ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และหรือ
สมาชิกวุฒิสภา ตามความเหมาะสม
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน ที ่มท 0890.4/ว 1932 
ลงวันที ่16 มิถุนายน 2552 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 
0808.2/ว 3456 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2558 เร่ือง ซักซอมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น 
     2.3.3 ค่าพวงมาลัย ชอ่ดอกไม ้กระเชา้ดอกไม ้และพวงมาลา จ านวน 5,000             บาท
     เพือ่จายเป็นคาใชจายในการซ้ือหรือจัดท าพวงมาลัย ชอดอกไม พานพุม และ
พวงมาลา ซ่ึงประดิษฐแจากดอกไมสด ดอกไมแหง เทียนชัย เคร่ืองทองนอย ฯลฯ 
ส าหรับพิธีการในวันส าคัญตาง ๆ ตามวาระและโอกาสทีจ่ าเป็นและมีความส าคัญ
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     2.3.4 โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ จ านวน 10,000            บาท
     เพือ่จายเป็นคาใชจายในการปกปูองสถาบันพระมหากษัตริยแ พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ สมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ หรือพระบรมวงศานุวงศแพระองคแอื่น ๆ
     โดยถือปฏิบัติตามตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0310.4/
ว 2128 ลงวันที ่31 กรกฎาคม 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2558 เร่ือง ซักซอมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561)  หนา 182 (3)
     2.3.5 โครงการกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จ านวน 10,000            บาท
     เพือ่จายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ส าหรับ
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล พนักงานจางตามภารกิจ พนักงาน
จางทัว่ไป และลูกจางเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล ก านันผูใหญบานหรือประชาชน
ทัว่ไป เป็นคาพิธีเปิด-ปิด คาวิทยากร คาอาหาร อาหารวาง เคร่ืองด่ืม คาจัดสถานที ่
คาจางเหมาเคร่ืองเสียง คาเอกสารและวัสดุอุปกรณแตาง ๆ หรือคาใชจายอื่นทีจ่ าเป็น
ในการจัดกิจกรรม 
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561)  หนา 122 ขอ 8
2.4 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000           บาท
     (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใชง้านไดต้ามปกต)ิ
     เพือ่จายเป็นคาบ ารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยแสิน วัสดุ ครุภัณฑแ ทีดิ่นและ
ส่ิงกอสราง ของเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล ทีช่ ารุดไปตามสภาพการใชงาน
ประจ าปี เพือ่ใหสามามารถใชงานไดตามปกติ 
     - กรณีเป็นการจางเหมาทัง้คาส่ิงของและคาแรงงาน ใหจายจากคาใชสอย
     - กรณีทีอ่งคแกรปกครองสวนทองถิ่นด าเนินการซอมแซมบ ารุงรักษาทรัพยแสินเอง
ใหปฏิบัติดังนี้ 
   1. คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ใหจายจากคาใชสอย

2. คาส่ิงของทีซ้ื่อมาใชในการซอมแซมบ ารุงรักษาทรัพยแสิน ใหจายจาก
   คาวัสดุ 
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3. ค่าวัสดุ รวม 515,000         บาท
3.1 ประเภทวัสดสุ านักงาน จ านวน 150,000         บาท
     3.1.1 วัสดสุ านักงานทีใ่ชใ้นการปฏิบัตงิาน จ านวน 100,000          บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือหรือจัดจางวัสดุอุปกรณแทีใ่ชในการปฏิบัติงานของเทศบาล
ต าบลหางฉัตรแมตาล เชน กระดาษ หมึกเคร่ืองถายเอกสาร–โรเนียว ดินสอ ปากกา 
ไมบรรทัด ยางลบ คลิป เปฺก เข็มหมุด เทปพีวีซีแบบใส กระดาษคารแบอน กระดาษไข 
น้ ายาลบกระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟูม สมุดบัญชี สมุดตาง ๆ สมุดประวัติ
ขาราชการ แบบพิมพแตาง ๆ ชอลแก ผาส าลี แปรงลบกระดาน ตรายาง ซองจดหมาย 
ธงชาติ ส่ิงพิมพแทีไ่ดจากการซ้ือหรือจางพิมพแ ของใชในการบรรจุหีบหอ น้ ามัน  
ไขขี้ผ้ึง ขาต้ัง (กระดานด า) ตะแกรงวางเอกสาร น้ าด่ืมส าหรับบริการประชาชน
ในส านักงาน เคร่ืองตัดโฟม เคร่ืองตัดกระดาษ เคร่ืองเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน, 
แผนที ่แผงปิดประกาศ กระดานด า รวมถึงกระดานไวทแบอรแด แผนปูายชื่อส านักงาน 
หรือหนวยงาน แผนปูายจราจร หรือแผนปูายตาง ๆ มูล่ี, มานปรับแสง (ตอผืน) 
พรม (ตอผืน) นาฬิกาต้ังหรือแขวน เคร่ืองค านวณเลข (Calculator) หีบเหล็กเก็บเงิน 
พระพุทธรูป พระบรมรูปจ าลอง แผงกั้นหอง (Partition) กระเปา สมุดเสนอเซ็น  
แผนเพลทประดิษฐแอักษรส าเร็จรูป ธงเสมาธรรมจักร หรือธงเนื่องในงานพิธีอื่น ๆ
ทะเบียนรับ–สง หนังสือกระดาษกอตซ่ี ที่รองเขียนหนังสือ หรือวสัดุส านักงานอืน่ ๆ

ทีจ่ าเป็น คาจัดซ้ือหนังสือพิมพแ วารสาร นิตยสารประจ าส านักงานเทศบาล นิตยสาร 
ราชกิจจานุเบกษา เพือ่ใชในส านักงานเทศบาล ฯลฯ รวมตลอดถึงคาใชจายตาง ๆ
ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงตองช าระพรอมคาส่ิงของ เชน คาขนสง คาภาษี คาติดต้ัง ฯลฯ
     3.1.2 ค่าจัดซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน จ านวน 50,000            บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือหนังสือพิมพแ ส าหรับทีอ่านหนังสือพิมพแประจ าหมูบาน 
จ านวน 7 หมูบาน และจุดบริการสาธารณะในเขตเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล
3.2 ประเภทวัสดไุฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 10,000           บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือวัสดุอุปกรณแไฟฟูา ส าหรับใชงานประจ าส านักงานเทศบาล
ต าบลหางฉัตรแมตาล โรงฆาสัตวแเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล ศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก
ในความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล หรือไฟฟูาสาธารณะตาง ๆ 
ในพืน้ทีเ่ทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล เชน ฟิวสแ เข็มขัดรัดสายไฟฟูา เทปพันสายไฟฟูา
สายไฟฟูา สวิตซแไฟฟูา หลอดไฟฟูา หลอดวิทยุ ทรานซิตเตอรแ และชิ้นสวนวิทยุ 
ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอรแ มูฟวิง่คอยสแ คอนเดนเซอรแ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซแ
เบรกเกอรแ สายอากาศหรือเสาอากาศ ส าหรับวิทย,ุ เคร่ืองรับโทรทัศนแ, จานรับสัญญาณ
ดาวเทียม โคมไฟฟูา พรอมขา หรือกาน หมอแปลงไฟฟูา (Step-up, Step-Down)
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ล าโพง ไมโครโฟน ขาต้ังไมโครโฟน ผังแสดงวงจรตาง ๆ แผงบังคับทางไฟฟูา ไฟฉาย
สปอรแตไลทแ หัวแรงไฟฟูา เคร่ืองวัดความตานทานไฟฟูา เคร่ืองวัดกระแสไฟฟูา 
เคร่ืองวัดแรงดันไฟฟูา มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟูา เคร่ืองประจุไฟ เคร่ืองตัดกระแส
ไฟฟูาอัตโนมัติ เคร่ืองสัญญาณเตือนภัย เคร่ืองจับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ
3.3 ประเภทวัสดงุานบ้านงานครัว จ านวน 30,000           บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือหรือจัดจางท าวัสดุงานบานงานครัว ส าหรับใชในส านักงาน
และโรงฆาสัตวแเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล เชน แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปูทีน่อน 
ปลอกหมอน หมอน ผาหม ผาปูโต฿ะ ถวยชาม ชอนสอม แกวน้ าจานรอง กระจกเงา 
น้ าจืดทีซ้ื่อจากเอกชน ถาด โองน้ า ทีน่อน มีด กระโถน เตาไฟฟูา เตาน้ ามัน เตารีด 
เคร่ืองบดอาหาร เคร่ืองตีไขไฟฟูา เคร่ืองปิง้ขนมปัง กระทะไฟฟูา หมอไฟฟูา รวมถึง
หมอหุงขาวไฟฟูา กระติกน้ ารอน กระติกน้ าแข็ง ถังแก฿ส ไมโครเวฟ ฯลฯ รวมตลอดถึง
คาใชจายตาง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงตองช าระพรอม คาส่ิงของ เชน คาขนสง คาภาษี 
คาติดต้ัง ฯลฯ
3.4 ประเภทวัสดกุ่อสร้าง จ านวน 10,000           บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือวัสดุกอสราง ส าหรับใชในเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล
เชน ไมตาง ๆ น้ ามันทาไม ทินเนอรแ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนตแ ปูนขาว ทราย อิฐ
หรือซีเมนตแบล็อก กระเบือ้ง สังกะสี ตะปู คอน คีม ชะแลง จอบ เสียม ส่ิว ขวาน
สวาน เล่ือย กบไสไม เหล็กเสน เคร่ืองวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกด่ิง ทอน้ า
บาดาล ทอน้ าและอุปกรณแประปา ทอตาง ๆ โถสวม อางลางมือ ราวพาดผา ฯลฯ
3.5 ประเภทวัสดยุานพาหนะและขนส่ง จ านวน 50,000           บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนสง ส าหรับใชกับรถยนตแสวนกลาง
รถบรรทุกขยะ รถจักรยานยนตแ รถซาเลง เชน แบตเตอร่ี ยางนอก - ยางใน สายไมลแ 
เพลา ตลับลูกปืน น้ ามันเบรก อานจักรยาน หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู กระจก
มองขางรถยนตแ หมอน้ ารถยนตแ กันชนรถยนตแ เบาะรถยนตแ ฟิลแมกรองแสง เข็มขัด
นิรภัย แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเล่ือน คีมล็อค ล็อคเกียรแ กระจกโคงมน
ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ
3.6 ประเภทวัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 200,000         บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน ส าหรับใชกับรถยนตแสวนกลาง
รถบรรทุกขยะ รถจักรยานยนตแ รถซาเลง เคร่ืองตัดหญาของเทศบาลต าบลหางฉัตร
แมตาล หรือรถยนตแของสวนราชการอื่นทีม่าปฏิบัติงานใหกับเทศบาลต าบลหางฉัตร
แมตาล หรือน้ ามันไฮดรอลิกส าหรับเคร่ืองจักรกลของสวนราชการอื่นทีม่าปฏิบัติงาน
ใหกับเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล เชน น้ ามันดีเซล น้ ามันก฿าด น้ ามันเบนซิน 
น้ ามันเตา ถาน ก฿าส แก฿สหุงตม น้ ามันจารบี น้ ามันเคร่ือง ฯลฯ
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3.7 ประเภทวัสดโุฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000            บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือหรือจัดจางท าวัสดุโฆษณาและเผยแพร เพือ่รณรงคแ
ประชาสัมพันธแ เพือ่เผยแพรงานของเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล เชน กระดาษ
เขียนโปรสเตอรแ พูกันและสี ฟิลแม เมมโมร่ีการแด ฟิลแมสไลดแ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ
(ภาพยนตรแ วีดีโอเทป แผนซีดี แผนดีวีดี) รูปสีหรือขาวด าทีไ่ดจากการลาง อัด ขยาย
ภาพถายดาวเทียม ขาต้ังกลอง ขาต้ังเขียนภาพ กลองและระวิงใสฟิลแมภาพยนตรแ
เคร่ืองกรอเทป เลนสแซูม กระเปาใสกลอง ปูาย (ผา, ไมอัด, เหล็ก, กระดาษ, ไวนิล)
ฯลฯ รวมตลอดถึงคาใชจายตาง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงตองช าระพรอมคาส่ิงของ เชน คา
ขนสง คาภาษี คาติดต้ัง ฯลฯ
3.8 ประเภทวัสดคุอมพิวเตอร์ จ านวน 60,000           บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือหรือจัดจางท าวัสดุคอมพิวเตอรแ ส าหรับใชในการปฏิบัติงาน 
เชน อุปกรณแบันทึกขอมูล (Diskette, Floppy disk, Removable Disk, Compact

Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล (Reel Magnetic Tape,
Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพแหรือแถบพิมพแส าหรับเคร่ืองพิมพแคอม-
พิวเตอรแ ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพแคอมพิวเตอรแ แบบเลเซอรแ แผนกรองแสง 
กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล แผงแปูนอักขระ หรือแปูนพิมพแ (Key Board) เมนบอรแด
(Main Board) เมมโมร่ีซิป (Memory Chip) เชน RAM คัตซีทฟีดเตอรแ (Cut Sheet
Feeder) เมาสแ (Mouse) พรินเตอรแสวิตซ่ิงบ฿อกซแ (Printer Switching Box) เคร่ือง
กระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกสแ (Card) เชน Ethernet Card, 
Lan Card, Anti virus Card, Sound Card) เป็นตน เคร่ืองอานและบันทึกขอมูล
แบบตาง ๆ เชน แบบดิสเกตตแ (Diskette) แบบฮารแดดิสตแ (Hard Disk) แบบซีดีรอม
(CD-ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน เคร่ืองอานขอมูลแบบซีดีรอม (CD-
ROM) โปรแกรมคอมพิวเตอรแหรือซอฟตแแวรแทีม่ีราคาตอหนวยหนึ่งไมเกิน 20,000
บาท ฯลฯ รวมตลอดถึงคาใชจายตาง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงตองช าระพรอมคาส่ิงของ เชน 
คาขนสง คาภาษี คาติดต้ัง ฯลฯ

หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 354,000         บาท
1. ค่าสาธารณูปโภค

1.1 ประเภทค่าไฟฟ้า จ านวน 250,000         บาท
     เพือ่จายเป็นคาไฟฟูาส านักงานเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล คาไฟฟูาสัญญาณ
รับ–สง เคร่ืองสงไรสายของเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล คาไฟฟูาสาธารณะประจ า
หมูบาน คาไฟฟูาสวนสาธารณะ คาไฟฟูาโรงฆาสัตวแเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล
และสถานทีอ่ื่น ๆ ทีอ่ยูในความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล
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1.2 ประเภทค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 10,000           บาท
     เพือ่จายเป็นคาน้ าประปา คาน้ าบาดาล ทีใ่ชในส านักงานเทศบาลและใน
ทีส่าธารณะ ของเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล
1.3 ประเภทค่าโทรศัพท์ จ านวน 20,000           บาท
     เพือ่จายเป็นคาโทรศัพทแพืน้ฐาน คาโทรศัพทแเคล่ือนที ่ฯลฯ และใหหมายความ
รวมถึงคาใชจายเพือ่ใหไดใชบริการดังกลาว และคาใชจายทีเ่กิดขึ้นเกี่ยวกับการใช
บริการ เชน คาเชาเคร่ือง คาเชาหมายเลขโทรศัพทแ คาบ ารุงรักษาสาย ฯลฯ
1.4 ประเภทค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 20,000           บาท
     เพือ่จายเป็นคาบริการไปรษณียแ เชน คาไปรษณียแ คาธนาณัติ คาดวงตรา-
ไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณียแ คาธรรมเนียมในการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็คทรอนิกสแ (GFMIS) 
1.5 ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 54,000           บาท
     เพือ่จายเป็นคาบริการส่ือสารและโทรคมนาคม เชน คาโทรภาพ (โทรสาร) 
คาเทเลกซแ คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุส่ือสาร คาส่ือสารผานดาวเทียม คาใชจาย
เกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรแเน็ต รวมถึงอินเทอรแเน็ตการแดและคาส่ือสารอื่น ๆ 
เชน คาเคเบิล้ทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เป็นตน และใหหมายความรวมถึง
คาใชจายเพือ่ใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายทีเ่กิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ

งบลงทุน รวม 47,000           บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง รวม 47,000           บาท
1. ค่าครุภัณฑ์   รวม 47,000           บาท

1.1 ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 18,000           บาท
     1.1.1 เครื่องโทรสาร แบบใชก้ระดาษธรรมดา จ านวน 18,000            บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือเคร่ืองโทรสาร แบบใชกระดาษธรรมดา สงเอกสารได
คร้ังละ 20 แผน ส าหรับใชในส านักปลัดเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล โดยมี
คุณลักษณะพืน้ฐาน คือ หมายถึงเคร่ือง Facsimile หรือโทรภาพ ความเร็วในการ
สงเอกสารไมเกินกวา 6 วินาทีตอแผน ขนาดทีก่ าหนดเป็นขนาดสงเอกสารขั้นต่ า
คุณสมบัติการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑแอุตสาหกรรม (มอก.) ใหเป็นไปตาม
ส านักมาตรฐานผลิตภัณฑแอุตสาหกรรมประกาศใช 
ราคามาตรฐานครุภัณฑแของส านักงบประมาณ ปี 2558
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1.2 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 19,000           บาท
     1.2.1 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED สี (ส านักปลัด) จ านวน 19,000            บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือเคร่ืองพิมพแ Multifunction ชนิดเลเซอรแ/ชนิด LED สี
จ านวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 19,000.-บาท ส าหรับใชในส านักปลัดเทศบาลต าบล
หางฉัตรแมตาล โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐาน คือ 

 - เป็นอุปกรณแทีม่ีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ
   FAX ภายในเคร่ืองเดียวกัน
 - ใชเทคโนโลยีแบบเลเซอรแ หรือ แบบ LED
 - มีหนวยความจ า (Memory) ขนาดไมนอยกวา 192 MB
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จ านวนไมนอย-
   กวา 1 ชอง
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 
   Base-T หรือดีกวา จ านวนไมนอยกวา 1 ชอง
 - มีความละเอียดในการพิมพแไมนอยกวา 600x600 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพแรางสีไมนอยกวา 22 หนาตอนาที
 - มีความเร็วในการพิมพแรางขาวด าไมนอยกวา 22 หนาตอนาที
 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า และ สี) ได
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
 - มีถาดปูอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
 - สามารถถายส าเนาเอกสารไดทัง้สีและขาวด า
 - สามารถท าส าเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 ส าเนา
 - สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรแเซ็นตแ
 - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษ
   ไดไมนอยกวา 250 แผน

เกณฑแราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑแคอมพิวเตอรแ ประจ าปีงบประมาณ
2558 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
1.3 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 10,000           บาท
     (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ)่
     เพือ่จายเป็นคาซอมแซมบ ารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑแขนาดใหญ เชน
เคร่ืองบิน เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ เป็นตน ซ่ึงไมรวมถึงคาซอมบ ารุงปกติหรือ
คาซอมกลาง 
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งบเงินอุดหนุน รวม 35,000           บาท
หมวดเงินอุดหนุน รวม 35,000           บาท
1. ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 35,000           บาท

1.1 อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงตาล จ านวน 35,000            บาท
     เพือ่จายเป็นเงินอุดหนุนองคแการบริหารสวนต าบลเวียงตาล ตามหนังสือองคแการ
บริหารสวนต าบลเวียงตาล ที ่ลป 78401/ว 670 ลงวันที ่12 มิถุนายน 2558 เร่ือง 
การต้ังงบประมาณอุดหนุนศูนยแรวมขาวสารการจัดซ้ือหรือจัดจางของหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถิ่นอ าเภอหางฉัตร ประจ าปีงบประมาณ 2559 “โครงการ

ตั้งงบประมาณอุดหนุนศูนย์รวมขา่วการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถ่ิน เขตพ้ืนทีอ่ าเภอห้างฉตัร จังหวัดล าปาง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559” โดยมีวัตถุประสงคแดังนี้

1. ใหเป็นสถานทีก่ลาง ในการรวมขาวการซ้ือการจางและเป็นสถานที่
ใชในการรับซองเปิดซองของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นในพืน้ทีอ่ าเภอ
หางฉัตร

2. ใหเป็นศูนยแรวมฐานขอมูลตาง ๆ ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น
ในพืน้ที ่เพือ่สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนไดน าไปใชประโยชนแในการกระบวนการ
เรียนรู การสรางองคแความรูเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการพัฒนาและการแกปัญหา
ในองคแกรปกครองสวนทองถิ่น

3. ใหศูนยแรวมขาวการจัดซ้ือจัดจางของหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถิ่นอ าเภอหางฉัตร เป็นสถานทีร่วมขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารราชการ
ในภาพรวมทัง้อ าเภอ และใหองคแกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงไดใชประโยชนแ
รวมกันโดยบริหารงานในลักษณะบูรณาการเพือ่เป็นการประหยัดงบประมาณ
แตเกิดประโยชนแสูงสุด

4. ใหเป็นศูนยแรวมขอมูลขาวการจัดซ้ือหรือจัดจางของอ าเภอ ในการท า
หนาทีเ่ป็นส่ือกลางประชาสัมพันธแใหกลุมผลประโยชนแ ประชาคม นักวิชาการ และ
ประชาชนผูทีส่นใจไดเขามามีสวนรวมกระบวนการจัดซ้ือจัดจางทุกขั้นตอน แตให
ค านึงถึงความเป็นอิสระของทองถิ่นเป็นส าคัญ อันจะท าใหการจัดซ้ือจัดจางด าเนิน
การไปอยางถูกตอง โปรงใส และใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการใชขอมูลเพือ่
การเรียนรูและตรวจสอบการท างานใหมากทีสุ่ด
เป็นคาใชจายเกี่ยวกับคาจางเหมาบริการปฏิบัติงานดานธุรการ การดูแลรักษาวัสดุ
ครุภัณฑแ อุปกรณแส านักงาน การติดตอประสานงาน และงานอื่น ๆ ทีไ่ดรับมอบหมาย
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คาจางเหมาบริการ การเปิด ปิด การดูแลรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบ
เรียบรอยของศูนยแ และงานอื่น ๆ ทีไ่ดรับมอบหมาย คาครุภัณฑแส านักงาน คา
ครุภัณฑแคอมพิวเตอรแ คาสาธารณูปโภค คาจัดซ้ือวัสดุส านักงาน วัสดุคอมพิวเตอรแ
และวัสดุอื่น ๆ ตามความจ าเป็น คาบ ารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑแ คาจางเหมา
บริการอื่นตามความจ าเป็น
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 74 
ลงวันที ่8 มกราคม 2553 เร่ือง การต้ังงบประมาณรายจายและการใชจาย
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561)  หนา 221 ขอ 6

งบเงินรายจ่ายอ่ืน รวม 20,000           บาท
หมวดรายจ่ายอ่ืน รวม 20,000           บาท
1. ประเภทรายจ่ายอ่ืน จ านวน 20,000           บาท

1.1 ค่าจ้างทีป่รึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย ประเมนิผล การบริการประชาชน จ านวน 20,000            บาท
     เพือ่จายเป็นคาจางทีป่รึกษาเพือ่ศึกษา วิจัย ประเมินผล การพัฒนาระบบการ
บริการ การปฏิบัติงานของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทัว่ไป ของเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล

งานบริหารงานคลัง รวม 2,363,000    บาท
งบบุคลากร รวม 2,073,000       บาท
1. เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 

1.1 ประเภทเงินเดอืนพนักงาน (กองคลัง) จ านวน 1,580,000       บาท
  เพือ่จายเป็นเงินเดือนพรอมทัง้เงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานเทศบาล ต้ังแต
วันที ่1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที ่30 กันยายน 2559 จ านวน 6 อัตรา ประกอบดวย

1. ผูอ านวยการกองคลัง จ านวน 1 อัตรา
2. นักวิชาการเงินและบัญชี จ านวน 1 อัตรา
3. นักวิชาการจัดเก็บรายได จ านวน 1 อัตรา
4. เจาพนักงานพัสดุ จ านวน 1 อัตรา
5. เจาพนักงานการเงินและบัญชี จ านวน 2 อัตรา

1.2 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง (กองคลัง) จ านวน 42,000           บาท
     เพือ่จายเป็นคาตอบแทนอัตราเงินประจ าต าแหนงของผูอ านวยการกองคลัง
ต้ังแตวันที ่1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที ่30 กันยายน 2559
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     โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ าต าแหนง พ.ศ. 2538 
ประกอบกับขอ 12 ขอ 27 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าปาง 
เร่ือง หลักเกณฑแและเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แกไขเพิม่เติม
ฉบับที ่38) พ.ศ. 2556
1.3 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (กองคลัง) จ านวน 390,000         บาท
     1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 390,000          บาท
     เพือ่จายเป็นคาตอบแทนพรอมทัง้ปรับปรุงคาตอบแทนของพนักงานจาง
ตามภารกิจ ต้ังแตวันที ่1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที ่30 กันยายน 2559 จ านวน 
3 อัตรา ประกอบดวย

1. ผูชวยเจาหนาทีจ่ัดเก็บรายได จ านวน 1 อัตรา
2. ผูชวยเจาหนาทีพ่ัสดุ จ านวน 1 อัตรา
3. ผูชวยเจาหนาทีก่ารเงินและบัญชี  จ านวน 1 อัตรา

1.4 ประเภทเงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานจ้าง (กองคลัง) จ านวน 61,000           บาท
     1.4.1 เงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 61,000            บาท
     เพือ่จายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว และเงินคาตอบแทนพิเศษ ใหกับ
พนักงานจางตามภารกิจ ต้ังแตวันที ่1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที ่30 กันยายน 2559
จ านวน 3 อัตรา 
     โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินเพิม่
การครองชีพชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจ าของสวนราชการ (ฉบับที ่6)
พ.ศ. 2558 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เร่ือง ก าหนดมาตรฐาน
ทัว่ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑแการใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาล
ไดรับเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที ่2) 

งบด าเนินงาน รวม 290,000         บาท
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อย และวัสดุ รวม 290,000         บาท
1. ค่าตอบแทน รวม 120,000         บาท

1.1 ประเภทค่าเชา่บ้าน (กองคลัง) จ านวน 90,000           บาท
    เพือ่จายเป็นเงินคาเชาบานของพนักงานเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล 
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2551 (หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท
0808.2/6250 ลงวันที ่27 พฤษภาคม 2551) และตามกฎหมายหรือระเบียบของ
ทางราชการ หรือหนังสือส่ังการตาง ๆ ทีไ่ดก าหนดไว
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1.2 ประเภทเงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร (กองคลัง) จ านวน 30,000           บาท
     เพือ่จายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลต าบลหางฉัตร-
แมตาล
     โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2551 (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที ่กค 0422.3/ว
101 ลงวันที ่17 มีนาคม 2551) และตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ 
หรือหนังสือส่ังการตาง ๆ ทีไ่ดก าหนดไว

2. ค่าใชส้อย รวม 70,000           บาท
2.1 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย จ านวน 50,000           บาท
หมวดอ่ืน ๆ (กองคลัง)
     2.1.1 ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการและค่าลงทะเบียนตา่ง ๆ จ านวน 40,000            บาท
     เพือ่จายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราช-
อาณาจักร เชน คาเบีย้เล้ียง เดินทาง คาพาหนะ คาเชาทีพ่ัก คาบริการจอดรถ ณ 
ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียน
ตาง ๆ และคาใชจายอื่นทีจ่ าเป็น ในการสงคณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาฯ 
พนักงานเทศบาลและพนักงานจางของเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล หรือประชาชน
ทีผู่บริหารเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล อนุมัติใหไปศึกษาฝึกอบรม สัมมนา หรือ
เขารับการศึกษาตามหลักสูตรตาง ๆ ทีจ่ัดขึ้นโดยสวนราชการหรือเอกชนจัดขึ้น
ทีเ่กี่ยวของกับงานราชการของเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาลทัง้ในประเทศและ
ตางประเทศ เพือ่พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทองถิ่น ปรับบทบาทกระบวนการ
เรียนรูใหสอดคลองกับระเบียบ กฎหมาย วิทยาการใหม ๆ ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลง
อยูเสมอ และหรือผูเสพ ผูคายาเสพติด ทีท่างราชการก าหนดใหเขารับการอบรม
ทีจ่ัดขึ้นโดยสวนราชการหรือเอกชน
     โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ. 2555 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรมขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2549 
     2.1.2 โครงการบริหารงานคลังเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพดา้นการจัดเก็บรายได้ จ านวน 10,000            บาท
     เพือ่จายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมตาง ๆ คาปูายประชาสัมพันธแ
พรอมติดต้ัง คาวัสดุอุปกรณแ คาจัดซ้ือน้ าแข็ง และน้ าด่ืม ใหบริการประชาชน 
รวมตลอดถึงคาใชจายอื่นทีจ่ าเป็นและเกี่ยวของ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561)  หนา 219 ขอ 2 (2)
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2.2 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (กองคลัง) จ านวน 20,000           บาท
     (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใชง้านไดต้ามปกต)ิ
     เพือ่จายเป็นคาบ ารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยแสิน วัสดุ ครุภัณฑแ ทีดิ่นและ
ส่ิงกอสราง ของเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล ทีช่ ารุดไปตามสภาพการใชงาน
ประจ าปี เพือ่ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
     - กรณีเป็นการจางเหมาทัง้คาส่ิงของและคาแรงงาน ใหจายจากคาใชสอย
     - กรณีทีอ่งคแกรปกครองสวนทองถิ่นด าเนินการซอมแซมบ ารุงรักษาทรัพยแสินเอง
ใหปฏิบัติดังนี้ 
   1. คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ใหจายจากคาใชสอย

2. คาส่ิงของทีซ้ื่อมาใชในการซอมแซมบ ารุงรักษาทรัพยแสิน ใหจายจาก
   คาวัสดุ 

3. ค่าวัสดุ รวม 100,000         บาท
3.1 ประเภทวัสดสุ านักงาน (กองคลัง) จ านวน 50,000           บาท
     3.1.1 วัสดสุ านักงานทีใ่ชใ้นการปฏิบัตงิาน จ านวน 50,000            บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือหรือจัดจางวัสดุอุปกรณแทีใ่ชในการปฏิบัติงานของเทศบาล
ต าบลหางฉัตรแมตาล เชน กระดาษ หมึกเคร่ืองถายเอกสาร–โรเนียว ดินสอ ปากกา 
ไมบรรทัด ยางลบ คลิป เปฺก เข็มหมุด เทปพีวีซีแบบใส กระดาษคารแบอน กระดาษไข 
น้ ายาลบกระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟูม สมุดบัญชี สมุดตาง ๆ สมุดประวัติ
ขาราชการ แบบพิมพแตาง ๆ ชอลแก ผาส าลี แปรงลบกระดาน ตรายาง ซองจดหมาย 
ธงชาติ ส่ิงพิมพแทีไ่ดจากการซ้ือหรือจางพิมพแ ของใชในการบรรจุหีบหอ น้ ามัน  
ไขขี้ผ้ึง ขาต้ัง (กระดานด า) ตะแกรงวางเอกสาร น้ าด่ืมส าหรับบริการประชาชน
ในส านักงาน เคร่ืองตัดโฟม เคร่ืองตัดกระดาษ เคร่ืองเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน, 
แผนที ่แผงปิดประกาศ กระดานด า รวมถึงกระดานไวทแบอรแด แผนปูายชื่อส านักงาน 
หรือหนวยงาน แผนปูายจราจร หรือแผนปูายตาง ๆ มูล่ี, มานปรับแสง (ตอผืน) 
พรม (ตอผืน) นาฬิกาต้ังหรือแขวน เคร่ืองค านวณเลข (Calculator) หีบเหล็กเก็บเงิน 
พระพุทธรูป พระบรมรูปจ าลอง แผงกั้นหอง (Partition) กระเปา สมุดเสนอเซ็น  
แผนเพลทประดิษฐแอักษรส าเร็จรูป ธงเสมาธรรมจักร หรือธงเนื่องในงานพิธีอื่น ๆ
ทะเบียนรับ–สง หนังสือกระดาษกอตซ่ี ที่รองเขียนหนังสือ คาวสัดุส านักงานที่ใช

ในการเลือกต้ังของเทศบาลหรือวัสดุส านักงานอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น คาจัดซ้ือหนังสือพิมพแ  
วารสาร นิตยสารประจ าส านักงานเทศบาล นิตยสารราชกิจจานุเบกษา เพือ่ใชใน
ส านักงานเทศบาล ฯลฯ รวมตลอดถึงคาใชจายตาง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงตองช าระพรอม
คาส่ิงของ  เชน คาขนสง คาภาษี คาติดต้ัง  ฯลฯ
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3.2 ประเภทวัสดยุานพาหนะและขนส่ง (กองคลัง) จ านวน 10,000           บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนสง ส าหรับใชกับรถจักรยานยนตแ
เชน แบตเตอร่ี ยางนอก - ยางใน สายไมลแ เพลา ตลับลูกปืน น้ ามันเบรก อาน- 
จักรยาน หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู กระจกมองขางรถยนตแ หมอน้ ารถยนตแ
กันชนรถยนตแ เบาะรถยนตแ ฟิลแมกรองแสง เข็มขัดนิรภัย แมแรง กุญแจปากตาย
กุญแจเล่ือน คีมล็อค ล็อคเกียรแ กระจกโคงมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ 
กรวยจราจร สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ 
3.3 ประเภทวัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองคลัง) จ านวน 10,000           บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน ส าหรับใชกับรถจักรยานยนตแ
ของเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล หรือรถยนตแของสวนราชการอื่นทีม่าปฏิบัติงาน
ใหกับเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล หรือน้ ามันไฮดรอลิกส าหรับเคร่ืองจักรกล
ของสวนราชการอื่นทีม่าปฏิบัติงานใหกับเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล เชน 
น้ ามันดีเซล น้ ามันก฿าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา ถาน ก฿าส แก฿สหุงตม น้ ามันจารบี
น้ ามันเคร่ือง ฯลฯ
3.4 ประเภทวัสดคุอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จ านวน 30,000           บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือหรือจัดจางท าวัสดุคอมพิวเตอรแ ส าหรับใชในการปฏิบัติงาน 
เชน อุปกรณแบันทึกขอมูล (Diskette, Floppy disk, Removable Disk, Compact

Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล (Reel Magnetic Tape,
Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพแหรือแถบพิมพแส าหรับเคร่ืองพิมพแ
คอมพิวเตอรแ ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพแคอมพิวเตอรแ แบบเลเซอรแ แผนกรองแสง 
กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล แผงแปูนอักขระ หรือแปูนพิมพแ (Key Board) เมนบอรแด
(Main Board) เมมโมร่ีซิป (Memory Chip) เชน RAM คัตซีทฟีดเตอรแ (Cut Sheet
Feeder) เมาสแ (Mouse) พรินเตอรแสวิตซ่ิงบ฿อกซแ (Printer Switching Box) เคร่ือง
กระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกสแ (Card) เชน Ethernet Card, 
Lan Card, Anti virus Card, Sound Card) เป็นตน เคร่ืองอานและบันทึกขอมูล
แบบตาง ๆ เชน แบบดิสเกตตแ (Diskette) แบบฮารแดดิสตแ (Hard Disk) แบบซีดีรอม
(CD-ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน เคร่ืองอานขอมูลแบบซีดีรอม (CD-
ROM) โปรแกรมคอมพิวเตอรแหรือซอฟตแแวรแทีม่ีราคาตอหนวยหนึ่งไมเกิน 20,000
บาท ฯลฯ รวมตลอดถึงคาใชจายตาง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงตองช าระพรอมคาส่ิงของ เชน 
คาขนสง คาภาษี คาติดต้ัง ฯลฯ



2,043,000  บาท
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,928,000  บาท

งบบุคลากร รวม 623,000       บาท
หมวดเงินเดอืน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว รวม 623,000       บาท
1. เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 

1.1 ประเภทเงินเดอืนพนักงาน (ส านักปลัด) จ านวน 184,000       บาท
  เพือ่จายเป็นเงินเดือนพรอมทัง้เงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานเทศบาล ต้ังแต
วันที ่1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที ่30 กันยายน 2559 จ านวน 1 อัตรา ประกอบดวย
     1. เจาพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน 1 อัตรา
1.2 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ส านักปลัด) จ านวน 355,000       บาท
     1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 247,000        บาท
     เพือ่จายเป็นคาตอบแทนพรอมทัง้ปรับปรุงคาตอบแทนของพนักงานจางตาม
ภารกิจ ต้ังแตวันที ่1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที ่30 กันยายน 2559 จ านวน 3 อัตรา
ประกอบดวย

1. พนักงานดับเพลิง จ านวน 1 อัตรา
2. พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา จ านวน 2 อัตรา

     1.2.2 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัว่ไป จ านวน 108,000        บาท
     เพือ่จายเป็นคาตอบแทนพรอมทัง้ปรับปรุงคาตอบแทนของพนักงานจางทัว่ไป
ต้ังแตวันที ่1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที ่30 กันยายน 2559 จ านวน 1 อัตรา คือ

1. พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา จ านวน 1 อัตรา
1.3 ประเภทเงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานจ้าง (ส านักปลัด) จ านวน 84,000         บาท
     1.3.1 เงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 72,000          บาท
     เพือ่จายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว และเงินคาตอบแทนพิเศษ ใหกับ
พนักงานจางตามภารกิจ ต้ังแตวันที ่1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที ่30 กันยายน 2559
จ านวน 3 อัตรา 
     โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินเพิม่
การครองชีพชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจ าของสวนราชการ (ฉบับที ่6)
พ.ศ. 2558 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เร่ือง ก าหนดมาตรฐาน
ทัว่ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑแการใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาล
ไดรับเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที ่2) 

แผนงานรักษาความสงบภายใน

รวมทั้งสิน้
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     1.3.2 เงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานจ้างทัว่ไป จ านวน 12,000          บาท
     เพือ่จายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว และเงินคาตอบแทนพิเศษ ใหกับ
พนักงานจางทัว่ไป ต้ังแตวันที ่1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที ่30 กันยายน 2559 
จ านวน 1 อัตรา 
     โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินเพิม่
การครองชีพชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจ าของสวนราชการ (ฉบับที ่6)
พ.ศ. 2558 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เร่ือง ก าหนดมาตรฐาน
ทัว่ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑแการใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาล
ไดรับเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที ่2) 

งบด าเนินงาน รวม 222,000       บาท
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อย และวัสดุ รวม 222,000       บาท
1. ค่าตอบแทน รวม 11,000         บาท

1.1 ประเภทค่าเชา่บ้าน (ส านักปลัด) จ านวน 6,000          บาท
    เพือ่จายเป็นเงินคาเชาบานของพนักงานเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล 
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2551 (หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท
0808.2/6250 ลงวันที ่27 พฤษภาคม 2551) และตามกฎหมายหรือระเบียบของ
ทางราชการ หรือหนังสือส่ังการตาง ๆ ทีไ่ดก าหนดไว
1.2 ประเภทเงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร (ส านักปลัด) จ านวน 5,000          บาท
     เพือ่จายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลต าบลหางฉัตร-
แมตาล
     โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2551 (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที ่กค 0422.3/ว
101 ลงวันที ่17 มีนาคม 2551) และตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ 
หรือหนังสือส่ังการตาง ๆ ทีไ่ดก าหนดไว

2. ค่าใชส้อย รวม 80,000         บาท
2.1 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย จ านวน 20,000         บาท
หมวดอ่ืน ๆ (ส านักปลัด)
     2.1.1 ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการและค่าลงทะเบียนตา่ง ๆ จ านวน 20,000          บาท
     เพือ่จายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราช-
อาณาจักร เชน คาเบีย้เล้ียง เดินทาง คาพาหนะ คาเชาทีพ่ัก คาบริการจอดรถ ณ 
ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียน
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ตาง ๆ และคาใชจายอื่นทีจ่ าเป็น ในการสงคณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาฯ 
พนักงานเทศบาลและพนักงานจางของเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล หรือประชาชน
ทีผู่บริหารเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล อนุมัติใหไปศึกษาฝึกอบรม สัมมนา หรือ
เขารับการศึกษาตามหลักสูตรตาง ๆ ทีจ่ัดขึ้นโดยสวนราชการหรือเอกชนจัดขึ้น
ทีเ่กี่ยวของกับงานราชการของเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาลทัง้ในประเทศและ
ตางประเทศ เพือ่พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทองถิ่น ปรับบทบาทกระบวนการ
เรียนรูใหสอดคลองกับระเบียบ กฎหมาย วิทยาการใหม ๆ ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลง
อยูเสมอ และหรือผูเสพ ผูคายาเสพติด ทีท่างราชการก าหนดใหเขารับการอบรม
ทีจ่ัดขึ้นโดยสวนราชการหรือเอกชน
     โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ. 2555 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรมขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2549 
2.2 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (ส านักปลัด) จ านวน 60,000         บาท
     (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใชง้านไดต้ามปกต)ิ
     เพือ่จายเป็นคาบ ารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยแสิน วัสดุ ครุภัณฑแ ทีดิ่นและ
ส่ิงกอสราง ของเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล ทีช่ ารุดไปตามสภาพการใชงาน
ประจ าปี เพือ่ใหสามามารถใชงานไดตามปกติ
     - กรณีเป็นการจางเหมาทัง้คาส่ิงของและคาแรงงาน ใหจายจากคาใชสอย
     - กรณีทีอ่งคแกรปกครองสวนทองถิ่นด าเนินการซอมแซมบ ารุงรักษาทรัพยแสินเอง
ใหปฏิบัติดังนี้ 
   1. คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ใหจายจากคาใชสอย

2. คาส่ิงของทีซ้ื่อมาใชในการซอมแซมบ ารุงรักษาทรัพยแสิน ใหจายจาก
   คาวัสดุ 

3. ค่าวัสดุ รวม 131,000       บาท
3.1 ประเภทวัสดสุ านักงาน (ส านักปลัด) จ านวน 5,000          บาท
     3.1.1 วัสดสุ านักงานทีใ่ชใ้นการปฏิบัตงิาน จ านวน 5,000           บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือหรือจัดจางวัสดุอุปกรณแทีใ่ชในการปฏิบัติงานของเทศบาล
ต าบลหางฉัตรแมตาล เชน กระดาษ หมึกเคร่ืองถายเอกสาร–โรเนียว ดินสอ ปากกา 
ไมบรรทัด ยางลบ คลิป เปฺก เข็มหมุด เทปพีวีซีแบบใส กระดาษคารแบอน กระดาษไข 
น้ ายาลบกระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟูม สมุดบัญชี สมุดตาง ๆ สมุดประวัติ
ขาราชการ แบบพิมพแตาง ๆ ชอลแก ผาส าลี แปรงลบกระดาน ตรายาง ซองจดหมาย 
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ธงชาติ ส่ิงพิมพแทีไ่ดจากการซ้ือหรือจางพิมพแ ของใชในการบรรจุหีบหอ น้ ามัน  
ไขขี้ผ้ึง ขาต้ัง (กระดานด า) ตะแกรงวางเอกสาร น้ าด่ืมส าหรับบริการประชาชน
ในส านักงาน เคร่ืองตัดโฟม เคร่ืองตัดกระดาษ เคร่ืองเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน, 
แผนที ่แผงปิดประกาศ กระดานด า รวมถึงกระดานไวทแบอรแด แผนปูายชื่อส านักงาน 
หรือหนวยงาน แผนปูายจราจร หรือแผนปูายตาง ๆ มูล่ี, มานปรับแสง (ตอผืน) 
พรม (ตอผืน) นาฬิกาต้ังหรือแขวน เคร่ืองค านวณเลข (Calculator) หีบเหล็กเก็บเงิน 
พระพุทธรูป พระบรมรูปจ าลอง แผงกั้นหอง (Partition) กระเปา สมุดเสนอเซ็น  
แผนเพลทประดิษฐแอักษรส าเร็จรูป ธงเสมาธรรมจักร หรือธงเนื่องในงานพิธีอื่น ๆ
ทะเบียนรับ–สง หนังสือกระดาษกอตซ่ี ที่รองเขียนหนังสือ หรือวสัดุส านักงานอืน่ ๆ

ทีจ่ าเป็น คาจัดซ้ือหนังสือพิมพแ วารสาร นิตยสารประจ าส านักงานเทศบาล นิตยสาร
ราชกิจจานุเบกษา เพือ่ใชในส านักงานเทศบาล ฯลฯ รวมตลอดถึงคาใชจายตาง ๆ 
ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงตองช าระพรอมคาส่ิงของ  เชน คาขนสง คาภาษี คาติดต้ัง  ฯลฯ
3.2 ประเภทวัสดไุฟฟ้าและวิทยุ (ส านักปลัด) จ านวน 10,000         บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือวัสดุอุปกรณแไฟฟูา ส าหรับใชกับรถบรรทุกน้ าดับเพลิง
รถยนตแดับเพลิงเอนกประสงคแของเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล เชน ฟิวสแ เข็มขัด
รัดสายไฟฟูา เทปพันสายไฟฟูา สายไฟฟูา สวิตซแไฟฟูา หลอดไฟฟูา หลอดวิทยุ 
ทรานซิตเตอรแ และชิ้นสวนวิทยุลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอรแ มูฟวิง่คอยสแ 
คอนเดนเซอรแ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซแเบรกเกอรแ สายอากาศหรือเสาอากาศ 
ส าหรับวิทย,ุ เคร่ืองรับโทรทัศนแ, จานรับสัญญาณดาวเทียม โคมไฟฟูา พรอมขา 
หรือกาน หมอแปลงไฟฟูา (Step-up, Step-Down) ล าโพง ไมโครโฟน ขาต้ัง
ไมโครโฟน ผังแสดงวงจรตาง ๆ แผงบังคับทางไฟ ไฟฉายสปอรแตไลทแ หัวแรงไฟฟูา 
เคร่ืองวัดความตานทานไฟฟูา เคร่ืองวัดกระแสไฟฟูา เคร่ืองวัดแรงดันไฟฟูา 
มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟูา เคร่ืองประจุไฟ เคร่ืองตัดกระแสไฟฟูาอัตโนมัติ 
เคร่ืองสัญญาณเตือนภัย เคร่ืองจับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ
3.3 ประเภทวัสดยุานพาหนะและขนส่ง (ส านักปลัด) จ านวน 30,000         บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนสง ส าหรับใชกับรถบรรทุกน้ า-
ดับเพลิง รถยนตแดับเพลิงเอนกประสงคแ เชน แบตเตอร่ี ยางนอก - ยางใน สายไมลแ 
เพลา ตลับลูกปืน น้ ามันเบรก อานจักรยาน หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู กระจก
มองขางรถยนตแ หมอน้ ารถยนตแ กันชนรถยนตแ เบาะรถยนตแ ฟิลแมกรองแสง เข็มขัด
นิรภัย แมแรง กุญแจปากตายกุญแจเล่ือน คีมล็อค ล็อคเกียรแ กระจกโคงมน 
ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบสัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ 
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3.4 ประเภทวัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ส านักปลัด) จ านวน 60,000         บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน ส าหรับใชกับรถบรรทุกน้ า-
ดับเพลิง รถยนตแดับเพลิงเอนกประสงคแ เชน น้ ามันดีเซล น้ ามันก฿าด น้ ามันเบนซิน
น้ ามันเตา ถาน ก฿าส แก฿สหุงตม น้ ามันจารบี น้ ามันเคร่ือง ฯลฯ
3.5 ประเภทวัสดคุอมพิวเตอร์ (ส านักปลัด) จ านวน 5,000          บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือหรือจัดจางท าวัสดุคอมพิวเตอรแ ส าหรับใชในการปฏิบัติงาน 
เชน อุปกรณแบันทึกขอมูล (Diskette, Floppy disk, Removable Disk, Compact

Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล (Reel Magnetic Tape,
Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพแหรือแถบพิมพแส าหรับเคร่ืองพิมพแคอม-
พิวเตอรแ ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพแคอมพิวเตอรแ แบบเลเซอรแ แผนกรองแสง 
กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล แผงแปูนอักขระ หรือแปูนพิมพแ (Key Board) เมนบอรแด
(Main Board) เมมโมร่ีซิป (Memory Chip) เชน RAM คัตซีทฟีดเตอรแ (Cut Sheet
Feeder) เมาสแ (Mouse) พรินเตอรแสวิตซ่ิงบ฿อกซแ (Printer Switching Box) เคร่ือง
กระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกสแ (Card) เชน Ethernet Card, 
Lan Card, Anti virus Card, Sound Card) เป็นตน เคร่ืองอานและบันทึกขอมูล
แบบตาง ๆ เชน แบบดิสเกตตแ (Diskette) แบบฮารแดดิสตแ (Hard Disk) แบบซีดีรอม
(CD-ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน เคร่ืองอานขอมูลแบบซีดีรอม (CD-
ROM) โปรแกรมคอมพิวเตอรแหรือซอฟตแแวรแทีม่ีราคาตอหนวยหนึ่งไมเกิน 20,000
บาท ฯลฯ รวมตลอดถึงคาใชจายตาง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงตองช าระพรอมคาส่ิงของ เชน 
คาขนสง คาภาษี คาติดต้ัง ฯลฯ
3.6 ประเภทวัสดเุครื่องแตง่กาย (ส านักปลัด) จ านวน 21,000         บาท
     3.6.1 ชดุปฏิบัตงิานกู้ชพีกู้ภัย จ านวน 21,000          บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือชุดปฏิบัติงานกูชีพกูภัย จ านวน 6 ชุด ๆ ละ 3,500.-บาท
ส าหรับใชในงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐาน คือ 
1 ชุด ประกอบดวย เส้ือแขนส้ัน และกางเกงขายาว (เส้ือแขนส้ัน ดานหนา ติดแถบ 
สะทอนแสง ซาย-ขวา ขางขาวปักชื่อเจาหนาทีผู่ปฏิบัติงานและนามเรียกขาน
กระเปาเส้ือบนขางขวาติดโลโกสถาบันการแพทยแฉุกเฉินแหงชาติ กระเปาเส้ือบน
ขางซายติดโลโกเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล แขนเส้ือขางขวาติดโลโก AMBULANCE
และโลโกสถาบันการแพทยแฉุกเฉินแหงชาติ แขนเส้ือขางซายติดโลโกเทศบาลต าบล
หางฉัตรแมตาล เส้ือดานหลังปักค าวา ชุดปฏิบัติการแพทยแฉุกเฉิน เคร่ืองหมายสถาบัน
การแพทยแฉุกเฉินแหงชาติ 1669 เทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล และแถบสะทอนแสง 
กางเกงขายาวติดแถบสะทอนแสงบริเวณเขา)
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งบลงทุน รวม 1,083,000     บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,083,000     บาท
1. ค่าครุภัณฑ์   รวม 1,083,000     บาท

1.1 ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ส านักปลัด) จ านวน 7,000          บาท
     1.1.1 กล้องถ่ายภาพน่ิง ระบบดจิิตอล จ านวน 7,000           บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือกลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จ านวน 1 ตัว ๆ ละ
7,000.-บาท ส าหรับใชในงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบล
หางฉัตรแมตาล โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป คือ ความละเอียดไมนอยกวา 14 
ลานพิกเซล เป็นกลองคอมแพค (Compact Digital Camera)  ความละเอียด
ทีก่ าหนดเป็นความละเอียดทีเ่ซ็นเซอรแภาพ (Image sensor)  มีระบบแฟลชในตัว 
สามารถถอดเปล่ียนส่ือบันทึกขอมูลไดอยางสะดวกเมื่อขอมูลเต็ม หรือเมื่อตองการ
เปล่ียนสามารถโอนถายขอมูลจากกลองไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอรแได มีกระเปา
บรรจุกลอง 
ราคามาตรฐานครุภัณฑแของส านักงบประมาณ ปี 2558
1.2 ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ส านักปลัด) จ านวน 66,000         บาท
     1.2.1 สัญญาณไฟฉกุเฉนิ แบบยาว จ านวน 17,000          บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือสัญญาณไฟฉุกเฉิน แบบยาว จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 17,000.-บาท 
ส าหรับใชในงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล 
โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐาน คือ สัญญาณไฟฉุกเฉิน แบบยาว อุปกรณแครบชุดพรอมใชงาน 
ได 
จัดหานอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑแ เนื่องจากไมปรากฏตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑแของส านักงบประมาณ ปี 2558 เป็นราคาทีจ่ัดหาอยางประหยัดและจัดซ้ือ
ไดในทองถิ่น 
     1.2.2 สัญญาณเตอืนไฟกระพริบ จ านวน 49,000          บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือสัญญาณเตือนไฟกระพริบ จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 24,500.-บาท
ส าหรับติดต้ังบริเวณทางโคงหนาตลาดบานปันงาว ขางละ 1 ชุด พรอมติดต้ัง โดยมี
คุณลักษณะพืน้ฐาน คือ สัญญาณเตือนไฟกระพริบ อุปกรณแครบชุดพรอมใชงานได
จัดหานอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑแ เนื่องจากไมปรากฏตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑแของส านักงบประมาณ ปี 2558 เป็นราคาทีจ่ัดหาอยางประหยัดและจัดซ้ือ
ไดในทองถิ่น 
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1.3 ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ส านักปลัด) จ านวน 1,000,000     บาท
     1.3.1 รถพยาบาลฉกุเฉนิ (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่่ ากว่า จ านวน 1,000,000      บาท
2,400 ซีซี 
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ ากวา
2,400 ซีซี จ านวน 1 คัน ๆ ละ 1,000,000.-บาท ส าหรับใชในงานปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยของเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป คือ 

1. เคร่ืองยนตแดีเซล 4 สูบ พรอมอุปกรณแตามมาตรฐาน
2. ประตูมีดานหลัง ปิด-เปิด ส าหรับยกเตียงผูปุวยเขา-ออก
3. มีตูเก็บทอ บรรจุก฿าซไมนอยกวา 2 ทอ ทีแ่ขวนน้ าเกลือ
4. หองพยาบาลมีตูใสอุปกรณแและเวชภัณฑแ
5. มีวิทยุคมนาคม VHF/FM 25 วัตตแพรอมอุปกรณแ 
6. คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณแการแพทยแประกอบ 
    (1) เตียงนอนโลหะผสม แบบมีลอเข็น ปรับเป็นรถเข็นได
    (2) ชุดชวยหายใจชนิดใชมือบีบส าหรับเด็กและผูใหญ 
    (3) เคร่ืองสองกลองเสียง/เคร่ืองดูดของเหลว
    (4) เคร่ืองวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง
    (5) ชุดปูองกันกระดูกคอเคล่ือน
    (6) ชุดเฝือกลม
    (7) ชุดใหออกซิเจน แบบ Pipe Line ส าหรับสงทอก฿าซ
    (8) อุปกรณแดามหลังชนิดส้ัน
    (9) เกาอี้เคล่ือนยายผูปุวยชนิดพับเก็บได

ราคามาตรฐานครุภัณฑแของส านักงบประมาณ ปี 2558
1.4 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (ส านักปลัด) จ านวน 10,000         บาท
     (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ)่
     เพือ่จายเป็นคาซอมแซมบ ารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑแขนาดใหญ เชน
เคร่ืองบิน เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ เป็นตน ซ่ึงไมรวมถึงคาซอมบ ารุงปกติหรือ
คาซอมกลาง 
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งานป้องกันภยัฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั รวม 115,000     บาท
งบด าเนินงาน รวม 100,000       บาท

หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ รวม 100,000       บาท
1. ค่าใชส้อย รวม 100,000       บาท

1.1 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย จ านวน 100,000       บาท
หมวดอ่ืน ๆ (ส านักปลัด)
     1.1.1 โครงการป้องกันและลดอุบัตเิหตทุางถนนในชว่งเทศกาลฯ จ านวน 10,000          บาท
     เพือ่จายเป็นคาใชจายในโครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลฯ เป็นจัดต้ังศูนยแบริการประชาชนในชวงเทศกาลฯ คาเคร่ืองด่ืม น้ าด่ืม 
ผาเย็น ส าหรับบริการประชาชนผูเดินทางกลับภูมิล าเนาในชวงเทศกาลฯ และ
คาอาหารส าหรับผูปฏิบัติงาน คาพิธีเปิดโครงการ คาเบีย้เล้ียง คาตอบแทน
ผูปฏิบัติหนาทีใ่นโครงการ คาโฆษณาและเผยแพร คาวัสดุอุปกรณแ คาตกแตง
สถานที ่และคาใชจายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการฯ
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท 
0810.5/ว 502 ลงวันที ่19 มีนาคม 2550, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที ่มท 0810.5/ว 2275 ลงวันที ่12 พฤศจิกายน 2550, หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที ่มท 0810.5/ว 16295 ลงวันที ่21 ธันวาคม 2550 และตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที ่19 มิถุนายน
2558 เร่ือง ซักซอมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจายประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น 
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 220 (2)
     1.1.2 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตา่ง ๆ จ านวน 10,000          บาท
     เพือ่จายเป็นคาใชจายในการฝึกซอมแผนปูองกันและสาธารณภัยตาง ๆ หรือ
การลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลฯ ฝึกอบรมดานกฎหมายการจราจร และ
อื่น ๆ โดยบูรณางานรวมกับสถานีต ารวจภูธรหางฉัตร และหนวยงานทีเ่กี่ยวของ 
เป็นคาอาหารส าหรับผูปฏิบัติงาน คาพิธีเปิด-ปิด คาเบีย้เล้ียง คาตอบแทนผูปฏิบัติ
หนาทีใ่นโครงการ คาอาหาร - อาหารวาง - เคร่ืองด่ืม - น้ าด่ืม - น้ าแข็ง คาโฆษณา
และเผยแพร คาวัสดุอุปกรณแ คาตกแตงสถานที ่ฯลฯ และคาใชจายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น
ในการด าเนินการตามโครงการฯ
     โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
ประกอบกับหนังสือกรมสงเสริม การปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0810.5/ว 
502 ลงวันที ่19 มีนาคม 2550  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 
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0810.5/ว 2275 ลงวันที ่12 พฤศจิกายน 2550 และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที ่มท 0810.5/ว 16295 ลงวันที ่21 ธันวาคม 2550, หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2558 
เร่ือง ซักซอมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือจังหวัดล าปาง ดวนทีสุ่ด ที ่
ลป 0023.4/ว 17845 ลงวันที ่28 กรกฎาคม 2558 เร่ือง ขอใหต้ังแผนงาน/
โครงการในงบประมาณรายจายเพือ่ด าเนินการตามนโยบายส าคัญ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 221 (1)
     1.1.3 โครงการแจกเครื่องกันหนาว จ านวน 50,000          บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือเคร่ืองกันหนาวใหกับประชาชน ผูดอยโอกาส หรือผูที่
ประสพภัยหนาว ในพืน้ทีต่ าบลหางฉัตร
     โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑแวาดวยการต้ังงบประมาณเพือ่การชวยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหนาทีข่ององคแการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคแการบริหารสวน
ต าบล พ.ศ. 2543 ลงวันที ่22 กุมภาพันธแ 2543 (กรมการปกครอง) และหนังสือ
จังหวัดล าปาง ดวนทีสุ่ด ที ่ลป 0023.4/ว 17845 ลงวันที ่28 กรกฎาคม 2558
เร่ือง ขอใหต้ังแผนงาน/โครงการในงบประมาณรายจายเพือ่ด าเนินการตาม
นโยบายส าคัญ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 123 ขอ 7
     1.1.4 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จ านวน 10,000          บาท
     เพือ่จายเป็นคาใชจายในการปูองกันและแกไขปัญหาไฟปุาและหมอกควัน 
เป็นคาอาหารส าหรับผูปฏิบัติงาน คาพิธีเปิด-ปิดโครงการฯ คาเบีย้เล้ียง คาตอบแทน
ผูปฏิบัติหนาทีใ่นโครงการ คาเคร่ืองด่ืม คาโฆษณาและเผยแพร คาวัสดุอุปกรณแ 
คาตกแตงสถานที ่และคาใชจายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการฯ
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0891.4/
ว 212 ลงวันที ่13 กุมภาพันธแ 2557 เร่ือง การเตรียมความพรอมเพือ่จัดการปัญหา
ไฟปุาและหมอกควัน, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3456
ลงวันที ่19 มิถุนายน 2558 เร่ือง ซักซอมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจาย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือ
จังหวัดล าปาง ดวนทีสุ่ด ที ่ลป 0023.4/ว 17845 ลงวันที ่28 กรกฎาคม 2558
เร่ือง ขอใหต้ังแผนงาน/โครงการในงบประมาณรายจายเพือ่ด าเนินการตามนโยบาย
ส าคัญ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 54 ขอ 7
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     1.1.5 โครงการป้องกันภัยแล้ง จ านวน 20,000          บาท
     เพือ่จายเป็นคาใชจายในการปูองกันภัยแลง เป็นคาอาหารส าหรับผูปฏิบัติงาน
คาพิธีเปิด-ปิดโครงการฯ คาเบีย้เล้ียง คาตอบแทนผูปฏิบัติหนาทีใ่นโครงการ 
คาเคร่ืองด่ืม คาโฆษณาและเผยแพร คาวัสดุอุปกรณแ คาตกแตงสถานที ่และ
คาใชจายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการฯ
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.3/ว 323
ลงวันที ่15 มีนาคม 2547 เร่ือง การเตรียมการปูองกันและแกไขปัญหาความ
แหงแลง, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่
19 มิถุนายน 2558 เร่ือง ซักซอมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือจังหวัดล าปาง 
ดวนทีสุ่ด ที ่ลป 0023.4/ว 17845 ลงวันที ่28 กรกฎาคม 2558 เร่ือง ขอใหต้ัง
แผนงาน/โครงการในงบประมาณรายจายเพือ่ด าเนินการตามนโยบายส าคัญ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 53 (4)

งบเงินอุดหนุน รวม 15,000         บาท
หมวดเงินอุดหนุน รวม 15,000         บาท
1. ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (ส านักปลัด) จ านวน 15,000         บาท

1.1 อุดหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอห้างฉตัร จ านวน 15,000          บาท
     เพือ่จายเป็นเงินอุดหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอหางฉัตร ตามหนังสืออ าเภอ
หางฉัตร ที ่ลป 0518/ว 2594 ลงวันที ่30 มิถุนายน 2558 เร่ือง ขอแกไขเปล่ียนแปลง
การขอรับเงินอุดหนุนจากองคแกรปกครองสวนทองถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2559 
“โครงการป้องกันและลดอุบัตเิหตทุางถนนในชว่งเทศกาลฯ ประจ าปี 2559
อ าเภอห้างฉตัร จังหวัดล าปาง"  โดยมีวัตถุประสงคแดังนี้

1. เพือ่ประชาสัมพันธแ รณรงคแใหประชาชนไดตระหนักถึงพิษภัยจากอุบัติเหตุ
2. เพือ่ใหมีวัสดุ อุปกรณแอ านวยความสะดวกแกประชาชนทีสั่ญจรไปมา

และใชประจ าจุดตรวจ
3. เพือ่เสริมมาตรการบังคับใชกฎหมายตามมาตรการ ทีก่ าหนดให

ปูองกันและลดปัญหาอุบัติเหตุ
เป็นคาใชจายเกี่ยวกับคาตอบแทนเจาหนาทีป่ระจ าจุดตรวจ คาอาหารเจาหนาที่
ประจ าจุดตรวจ คาจางติดต้ังอุปกรณแไฟฟูาและซอมแซมอุปกรณแไฟฟูา คาพิธีเปิด
จุดตรวจ คาเคร่ืองด่ืม อาหารวาง 
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     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 74 
ลงวันที ่8 มกราคม 2553 เร่ือง การต้ังงบประมาณรายจายและการใชจาย
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2558 
เร่ือง ซักซอมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น 
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 148 (1)



2,650,100  บาท
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา รวม 1,931,000  บาท

งบบุคลากร รวม 680,000       บาท
หมวดเงินเดอืน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว รวม 680,000       บาท
1. เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 

1.1 ประเภทเงินเดอืนพนักงาน (ส านักปลัด) จ านวน 330,000       บาท
  เพือ่จายเป็นเงินเดือนพรอมทัง้เงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานเทศบาล ต้ังแต
วันที ่1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที ่30 กันยายน 2559 จ านวน 1 อัตรา คือ

1. นักวิชาการศึกษา จ านวน 1 อัตรา
1.2 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ส านักปลัด) จ านวน 340,000       บาท
     1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 340,000        บาท
     เพือ่จายเป็นคาตอบแทนพรอมทัง้ปรับปรุงคาตอบแทนของพนักงานจาง
ตามภารกิจ ต้ังแตวันที ่1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที ่30 กันยายน 2559 จ านวน 
5 อัตราคือ

1. ผูชวยนักวิชาการศึกษา จ านวน 1 อัตรา
2. ผูชวยหัวหนาศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน 1 อัตรา
3. ผูดูแลเด็ก จ านวน 3 อัตรา

   โดยล าดับที ่2 และ 3 ต้ังงบประมาณไวเนื่องจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ไดจัดสรรงบประมาณไมเพียงพอกับเงินเดือนทีไ่ดรับจริง 
1.3 ประเภทเงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานจ้าง (ส านักปลัด) จ านวน 10,000         บาท
     1.3.1 เงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 10,000          บาท
     เพือ่จายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว และเงินคาตอบแทนพิเศษ ใหกับ
พนักงานจางตามภารกิจ ต้ังแตวันที ่1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที ่30 กันยายน 2559
จ านวน 3 อัตรา (ส าหรับผูดูแลเด็ก ต้ังงบประมาณไวเนื่องจากกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่นไดจัดสรรงบประมาณไมเพียงพอกับทีไ่ดรับจริง)
     โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินเพิม่
การครองชีพชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจ าของสวนราชการ (ฉบับที ่6)
พ.ศ. 2558 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เร่ือง ก าหนดมาตรฐาน
ทัว่ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑแการใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาล
ไดรับเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที ่2) 

แผนงานการศึกษา

รวมทั้งสิน้
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งบด าเนินงาน รวม 1,251,000     บาท
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อย และวัสดุ รวม 1,158,000     บาท
1. ค่าใชส้อย รวม 578,000       บาท

1.1 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย จ านวน 558,000       บาท
หมวดอ่ืน ๆ (ส านักปลัด)
     1.1.1 ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการและค่าลงทะเบียนตา่ง ๆ จ านวน 30,000          บาท
     เพือ่จายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราช-
อาณาจักร เชน คาเบีย้เล้ียง เดินทาง คาพาหนะ คาเชาทีพ่ัก คาบริการจอดรถ ณ 
ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียน
ตาง ๆ และคาใชจายอื่นทีจ่ าเป็น ในการสงคณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาฯ 
พนักงานเทศบาลและพนักงานจางของเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล หรือประชาชน
ทีผู่บริหารเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล อนุมัติใหไปศึกษาฝึกอบรม สัมมนา หรือ
เขารับการศึกษาตามหลักสูตรตาง ๆ ทีจ่ัดขึ้นโดยสวนราชการหรือเอกชนจัดขึ้น
ทีเ่กี่ยวของกับงานราชการของเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาลทัง้ในประเทศและ
ตางประเทศ เพือ่พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทองถิ่น ปรับบทบาทกระบวนการ
เรียนรูใหสอดคลองกับระเบียบ กฎหมาย วิทยาการใหม ๆ ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลง
อยูเสมอ และหรือผูเสพ ผูคายาเสพติด ทีท่างราชการก าหนดใหเขารับการอบรม
ทีจ่ัดขึ้นโดยสวนราชการหรือเอกชน
     โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ. 2555 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรมขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2549 
     1.1.2 โครงการจัดงานวันเดก็แห่งชาต ิ จ านวน 80,000          บาท
     เพือ่จายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ ประจ าปี 2559
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที ่19  
พฤษภาคม 2541 เร่ือง คาใชจายในการจัดงานตาง ๆ ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 136 (4)
     1.1.3 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษา

1.1.3.1 ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน 100% ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก จ านวน 168,000        บาท
บ้านแมฮ่าว

เพือ่จายเป็นคาสนับสนุนอาหารกลางวัน 100% ส าหรับศูนยแพัฒนา
เด็กเล็กบานแมฮาว จ านวน 30 คน ๆ ละ 20 วัน จัดสรร 280 วัน
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โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0893.3/

ว 3149 ลงวันที ่5 มิถุนายน 2558 เร่ือง ซักซอมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจายรองรับเงินอุดหนุนทัว่ไปดานการศึกษาขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

1.1.3.2 ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน 100% ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก จ านวน 168,000        บาท
บ้านขามแดง

เพือ่จายเป็นคาสนับสนุนอาหารกลางวัน 100% ส าหรับศูนยแพัฒนา
เด็กเล็กบานขามแดง จ านวน 30 คน ๆ ละ 20 วัน จัดสรร 280 วัน

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0893.3/

ว 3149 ลงวันที ่5 มิถุนายน 2558 เร่ือง ซักซอมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจายรองรับเงินอุดหนุนทัว่ไปดานการศึกษาขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

1.1.3.3 ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน 100% ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก จ านวน 112,000        บาท
บ้านปันง้าว

เพือ่จายเป็นคาสนับสนุนอาหารกลางวัน 100% ส าหรับศูนยแพัฒนา
เด็กเล็กบานปันงาว จ านวน 20 คน ๆ ละ 20 วัน จัดสรร 280 วัน

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0893.3/

ว 3149 ลงวันที ่5 มิถุนายน 2558 เร่ือง ซักซอมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจายรองรับเงินอุดหนุนทัว่ไปดานการศึกษาขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1.2 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (ส านักปลัด) จ านวน 20,000         บาท
     (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใชง้านไดต้ามปกต)ิ
     เพือ่จายเป็นคาบ ารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยแสิน วัสดุ ครุภัณฑแ ทีดิ่นและ
ส่ิงกอสราง ของเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล ทีช่ ารุดไปตามสภาพการใชงาน
ประจ าปี เพือ่ใหสามามารถใชงานไดตามปกติ 
     - กรณีเป็นการจางเหมาทัง้คาส่ิงของและคาแรงงาน ใหจายจากคาใชสอย
     - กรณีทีอ่งคแกรปกครองสวนทองถิ่นด าเนินการซอมแซมบ ารุงรักษาทรัพยแสินเอง
ใหปฏิบัติดังนี้ 
   1. คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ใหจายจากคาใชสอย

2. คาส่ิงของทีซ้ื่อมาใชในการซอมแซมบ ารุงรักษาทรัพยแสิน ใหจายจาก
   คาวัสดุ 
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2. ค่าวัสดุ รวม 580,000       บาท
2.1 ประเภทวัสดสุ านักงาน (ส านักปลัด) จ านวน 40,000         บาท
     2.1.1 วัสดสุ านักงานทีใ่ชใ้นการปฏิบัตงิาน จ านวน 25,000          บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือหรือจัดจางวัสดุอุปกรณแทีใ่ชในการปฏิบัติงานของเทศบาล
ต าบลหางฉัตรแมตาล เชน กระดาษ หมึกเคร่ืองถายเอกสาร–โรเนียว ดินสอ ปากกา 
ไมบรรทัด ยางลบ คลิป เปฺก เข็มหมุด เทปพีวีซีแบบใส กระดาษคารแบอน กระดาษไข 
น้ ายาลบกระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟูม สมุดบัญชี สมุดตาง ๆ สมุดประวัติ
ขาราชการ แบบพิมพแตาง ๆ ชอลแก ผาส าลี แปรงลบกระดาน ตรายาง ซองจดหมาย 
ธงชาติ ส่ิงพิมพแทีไ่ดจากการซ้ือหรือจางพิมพแ ของใชในการบรรจุหีบหอ น้ ามัน ไข 
ขี้ผ้ึง ขาต้ัง (กระดานด า) ตะแกรงวางเอกสาร น้ าด่ืมส าหรับบริการประชาชนใน
ส านักงาน เคร่ืองตัดโฟม เคร่ืองตัดกระดาษ เคร่ืองเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน, 
แผนที ่แผงปิดประกาศ กระดานด า รวมถึงกระดานไวทแบอรแด แผนปูายชื่อส านักงาน
หรือหนวยงาน แผนปูายจราจร หรือแผนปูายตาง ๆ มูล่ี, มานปรับแสง (ตอผืน) 
พรม (ตอผืน) นาฬิกาต้ังหรือแขวน เคร่ืองค านวณเลข (Calculator) หีบเหล็กเก็บเงิน 
พระพุทธรูป พระ บรมรูปจ าลอง แผงกั้นหอง (Partition) กระเปา สมุดเสนอเซ็น  
แผนเพลทประดิษฐแอักษรส าเร็จรูป ธงเสมาธรรมจักร หรือธงเนื่องในงานพิธีอื่น ๆ
ทะเบียนรับ–สง หนังสือกระดาษกอตซ่ี ที่รองเขียนหนังสือ หรือวสัดุส านักงานอืน่ ๆ

ทีจ่ าเป็น คาจัดซ้ือหนังสือพิมพแ วารสาร นิตยสารประจ าส านักงานเทศบาล นิตยสาร
ราชกิจจานุเบกษา เพือ่ใชในส านักงานเทศบาล ฯลฯ รวมตลอดถึงคาใชจายตาง ๆ 
ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงตองช าระพรอมคาส่ิงของ เชน คาขนสง คาภาษี คาติดต้ัง  ฯลฯ
     2.1.2 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษา

2.1.2.1 ค่าจัดซ้ือวัสดสุ านักงานทีใ่ชใ้นการปฏิบัตงิาน ศูนย์พัฒนา จ านวน 5,000           บาท
เดก็เล็กบ้านแมฮ่าว 

2.1.2.2 ค่าจัดซ้ือวัสดสุ านักงานทีใ่ชใ้นการปฏิบัตงิาน ศูนย์พัฒนา จ านวน 5,000           บาท
เดก็เล็กบ้านขามแดง 

2.1.2.3 ค่าจัดซ้ือวัสดสุ านักงานทีใ่ชใ้นการปฏิบัตงิาน ศูนย์พัฒนา จ านวน 5,000           บาท
เดก็เล็กบ้านปันง้าว

เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือหรือจัดจางวัสดุอุปกรณแทีใ่ชในการปฏิบัติงานของ
ศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก เชน กระดาษ หมึกเคร่ืองถายเอกสาร–โรเนียว ดินสอ ปากกา 
ไมบรรทัด ยางลบ คลิป เปฺก เข็มหมุด เทปพีวีซีแบบใส กระดาษคารแบอน กระดาษไข 
น้ ายาลบกระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟูม สมุดบัญชี สมุดตาง ๆ สมุดประวัติ
ขาราชการ แบบพิมพแตาง ๆ ชอลแก ผาส าลี แปรงลบกระดาน ตรายาง ซองจดหมาย 
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ธงชาติ ส่ิงพิมพแทีไ่ดจากการซ้ือหรือจางพิมพแ ของใชในการบรรจุหีบหอ น้ ามัน  
ไขขี้ผ้ึง ขาต้ัง (กระดานด า) ตะแกรงวางเอกสาร น้ าด่ืมส าหรับบริการประชาชน
ในส านักงาน เคร่ืองตัดโฟม เคร่ืองตัดกระดาษ เคร่ืองเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน, 
แผนที ่แผงปิดประกาศ กระดานด า รวมถึงกระดานไวทแบอรแด แผนปูายชื่อส านักงาน 
หรือหนวยงาน แผนปูายจราจร หรือแผนปูายตาง ๆ มูล่ี, มานปรับแสง (ตอผืน) 
พรม (ตอผืน) นาฬิกาต้ังหรือแขวน เคร่ืองค านวณเลข (Calculator) หีบเหล็กเก็บเงิน 
พระพุทธรูป พระบรมรูปจ าลอง แผงกั้นหอง (Partition) กระเปา สมุดเสนอเซ็น  
แผนเพลทประดิษฐแอักษรส าเร็จรูป ธงเสมาธรรมจักร หรือธงเนื่องในงานพิธีอื่น ๆ
ทะเบียนรับ–สง หนังสือกระดาษกอตซ่ี ที่รองเขียนหนังสือ หรือวสัดุส านักงานอืน่ ๆ

ทีจ่ าเป็น คาจัดซ้ือหนังสือพิมพแวารสาร นิตยสารประจ าส านักงานเทศบาล นิตยสาร
ราชกิจจานุเบกษา เพือ่ใชในส านักงานเทศบาล ฯลฯ รวมตลอดถึงคาใชจายตาง ๆ 
ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงตองช าระพรอมคาส่ิงของ เชน คาขนสง คาภาษี คาติดต้ัง  ฯลฯ
2.2 ประเภทวัสดงุานบ้านงานครัว (ส านักปลัด) จ านวน 30,000         บาท
     2.2.1 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษา

2.2.1.1 ค่าจัดซ้ือวัสดงุานบ้านงานครัวทีใ่ชใ้นศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก จ านวน 10,000          บาท
บ้านแมฮ่าว

2.2.1.2 ค่าจัดซ้ือวัสดงุานบ้านงานครัวทีใ่ชใ้นศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก จ านวน 10,000          บาท
บ้านขามแดง

2.2.1.3 ค่าจัดซ้ือวัสดงุานบ้านงานครัวทีใ่ชใ้นศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก จ านวน 10,000          บาท
บ้านปันง้าว

เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือหรือจัดจางท าวัสดุงานบานงานครัว ส าหรับใชใน
ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล เชน แปรง ไมกวาด เขง มุง 
ผาปูทีน่อน ปลอกหมอน หมอน ผาหม ผาปูโต฿ะ ถวยชาม ชอนสอม แกวน้ าจานรอง 
กระจกเงา น้ าจืดทีซ้ื่อจากเอกชน ถาด โองน้ า ทีน่อน มีด กระโถน เตาไฟฟูา เตา-
น้ ามัน เตารีด เคร่ืองบดอาหาร เคร่ืองตีไขไฟฟูา เคร่ืองปิง้ขนมปัง กระทะไฟฟูา 
หมอไฟฟูา รวมถึงหมอหุงขาวไฟฟูา กระติกน้ ารอน กระติกน้ าแข็ง ถังแก฿ส ไมโครเวฟ 
ฯลฯ รวมตลอดถึงคาใชจายตาง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงตองช าระพรอม คาส่ิงของ เชน 
คาขนสง คาภาษี คาติดต้ัง ฯลฯ
2.3 ประเภทวัสดโุฆษณาและเผยแพร่ (ส านักปลัด) จ านวน 5,000          บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือหรือจัดจางท าวัสดุโฆษณาและเผยแพร เพือ่รณรงคแ
ประชาสัมพันธแ เพือ่เผยแพรงานของเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล เชน กระดาษ
เขียนโปรสเตอรแ พูกันและสี ฟิลแม เมมโมร่ีการแด ฟิลแมสไลดแ แถบบันทึกเสียงหรือ
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ภาพ (ภาพยนตรแ วีดีโอเทป แผนซีดี แผนดีวีดี) รูปสีหรือขาวด าทีไ่ดจากการลาง 
อัด ขยาย ภาพถายดาวเทียม ขาต้ังกลอง ขาต้ังเขียนภาพ กลองและระวิงใสฟิลแม-
ภาพยนตรแ เคร่ืองกรอเทป เลนสแซูม กระเปาใสกลอง ปูาย (ผา, ไมอัด, เหล็ก, 
กระดาษ, ไวนิล) ฯลฯ รวมตลอดถึงคาใชจายตาง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงตองช าระพรอม
คาส่ิงของ เชน คาขนสง คาภาษี คาติดต้ัง ฯลฯ
2.4 ประเภทวัสดคุอมพิวเตอร์ (ส านักปลัด) จ านวน 15,000         บาท
     2.4.1 วัสดคุอมพิวเตอร์ทีใ่ชใ้นการปฏิบัตงิาน จ านวน 6,000           บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือหรือจัดจางท าวัสดุคอมพิวเตอรแ ส าหรับใชในการปฏิบัติงาน 
เชน อุปกรณแบันทึกขอมูล (Diskette, Floppy disk, Removable Disk, Compact

Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล (Reel Magnetic Tape,
Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพแหรือแถบพิมพแส าหรับเคร่ืองพิมพแคอม-
พิวเตอรแ ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพแคอมพิวเตอรแ แบบเลเซอรแ แผนกรองแสง 
กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล แผงแปูนอักขระ หรือแปูนพิมพแ (Key Board) เมนบอรแด
(Main Board) เมมโมร่ีซิป (Memory Chip) เชน RAM คัตซีทฟีดเตอรแ (Cut Sheet
Feeder) เมาสแ (Mouse) พรินเตอรแสวิตซ่ิงบ฿อกซแ (Printer Switching Box) เคร่ือง
กระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกสแ (Card) เชน Ethernet Card, 
Lan Card, Anti virus Card, Sound Card) เป็นตน เคร่ืองอานและบันทึกขอมูล
แบบตาง ๆ เชน แบบดิสเกตตแ (Diskette) แบบฮารแดดิสตแ (Hard Disk) แบบซีดีรอม
(CD-ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน เคร่ืองอานขอมูลแบบซีดีรอม (CD-
ROM) โปรแกรมคอมพิวเตอรแหรือซอฟตแแวรแทีม่ีราคาตอหนวยหนึ่งไมเกิน 20,000
บาท ฯลฯ รวมตลอดถึงคาใชจายตาง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงตองช าระพรอมคาส่ิงของ เชน 
คาขนสง คาภาษี คาติดต้ัง ฯลฯ
     2.4.2 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษา

2.4.2.1 ค่าจัดซ้ือวัสดคุอมพิวเตอร์ทีใ่ชใ้นศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก จ านวน 3,000           บาท
บ้านแมฮ่าว

2.4.2.2 ค่าจัดซ้ือวัสดคุอมพิวเตอร์ทีใ่ชใ้นศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก จ านวน 3,000           บาท
บ้านขามแดง

2.4.2.3 ค่าจัดซ้ือวัสดคุอมพิวเตอร์ทีใ่ชใ้นศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก จ านวน 3,000           บาท
บ้านปันง้าว
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือหรือจัดจางท าวัสดุคอมพิวเตอรแ ส าหรับใชในการปฏิบัติงาน 
เชน อุปกรณแบันทึกขอมูล (Diskette, Floppy disk, Removable Disk, Compact

Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล (Reel Magnetic Tape,
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Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพแหรือแถบพิมพแส าหรับเคร่ืองพิมพแคอม-
พิวเตอรแ ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพแคอมพิวเตอรแ แบบเลเซอรแ แผนกรองแสง 
กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล แผงแปูนอักขระ หรือแปูนพิมพแ (Key Board) เมนบอรแด
(Main Board) เมมโมร่ีซิป (Memory Chip) เชน RAM คัตซีทฟีดเตอรแ (Cut Sheet
Feeder) เมาสแ (Mouse) พรินเตอรแสวิตซ่ิงบ฿อกซแ (Printer Switching Box) เคร่ือง
กระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกสแ (Card) เชน Ethernet Card, 
Lan Card, Anti virus Card, Sound Card) เป็นตน เคร่ืองอานและบันทึกขอมูล
แบบตาง ๆ เชน แบบดิสเกตตแ (Diskette) แบบฮารแดดิสตแ (Hard Disk) แบบซีดีรอม
(CD-ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน เคร่ืองอานขอมูลแบบซีดีรอม (CD-
ROM) โปรแกรมคอมพิวเตอรแหรือซอฟตแแวรแทีม่ีราคาตอหนวยหนึ่งไมเกิน 20,000
บาท ฯลฯ รวมตลอดถึงคาใชจายตาง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงตองช าระพรอมคาส่ิงของ เชน 
คาขนสง คาภาษี คาติดต้ัง ฯลฯ
2.5 ประเภทวัสดอ่ืุน ๆ (ส านักปลัด) จ านวน 30,000         บาท
     2.5.1 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษา

2.5.1.1 ค่าจัดซ้ือวัสดเุครื่องใชป้ระจ าตวัเดก็ ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก จ านวน 10,000          บาท
บ้านแมฮ่าว

2.5.1.2 ค่าจัดซ้ือวัสดเุครื่องใชป้ระจ าตวัเดก็ ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก จ านวน 10,000          บาท
บ้านขามแดง

2.5.1.3 ค่าจัดซ้ือวัสดเุครื่องใชป้ระจ าตวัเดก็ ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก จ านวน 10,000          บาท
บ้านปันง้าว

เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองใชประจ าตัวเด็ก เชน หมอน ผากันเปือ้น 
ผารอง โถปัสสาวะ ถาดหลุม ปิน่โต เบาะรองนั่ง ผาหม ผาเช็ดตัว ผาเช็ดหนา 
กระเปา ฯลฯ ส าหรับใชในศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล 
รวมตลอดถึงคาใชจายตาง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงตองช าระพรอมคาส่ิงของ เชน คาขนสง 
คาภาษี คาติดต้ัง ฯลฯ
2.6 ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) (ส านักปลัด) จ านวน 460,000       บาท
     2.6.1 ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก จ านวน 230,000        บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กในศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด 
เทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล จ านวน 3 ศูนยแ  ประกอบดวย

1. ศูนยแพัฒาเด็กเล็กบานแมฮาว
2. ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานขามแดง
3. ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบานปันงาว
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โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0893.3/

ว 3149 ลงวันที ่5 มิถุนายน 2558 เร่ือง ซักซอมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจายรองรับเงินอุดหนุนทัว่ไปดานการศึกษาขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
     2.6.2 ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จ านวน 230,000        บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ืออาหารเสริม (นม)  ส าหรับเด็กนักเรียนระดับกอนประถม
ศึกษาและประถมศึกษา ในเขตรับผิดชอบเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล  จ านวน 
2 โรงเรียน  ประกอบดวย

1. โรงเรียนชุมชนบานแมฮาว
2. โรงเรียนบานปันงาว
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0893.3/

ว 3149 ลงวันที ่5 มิถุนายน 2558 เร่ือง ซักซอมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจายรองรับเงินอุดหนุนทัว่ไปดานการศึกษาขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 93,000         บาท
1. ค่าสาธารณูปโภค

1.1 ประเภทค่าไฟฟ้า (ส านักปลัด) จ านวน 36,000         บาท
     1.1.1 ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านแมฮ่าว จ านวน 12,000          บาท
     1.1.2 ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านขามแดง จ านวน 12,000          บาท
     1.1.3 ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านปันง้าว จ านวน 12,000          บาท
     เพือ่จายเป็นคาไฟฟูา คาไฟฟูาสัญญาณรับ–สง เคร่ืองสงไรสาย
1.2 ประเภทค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล (ส านักปลัด) จ านวน 3,000          บาท
     1.2.1 ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านแมฮ่าว จ านวน 3,000           บาท
     เพือ่จายเป็นคาน้ าประปา คาน้ าบาดาล 
1.3 ประเภทบริการโทรศัพท์ (ส านักปลัด) จ านวน 18,000         บาท
     1.3.1 ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านแมฮ่าว จ านวน 6,000           บาท
     1.3.2 ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านขามแดง จ านวน 6,000           บาท
     1.3.3 ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านปันง้าว จ านวน 6,000           บาท
     เพือ่จายเป็นคาโทรศัพทแพืน้ฐาน คาโทรศัพทแเคล่ือนที ่ฯลฯ และใหหมายความ
รวมถึงคาใชจายเพือ่ใหไดใชบริการดังกลาว และคาใชจายทีเ่กิดขึ้นเกี่ยวกับการใช
บริการ เชน คาเชาเคร่ือง คาเชาหมายเลขโทรศัพทแ คาบ ารุงรักษาสาย ฯลฯ
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1.4 ประเภทบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (ส านักปลัด) จ านวน 36,000         บาท
     1.4.1 ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านแมฮ่าว จ านวน 12,000          บาท
     1.4.2 ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านขามแดง จ านวน 12,000          บาท
     1.4.3 ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านปันง้าว จ านวน 12,000          บาท
     เพือ่จายเป็นคาบริการส่ือสารและโทรคมนาคม เชน คาโทรภาพ (โทรสาร) 
คาเทเลกซแ คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุส่ือสาร คาส่ือสารผานดาวเทียม คาใชจาย
เกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรแเน็ต รวมถึงอินเทอรแเน็ตการแดและคาส่ือสารอื่น ๆ
เชน คาเคเบิล้ทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เป็นตน และใหหมายความรวมถึง
คาใชจายเพือ่ใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายทีเ่กิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 632,000     บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 632,000       บาท

หมวดเงินอุดหนุน รวม 632,000       บาท
1. ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (ส านักปลัด) จ านวน 632,000       บาท

1.1 อุดหนุนโรงเรียนชมุชนบ้านแมฮ่าว จ านวน 228,000        บาท
     เพือ่จายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนชุมชนบานแมฮาว ตามหนังสือโรงเรียนชุมชน
บานแมฮาวที ่ศธ 04131.0201/059 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2558 เร่ือง แจง
จ านวนนักเรียนเพือ่ขอรับเงินสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน 100% "โครงการ
อาหารกลางวัน 100%”  โดยมีวัตถุประสงคแดังนี้

1. เพือ่ใหนักเรียนมีอาหารกลางวันทีม่ีคุณคาตามหลักโภชนาการ
อยางทัว่ถึง รอยละ 100

2. เพือ่ใหนักเรียนมีน้ าหนัก สวนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑแ
3. เพือ่ใหนักเรียนมีสุขภาพอนามัยทีส่มบูรณแแข็งแรง ปราศจากโรคภัย

ไขเจ็บ
เป็นคาใชจายเกีย่วกบัการบริหารจัดการบริการอาหารกลางวนัส าหรับเด็กนักเรียน 

ทุกคน (จ านวนนักเรียน 57 คน ๆ ละ 20 บาทตอวัน จัดสรรจ านวน 200 วัน)
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 74 
ลงวันที ่8 มกราคม 2553 เร่ือง การต้ังงบประมาณรายจายและการใชจาย
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที ่5 มิถุนายน 2558 เร่ือง
ซักซอมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทัว่ไปดานการ
ศึกษาขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 189 ขอ 3 (2)
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1.2 อุดหนุนโรงเรียนชมุชนบ้านแมฮ่าว จ านวน 60,000          บาท
     เพือ่จายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนชุมชนบานแมฮาว ตามหนังสือโรงเรียนชุมชน
บานแมฮาวที ่ศธ 04131.0201/050 ลงวันที ่5 มิถุนายน 2558 เร่ือง สงแผนงาน/
โครงการทีจ่ะบรรจุแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เทศบาลต าบลหางฉัตร   
แมตาล "โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การใชส้ื่อเทคโนโลยี โดยการจ้างครูสอน
คอมพิวเตอร"์ โดยมีวัตถุประสงคแดังนี้

1. นักเรียนมีทักษะพืน้ฐานในการเรียนรูใชคอมพิวเตอรแอยางถูกตอง
2. สามารถเรียนรูมีทักษะตามเนื้อหาทีก่ าหนด สามารถน าความรู

ไปใชได
3. สามารถใชคอมพิวเตอรแในการสืบคนขอมูลสงเสริมการเรียนรู

ในทุกกลุมสาระท าใหผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงขึ้น
4. เป็นพืน้ฐานในการเรียนรูในระดับทีสู่งขึ้นตอไป

เป็นคาใชจายเกีย่วกบัการจัดการเรียนรู โดยจางวทิยากรภูมิปัญญาที่มีความรู

ความสามารถเฉพาะมาสอนนักเรียนในเนื้อหาเกีย่วกบัคอมพวิเตอรแ 

     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 74 
ลงวันที ่8 มกราคม 2553 เร่ือง การต้ังงบประมาณรายจายและการใชจาย
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น 
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 191 (3)
1.3 อุดหนุนโรงเรียนบ้านปันง้าว จ านวน 284,000        บาท
     เพือ่จายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบานปันงาว ตามหนังสือโรงเรียนบานปันงาว
ที ่ศธ 04131.0212/104 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง สงแผนงาน/โครงการ
เพือ่บรรจุเขาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) “โครงการอาหารกลางวัน
100%" โดยมีวัตถุประสงคแดังนี้

1. เพือ่จัดอาหารกลางวันใหนักเรียนไดรับประทานอาหารอิ่มทุกคนทุกวัน
2. เพือ่จัดกิจกรรมสงเสริมอาหารกลางวัน เชน ดานการเกษตร 

สามารถปลูกพืชบางชนิดสูอาหารกลางวันได
3. เพือ่ปลูกฝังใหนักเรียนไดด ารงชีวิตทามกลางเศรษฐกิจตกต่ า โดยการ

พึง่ตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ
เป็นคาใชจายเกีย่วกบัการบริหารจัดการบริการอาหารกลางวนัส าหรับเด็กนักเรียน 

ทุกคน (จ านวนนักเรียน 71 คน ๆ ละ 20 บาทตอวัน จัดสรรจ านวน 200 วัน)
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 74 
ลงวันที ่8 มกราคม 2553 เร่ือง การต้ังงบประมาณรายจายและการใชจาย
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งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที ่5 มิถุนายน 2558 เร่ือง
ซักซอมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทัว่ไปดานการ
ศึกษาขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 189 ขอ 3 (2)
1.4 อุดหนุนโรงเรียนบ้านปันง้าว จ านวน 60,000          บาท
     เพือ่จายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบานปันงาว ตามหนังสือโรงเรียนบานปันงาว
ที ่ศธ 04131.0212/104 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เร่ือง สงแผนงาน/โครงการ
เพือ่บรรจุเขาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) “โครงการอนุรักษ์และ
สืบสานศิลปวัฒนธรรมดนตรีพ้ืนบ้าน"  โดยมีวัตถุประสงคแดังนี้

1. เพือ่เป็นการอนุรักษแศิลปวัฒนธรรมอันเกาแก มีคุณคาไวสืบจนชั่วลูกหลาน
2. เพือ่ใหเยาวชนไดเรียนรูเกี่ยวกับวัฒนธรรม (ดนตรี, นาฎศิลปพืน้เมือง)
3. เพือ่ชวยลดปัญหาเยาวชนมั่วสุมอบายมุข เพราะจะไดใชเวลาวาง

ใหเกิดประโยชนแ โดยการเลนดนตรี นาฎศิลปพืน้เมือง
เป็นคาใชจายเกีย่วกบัคาตอบแทนวทิยากรและคาวสัดุอปุกรณแ

     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 74 
ลงวันที ่8 มกราคม 2553 เร่ือง การต้ังงบประมาณรายจายและการใชจาย
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 145 (2)

งานระดับมัธยมศึกษา รวม 67,100      บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 67,100         บาท

หมวดเงินอุดหนุน รวม 67,100         บาท
1. ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (ส านักปลัด) จ านวน 67,100         บาท

1.1 อุดหนุนโรงเรียนห้างฉตัรวิทยา จ านวน 35,900          บาท
     เพือ่จายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนหางฉัตรวิทยา ตามหนังสือโรงเรียนหางฉัตร-
วิทยา ที ่ศธ 04265.11/179 ลงวันที ่12 มิถุนายน 2558 เร่ือง สงโครงการเสนอ
เขาบรรจุแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  "โครงการการจัดการขยะ
ในโรงเรียนและชมุชนอย่างยั่งยืน" โดยมีวัตถุประสงคแดังนี้

1. เพือ่ใหนักเรียนและผูปกครองซ่ึงเป็นเยาวชนในเขตพืน้ทีเ่ขตเทศบาล
ต าบลหางฉัตรแมตาล ไดรับความรู ความเขาใจในการจัดการขยะภายในโรงเรียน
และชุมชนอยางยั่งยืน
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2. นักเรียนและคนในชุมชนสามารถผลิตน้ าหมักชีวภาพ การผสมดิน
ปลูกและผลิตปุยจากมูลไสเดือนได

3. เพือ่สงเสริมการมีสวนรวมของเยาวชนและประชาชนใหสามารถ
ลดปริมาณขยะ โดยการคัดแยกขยะ น าขยะมาใชประโยชนแอยางเป็นรูปธรรม
และเป็นระบบ สามารถน าความรูไปใชประโยชนแในชีวิตประจ าวันไดอยางยั่งยืน 
เป็นคาใชจายเกี่ยวกับคาปูายไวนิลในการเดินรณรงคแ ประชาสัมพันธแ คาอาหารวาง
และอาหารกลางวันผูเขารวมอบรมและวิทยากร คาเอกสารในการอบรม คาวัสดุ
ทีใ่ชในการสาธิตและปฏิบัติท ากิจกรรม คาวิทยากรในการฝึกอบรม คาจัดท า
เอกสารสรุปผลการด าเนินงาน
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 74 
ลงวันที ่8 มกราคม 2553 เร่ือง การต้ังงบประมาณรายจายและการใชจาย
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น 
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 56 ขอ 9 (3)
1.2 อุดหนุนโรงเรียนห้างฉตัรวิทยา จ านวน 31,200          บาท
     เพือ่จายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนหางฉัตรวิทยา ตามหนังสือโรงเรียนหางฉัตร-
วิทยา ที ่ศธ 04265.11/179 ลงวันที ่12 มิถุนายน 2558 เร่ือง สงโครงการเสนอ
เขาบรรจุแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  "โครงการคุณธรรมน าชวีิต"

โดยมีวัตถุประสงคแดังนี้
1. เพือ่เป็นการสรางความตระหนักความมีจิตส านึกในการปฏิบัติตน

เป็นเยาวชนทีดี่
2. เพือ่ใหเยาวชนไดรวมแสดงออกในทางทีดี่งาม
3. เพือ่สงเสริมเยาวชนใหใชเวลาวางใหเกิดประโยชนแ
4. เพือ่ใหเยาวชนปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการปฏิบัติตนเพือ่ใหเป็น

คนดีของสังคม
เป็นคาใชจายเกี่ยวกับคาอาหารผูเขาอบรมและวิทยากร คาอาหารวางผูเขาอบรม
และวิทยากร คาวัสดุใชในการปฏิบัติกิจกรรม คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุปูาย
อบรม คาเอกสารสรุปผลการด าเนินโครงการ
เอกสารสรุปผลการด าเนินงาน
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 74 
ลงวันที ่8 มกราคม 2553 เร่ือง การต้ังงบประมาณรายจายและการใชจาย
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น 
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 196 (3)
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งานการศึกษาไม่ก าหนดระดับ รวม 20,000      บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 20,000         บาท

หมวดเงินอุดหนุน รวม 20,000         บาท
1. ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (ส านักปลัด) จ านวน 20,000         บาท

1.1 อุดหนุนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอห้างฉตัร จ านวน 20,000          บาท
     เพือ่จายเป็นเงินอุดหนุนศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ าเภอหางฉัตร ตามหนังสือศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ าเภอหางฉัตร ที ่ศธ 0210.6713(02)/660 ลงวันที ่3 กรกฎาคม 2558 เร่ือง 
ขอสงโครงการเพือ่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานเทศบาลต าบล
หางฉัตรแมตาล "โครงการศึกษาเรียนรู้ดา้นคุณธรรม จริยธรรมและศิลปวัฒนธรรม
ทีส่ าคัญทางพุทธศาสนา"  โดยมีวัตถุประสงคแดังนี้

1. เพือ่ใหผูเรียนไดรับความรูจากการศึกษาเรียนรูวัดส าคัญทางพุทธ-
ศาสนาของจังหวัดล าปาง

2. เพือ่ใหผูเรียนเห็นความส าคัญและรวมกันอนุรักษแสถานทีส่ าคัญ
ทางพุทธศาสนาของจังหวัดล าปาง
เป็นคาใชจายเกี่ยวกับคาสถานที ่คาจางเหมารถรับจางพรอมน้ ามันเชื้อเพลิง
คาอาหารวาง คาวัสดุ 
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 74 
ลงวันที ่8 มกราคม 2553 เร่ือง การต้ังงบประมาณรายจายและการใชจาย
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น 
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 146 (1)



385,000     บาท
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข รวม 280,000     บาท

งบบุคลากร รวม 240,000       บาท
หมวดเงินเดอืน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว รวม 240,000       บาท
1. เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 

1.1 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ส านักปลัด) จ านวน 240,000       บาท
     1.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 240,000        บาท
     เพือ่จายเป็นคาตอบแทนพรอมทัง้ปรับปรุงคาตอบแทนของพนักงานจาง
ตามภารกิจ ต้ังแตวันที ่1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที ่30 กันยายน 2559 จ านวน 1 อัตรา
คือ

1. ผูชวยนักวิชาการสาธารณสุข จ านวน 1 อัตรา

งบด าเนินงาน รวม 40,000         บาท
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ รวม 40,000         บาท
1. ค่าใชส้อย รวม 15,000         บาท

1.1 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย จ านวน 5,000          บาท
หมวดอ่ืน ๆ (ส านักปลัด)
     1.1.1 ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการและค่าลงทะเบียนตา่ง ๆ จ านวน 5,000           บาท
     เพือ่จายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราช-
อาณาจักร เชน คาเบีย้เล้ียง เดินทาง คาพาหนะ คาเชาทีพ่ัก คาบริการจอดรถ ณ 
ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียน
ตาง ๆ และคาใชจายอื่นทีจ่ าเป็น ในการสงคณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาฯ 
พนักงานเทศบาลและพนักงานจางของเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล หรือประชาชน
ทีผู่บริหารเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล อนุมัติใหไปศึกษาฝึกอบรม สัมมนา หรือ
เขารับการศึกษาตามหลักสูตรตาง ๆ ทีจ่ัดขึ้นโดยสวนราชการหรือเอกชนจัดขึ้น
ทีเ่กี่ยวของกับงานราชการของเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาลทัง้ในประเทศและ
ตางประเทศ เพือ่พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทองถิ่น ปรับบทบาทกระบวนการ
เรียนรูใหสอดคลองกับระเบียบ กฎหมาย วิทยาการใหม ๆ ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลง
อยูเสมอ และหรือผูเสพ ผูคายาเสพติด ทีท่างราชการก าหนดใหเขารับการอบรม
ทีจ่ัดขึ้นโดยสวนราชการหรือเอกชน

แผนงานสาธารณสุข

รวมทั้งสิน้
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     โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ. 2555 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรมขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2549 
1.2 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (ส านักปลัด) จ านวน 10,000         บาท
     (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใชง้านไดต้ามปกต)ิ
     เพือ่จายเป็นคาบ ารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยแสิน วัสดุ ครุภัณฑแ ทีดิ่นและ
ส่ิงกอสราง ของเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล ทีช่ ารุดไปตามสภาพการใชงาน
ประจ าปี เพือ่ใหสามามารถใชงานไดตามปกติ
     - กรณีเป็นการจางเหมาทัง้คาส่ิงของและคาแรงงาน ใหจายจากคาใชสอย
     - กรณีทีอ่งคแกรปกครองสวนทองถิ่นด าเนินการซอมแซมบ ารุงรักษาทรัพยแสินเอง
ใหปฏิบัติดังนี้ 
   1. คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ใหจายจากคาใชสอย

2. คาส่ิงของทีซ้ื่อมาใชในการซอมแซมบ ารุงรักษาทรัพยแสิน ใหจายจาก
   คาวัสดุ 

2. ค่าวัสดุ รวม 25,000         บาท
2.1 ประเภทวัสดสุ านักงาน (ส านักปลัด) จ านวน 10,000         บาท
     2.1.1 วัสดสุ านักงานทีใ่ชใ้นการปฏิบัตงิาน จ านวน 10,000          บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือหรือจัดจางวัสดุอุปกรณแทีใ่ชในการปฏิบัติงานของเทศบาล
ต าบลหางฉัตรแมตาล เชน กระดาษ หมึกเคร่ืองถายเอกสาร–โรเนียว ดินสอ ปากกา 
ไมบรรทัด ยางลบ คลิป เปฺก เข็มหมุด เทปพีวีซีแบบใส กระดาษคารแบอน กระดาษไข 
น้ ายาลบกระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟูม สมุดบัญชี สมุดตาง ๆ สมุดประวัติ
ขาราชการ แบบพิมพแตาง ๆ ชอลแก ผาส าลี แปรงลบกระดาน ตรายาง ซองจดหมาย 
ธงชาติ ส่ิงพิมพแทีไ่ดจากการซ้ือหรือจางพิมพแ ของใชในการบรรจุหีบหอ น้ ามัน  
ไขขี้ผ้ึง ขาต้ัง (กระดานด า) ตะแกรงวางเอกสาร น้ าด่ืมส าหรับบริการประชาชน
ในส านักงาน เคร่ืองตัดโฟม เคร่ืองตัดกระดาษ เคร่ืองเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน, 
แผนที ่แผงปิดประกาศ กระดานด า รวมถึงกระดานไวทแบอรแด แผนปูายชื่อส านักงาน 
หรือหนวยงาน แผนปูายจราจร หรือแผนปูายตาง ๆ มูล่ี, มานปรับแสง (ตอผืน) 
พรม (ตอผืน) นาฬิกาต้ังหรือแขวน เคร่ืองค านวณเลข (Calculator) หีบเหล็กเก็บเงิน 
พระพุทธรูป พระบรมรูปจ าลอง แผงกั้นหอง (Partition) กระเปา สมุดเสนอเซ็น  
แผนเพลทประดิษฐแอักษรส าเร็จรูป ธงเสมาธรรมจักร หรือธงเนื่องในงานพิธีอื่น ๆ
ทะเบียนรับ–สง หนังสือกระดาษกอตซ่ี ที่รองเขียนหนังสือ หรือวสัดุส านักงานอืน่ ๆ
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ทีจ่ าเป็น คาจัดซ้ือหนังสือพิมพแ วารสาร นิตยสารประจ าส านักงานเทศบาล นิตยสาร
ราชกิจจานุเบกษา เพือ่ใชในส านักงานเทศบาล ฯลฯ รวมตลอดถึงคาใชจายตาง ๆ 
ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงตองช าระพรอมคาส่ิงของ เชน คาขนสง คาภาษี คาติดต้ัง  ฯลฯ
2.2 ประเภทวัสดคุอมพิวเตอร์ (ส านักปลัด) จ านวน 15,000         บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือหรือจัดจางท าวัสดุคอมพิวเตอรแ ส าหรับใชในการปฏิบัติงาน 
เชน อุปกรณแบันทึกขอมูล (Diskette, Floppy disk, Removable Disk, Compact

Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล (Reel Magnetic Tape,
Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพแหรือแถบพิมพแส าหรับเคร่ืองพิมพแคอม-
พิวเตอรแ ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพแคอมพิวเตอรแ แบบเลเซอรแ แผนกรองแสง 
กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล แผงแปูนอักขระ หรือแปูนพิมพแ (Key Board) เมนบอรแด
(Main Board) เมมโมร่ีซิป (Memory Chip) เชน RAM คัตซีทฟีดเตอรแ (Cut Sheet
Feeder) เมาสแ (Mouse) พรินเตอรแสวิตซ่ิงบ฿อกซแ (Printer Switching Box) เคร่ือง
กระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกสแ (Card) เชน Ethernet Card, 
Lan Card, Anti virus Card, Sound Card) เป็นตน เคร่ืองอานและบันทึกขอมูล
แบบตาง ๆ เชน แบบดิสเกตตแ (Diskette) แบบฮารแดดิสตแ (Hard Disk) แบบซีดีรอม
(CD-ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน เคร่ืองอานขอมูลแบบซีดีรอม (CD-
ROM) โปรแกรมคอมพิวเตอรแหรือซอฟตแแวรแทีม่ีราคาตอหนวยหนึ่งไมเกิน 20,000
บาท ฯลฯ รวมตลอดถึงคาใชจายตาง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงตองช าระพรอมคาส่ิงของ เชน 
คาขนสง คาภาษี คาติดต้ัง ฯลฯ

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน รวม 105,000     บาท
งบด าเนินงาน รวม 105,000       บาท

หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ รวม 105,000       บาท
1. ค่าใชส้อย รวม 35,000         บาท

1.1 ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ (ส านักปลัด) จ านวน 35,000         บาท
     1.1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 35,000          บาท
     เพือ่จายเป็นคาจางเหมาบริการหรือคาจางท าของเพือ่ใหการท างานใหส าเร็จ
ตามวัตถุประสงคแของเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล เชน คาจางเหมาพนหมอกควัน 
ในการระงับโรคติดตอและไมติดตอตาง ๆ คาจางเหมาฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบา
ในการปูองกันระงับโรคติดตอ และการจางเหมาบริการอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นในงานบริการ
สาธารณสุข 
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2. ค่าวัสดุ รวม 70,000         บาท
2.1 ประเภทวัสดวุิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ส านักปลัด) จ านวน 50,000         บาท
     2.1.1 ค่าจัดซ้ือวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ทีใ่ชใ้นงานบริการสาธารณสุข จ านวน 50,000          บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือยาเคมี และหรือทรายเคลือบสาร (ทรายอะเบท) และหรือ
วัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบา เพือ่ก าจัดแมลงทีเ่ป็นพาหะน าโรคทางสาธารณสุข เชน 
ยุง มด แมลงสาป เห็บ ไร นก เชื้อสุนัขบา และสัตวแอื่น ๆ ทีเ่ป็นพาหนะ เพือ่ฉีดหรือ
พนในกรณีทีเ่กิดโรคระบาดในพืน้ทีต่ าบลหางฉัตร เพือ่เป็นการปูองกันและระงับ
โรคติดตอ หรือสารตรวจยาเสพติดในรางกายมนุษยแ ชุดตรวจสอบไขหวัดนก ฯลฯ
2.2 ประเภทวัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ส านักปลัด) จ านวน 20,000         บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน ส าหรับใชกับเคร่ืองพนหมอกควัน
ของเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล ในการปูองกันและระงับโรคติดตอและโรคไมติดตอ
เชน น้ ามันดีเซล น้ ามันก฿าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา ถาน ก฿าส แก฿สหุงตม น้ ามัน-
จารบี น้ ามันเคร่ือง ฯลฯ 



6,789,300  บาท
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,791,100  บาท

งบบุคลากร รวม 1,026,000     บาท
หมวดเงินเดอืน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว รวม 1,026,000     บาท
1. เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 

1.1 ประเภทเงินเดอืนพนักงาน (กองชา่ง) จ านวน 540,000       บาท
     เพือ่จายเป็นเงินเดือนพรอมทัง้เงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานเทศบาล ต้ังแต
วันที ่1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที ่30 กันยายน 2559 จ านวน 2 อัตรา ประกอบดวย

1. ผูอ านวยการกองชาง จ านวน 1 อัตรา
2. นายชางโยธา จ านวน 1 อัตรา

1.2 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง (กองชา่ง) จ านวน 42,000         บาท
     เพือ่จายเป็นคาตอบแทนอัตราเงินประจ าต าแหนงของผูอ านวยการกองชาง
ต้ังแตวันที ่1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที ่30 กันยายน 2559
     โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ าต าแหนง พ.ศ. 2538 
ประกอบกับขอ 12 ขอ 27 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าปาง 
เร่ือง หลักเกณฑแและเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แกไขเพิม่เติม
ฉบับที ่38) พ.ศ. 2556
1.3 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (กองชา่ง) จ านวน 408,000       บาท
     1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 300,000        บาท
     เพือ่จายเป็นคาตอบแทนพรอมทัง้ปรับปรุงคาตอบแทนของพนักงานจางตาม
ภารกิจ ต้ังแตวันที ่1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที ่30 กันยายน 2559 จ านวน 2 อัตรา
คือ

1. ผูชวยนายชางโยธา จ านวน 1 อัตรา
2. ผูชวยเจาหนาทีธุ่รการ จ านวน 1 อัตรา

     1.3.2 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัว่ไป จ านวน 108,000        บาท
     เพือ่จายเป็นคาตอบแทนพรอมทัง้ปรับปรุงคาตอบแทนของพนักงานจางทัว่ไป
ต้ังแตวันที ่1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที ่30 กันยายน 2559 จ านวน 1 อัตรา คือ

1. ผูชวยชาง จ านวน 1 อัตรา

แผนงานเคหะและชุมชน

รวมทั้งสิน้
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1.4 ประเภทเงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานจ้าง (กองชา่ง) จ านวน 36,000         บาท
     1.4.1 เงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 24,000          บาท
     เพือ่จายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว และเงินคาตอบแทนพิเศษ ใหกับ
พนักงานจางตามภารกิจ ต้ังแตวันที ่1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที ่30 กันยายน 2559
จ านวน 1 อัตรา 
     โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินเพิม่
การครองชีพชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจ าของสวนราชการ (ฉบับที ่6)
พ.ศ. 2558 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เร่ือง ก าหนดมาตรฐาน
ทัว่ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑแการใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาล
ไดรับเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที ่2) 
     1.4.2 เงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานจ้างทัว่ไป จ านวน 12,000          บาท
     เพือ่จายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว และเงินคาตอบแทนพิเศษ ใหกับ
พนักงานจางทัว่ไป ต้ังแตวันที ่1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที ่30 กันยายน 2559
จ านวน 1 อัตรา 
     โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินเพิม่
การครองชีพชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจ าของสวนราชการ (ฉบับที ่6)
พ.ศ. 2558 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เร่ือง ก าหนดมาตรฐาน
ทัว่ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑแการใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาล
ไดรับเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที ่2) 

งบด าเนินงาน รวม 765,100       บาท
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อย และวัสดุ รวม 765,100       บาท
1. ค่าตอบแทน รวม 50,000         บาท

1.1 ประเภทค่าเชา่บ้าน (กองชา่ง) จ านวน 30,000         บาท
    เพือ่จายเป็นเงินคาเชาบานของพนักงานเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล 
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2551 (หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท
0808.2/6250 ลงวันที ่27 พฤษภาคม 2551) และตามกฎหมายหรือระเบียบของ
ทางราชการ หรือหนังสือส่ังการตาง ๆ ทีไ่ดก าหนดไว
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1.2 ประเภทเงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร (กองชา่ง) จ านวน 20,000         บาท
     เพือ่จายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลต าบลหางฉัตร
แมตาล
     โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2551 (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที ่กค 0422.3/ว
101 ลงวันที ่17 มีนาคม 2551) และตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ 
หรือหนังสือส่ังการตาง ๆ ทีไ่ดก าหนดไว

2. ค่าใชส้อย รวม 415,100       บาท
2.1 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย จ านวน 30,000         บาท
หมวดอ่ืน ๆ (กองชา่ง)
     2.1.1 ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการและค่าลงทะเบียนตา่ง ๆ จ านวน 30,000          บาท
     เพือ่จายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราช-
อาณาจักร เชน คาเบีย้เล้ียง เดินทาง คาพาหนะ คาเชาทีพ่ัก คาบริการจอดรถ ณ 
ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียน
ตาง ๆ และคาใชจายอื่นทีจ่ าเป็น ในการสงคณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาฯ 
พนักงานเทศบาลและพนักงานจางของเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล หรือประชาชน
ทีผู่บริหารเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล อนุมัติใหไปศึกษาฝึกอบรม สัมมนา หรือ
เขารับการศึกษาตามหลักสูตรตาง ๆ ทีจ่ัดขึ้นโดยสวนราชการหรือเอกชนจัดขึ้น
ทีเ่กี่ยวของกับงานราชการของเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาลทัง้ในประเทศและ
ตางประเทศ เพือ่พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทองถิ่น ปรับบทบาทกระบวนการ
เรียนรูใหสอดคลองกับระเบียบ กฎหมาย วิทยาการใหม ๆ ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลง
อยูเสมอ และหรือผูเสพ ผูคายาเสพติด ทีท่างราชการก าหนดใหเขารับการอบรม
ทีจ่ัดขึ้นโดยสวนราชการหรือเอกชน
     โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ. 2555 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรมขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2549 
2.2 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (กองชา่ง) จ านวน 385,100       บาท
     (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใชง้านไดต้ามปกต)ิ
     เพือ่จายเป็นคาบ ารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยแสิน วัสดุ ครุภัณฑแ ทีดิ่นและ
ส่ิงกอสราง ของเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล ทีช่ ารุดไปตามสภาพการใชงาน
ประจ าปี เพือ่ใหสามามารถใชงานไดตามปกติ 
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     - กรณีเป็นการจางเหมาทัง้คาส่ิงของและคาแรงงาน ใหจายจากคาใชสอย
     - กรณีทีอ่งคแกรปกครองสวนทองถิ่นด าเนินการซอมแซมบ ารุงรักษาทรัพยแสินเอง
ใหปฏิบัติดังนี้ 
   1. คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ใหจายจากคาใชสอย

2. คาส่ิงของทีซ้ื่อมาใชในการซอมแซมบ ารุงรักษาทรัพยแสิน ใหจายจาก
   คาวัสดุ 

3. ค่าวัสดุ รวม 300,000       บาท
3.1 ประเภทวัสดสุ านักงาน (กองชา่ง) จ านวน 20,000         บาท
     3.1.1 วัสดสุ านักงานทีใ่ชใ้นการปฏิบัตงิาน จ านวน 20,000          บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือหรือจัดจางวัสดุอุปกรณแทีใ่ชในการปฏิบัติงานของเทศบาล
ต าบลหางฉัตรแมตาล เชน กระดาษ หมึกเคร่ืองถายเอกสาร–โรเนียว ดินสอ ปากกา 
ไมบรรทัด ยางลบ คลิป เปฺก เข็มหมุด เทปพีวีซีแบบใส กระดาษคารแบอน กระดาษไข 
น้ ายาลบกระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟูม สมุดบัญชี สมุดตาง ๆ สมุดประวัติ
ขาราชการ แบบพิมพแตาง ๆ ชอลแก ผาส าลี แปรงลบกระดาน ตรายาง ซองจดหมาย 
ธงชาติ ส่ิงพิมพแทีไ่ดจากการซ้ือหรือจางพิมพแ ของใชในการบรรจุหีบหอ น้ ามัน  
ไขขี้ผ้ึง ขาต้ัง (กระดานด า) ตะแกรงวางเอกสาร น้ าด่ืมส าหรับบริการประชาชน
ในส านักงาน เคร่ืองตัดโฟม เคร่ืองตัดกระดาษ เคร่ืองเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน, 
แผนที ่แผงปิดประกาศ กระดานด า รวมถึงกระดานไวทแบอรแด แผนปูายชื่อส านักงาน 
หรือหนวยงาน แผนปูายจราจร หรือแผนปูายตาง ๆ มูล่ี, มานปรับแสง (ตอผืน) 
พรม (ตอผืน) นาฬิกาต้ังหรือแขวน เคร่ืองค านวณเลข (Calculator) หีบเหล็กเก็บเงิน 
พระพุทธรูป พระบรมรูปจ าลอง แผงกั้นหอง (Partition) กระเปา สมุดเสนอเซ็น  
แผนเพลทประดิษฐแอักษรส าเร็จรูป ธงเสมาธรรมจักร หรือธงเนื่องในงานพิธีอื่น ๆ
ทะเบียนรับ–สง หนังสือกระดาษกอตซ่ี ที่รองเขียนหนังสือ หรือวสัดุส านักงานอืน่ ๆ

ทีจ่ าเป็น คาจัดซ้ือหนังสือพิมพแ วารสาร นิตยสารประจ าส านักงานเทศบาล นิตยสาร
ราชกิจจานุเบกษา เพือ่ใชในส านักงานเทศบาล ฯลฯ รวมตลอดถึงคาใชจายตาง ๆ 
ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงตองช าระพรอมคาส่ิงของ  เชน คาขนสง คาภาษี คาติดต้ัง  ฯลฯ
3.2 ประเภทวัสดไุฟฟ้าและวิทยุ (กองชา่ง) จ านวน 200,000       บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือวัสดุอุปกรณแไฟฟูา ส าหรับใชกับไฟฟูาสาธารณะในเขต
รับผิดชอบของเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาลและสถานทีส่าธารณะตาง ๆ เชน 
เชน ฟิวสแ เข็มขัดรัดสายไฟฟูา เทปพันสาย ไฟฟูา สายไฟฟูา สวิตซแไฟฟูา หลอดไฟฟูา
หลอดวิทยุ ทรานซิตเตอรแ และชิ้นสวนวิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอรแ มูฟวิง่คอยสแ 
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คอนเดนเซอรแ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซแ เบรกเกอรแ สายอากาศหรือเสาอากาศ ส าหรับ
วิทย,ุ เคร่ืองรับโทรทัศนแ, จานรับสัญญาณดาวเทียม โคมไฟฟูา พรอมขา หรือกาน 
หมอแปลงไฟฟูา (Step-up, Step-Down) ล าโพง ไมโครโฟน ขาต้ังไมโครโฟน 
ผังแสดงวงจรตาง ๆ แผงบังคับทางไฟ ไฟฉายสปอรแตไลทแ หัวแรงไฟฟูา เคร่ืองวัด
ความตานทานไฟฟูา เคร่ืองวัดกระแสไฟฟูา เคร่ืองวัดแรงดันไฟฟูา มาตรส าหรับ
ตรวจวงจรไฟฟูา เคร่ืองประจุไฟเคร่ืองตัดกระแสไฟฟูาอัตโนมัติ เคร่ืองสัญญาณ
เตือนภัย เคร่ืองจับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ
3.3 ประเภทวัสดคุอมพิวเตอร์ (กองชา่ง) จ านวน 30,000         บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือหรือจัดจางท าวัสดุคอมพิวเตอรแ ส าหรับใชในการปฏิบัติงาน 
เชน อุปกรณแบันทึกขอมูล (Diskette, Floppy disk, Removable Disk, Compact

Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล (Reel Magnetic Tape,
Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพแหรือแถบพิมพแส าหรับเคร่ืองพิมพแคอม-
พิวเตอรแ ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพแคอมพิวเตอรแ แบบเลเซอรแ แผนกรองแสง 
กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล แผงแปูนอักขระ หรือแปูนพิมพแ (Key Board) เมนบอรแด
(Main Board) เมมโมร่ีซิป (Memory Chip) เชน RAM คัตซีทฟีดเตอรแ (Cut Sheet
Feeder) เมาสแ (Mouse) พรินเตอรแสวิตซ่ิงบ฿อกซแ (Printer Switching Box) เคร่ือง
กระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกสแ (Card) เชน Ethernet Card, 
Lan Card, Anti virus Card, Sound Card) เป็นตน เคร่ืองอานและบันทึกขอมูล
แบบตาง ๆ เชน แบบดิสเกตตแ (Diskette) แบบฮารแดดิสตแ (Hard Disk) แบบซีดีรอม
(CD-ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน เคร่ืองอานขอมูลแบบซีดีรอม (CD-
ROM) โปรแกรมคอมพิวเตอรแหรือซอฟตแแวรแทีม่ีราคาตอหนวยหนึ่งไมเกิน 20,000
บาท ฯลฯ รวมตลอดถึงคาใชจายตาง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงตองช าระพรอมคาส่ิงของ เชน 
คาขนสง คาภาษี คาติดต้ัง ฯลฯ
3.4 ประเภทวัสดกุ่อสร้าง (กองชา่ง) จ านวน 50,000         บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือวัสดุกอสราง ส าหรับใชในเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล
เชน ไมตาง ๆ น้ ามันทาไม ทินเนอรแ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนตแ ปูนขาว ทราย อิฐ
หรือซีเมนตแบล็อก กระเบือ้ง สังกะสี ตะปู คอน คีม ชะแลง จอบ เสียม ส่ิว ขวาน
สวาน เล่ือย กบไสไม เหล็กเสน เคร่ืองวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกด่ิง ทอน้ า
บาดาล ทอน้ าและอุปกรณแประปา ทอตาง ๆ โถสวม อางลางมือ ราวพาดผา ฯลฯ
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งานไฟฟ้าถนน รวม 4,638,200  บาท
งบลงทุน รวม 4,438,200     บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,438,200     บาท
1. ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,438,200     บาท

1.1 ประเภทอาคารตา่ง ๆ (กองชา่ง) จ านวน 430,000       บาท
     1.1.1 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อาสาสมคัรสาธารณสุขมลูฐานประจ า- จ านวน 430,000        บาท
หมู่บ้าน บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5 
     เพือ่จายเป็นคากอสรางอาคารศูนยแอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจ าหมูบาน 
บานแพะดอนสัก หมู 5  ปริมาณงาน  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น กวาง 9.00 
เมตร สูง 3.00 เมตร พืน้ทีใ่ชสอย 63.00 ตารางเมตร
(อาคารศูนยแอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูบาน (เดิม))
จุดพิกัดโครงการ E 0538494, N 2027072
ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล พรอมปูายมาตรฐานฯ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 174 (6)
1.2 ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (กองชา่ง) จ านวน 3,894,700     บาท
     1.2.1 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง พร้อมบดอัด บ้านแมฮ่าว หมู่ 3 จ านวน 563,800        บาท
     เพือ่จายเป็นคากอสรางถนนลูกรัง พรอมบดอัด บานแมฮาว หมู 3  ปริมาณงาน 
ถมดิน พรอมวางทอคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเสนผาศูนยแกลาง 1.00 เมตร และ
บอพักน้ า จ านวน 9 บอพัก เฉล่ียความกวางถนน 3.00 - 4.00 เมตร ระยะทางรวม
194.00 เมตร  (ซอยขางบานนายนรินทรแ ธิรินทอง)
จุดเร่ิมตนโครงการทีพ่ิกัด E 537716, N 2027599 จุดส้ินสุดโครงการทีพ่ิกัด 
E 537759, N 2027439
ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล พรอมปูายมาตรฐานฯ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 91 (1)
     1.2.2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแมฮ่าว หมู่ 3 จ านวน 372,300        บาท
     เพือ่จายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานแมฮาว หมู 3  ปริมาณงาน 
กวาง 3.50 เมตร ยาว 230.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ทีไ่มนอยกวา 805.00
ตารางเมตร  (ซอยบานนางเสารแแกว เกษาพันธแ)
จุดเร่ิมตนโครงการทีพ่ิกัด E 0537114, N 2028414 จุดส้ินสุดโครงการทีพ่ิกัด 
E 0537001 N 2028587
ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล พรอมปูายมาตรฐานฯ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 71 (3)
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     1.2.3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5 จ านวน 51,900          บาท
     เพือ่จายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานแพะดอนสัก หมู 5  
ปริมาณงาน  เทคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 105.00 ตารางเมตร กวางเฉล่ีย 
3.50 - 4.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (ซอยบานนางจันทรแเพ็ญ ศิลปชัย)
จุดเร่ิมตนโครงการทีพ่ิกัด E 0538477, N 2026112 จุดส้ินสุดโครงการทีพ่ิกัด 
E 0538454, N 2026097
ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล 
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 74 (1)
     1.2.4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามแดง หมู่ 6 จ านวน 161,200        บาท
     เพือ่จายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานขามแดง หมู 6  ปริมาณงาน   
เทคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 318.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร กวางเฉล่ีย 
3.50 - 4.00 เมตร ยาว 81.00 เมตร (ซอยบานนางศรีนวล แกวเสมอใจ)
จุดเร่ิมตนโครงการทีพ่ิกัด E 0537762, N 2025902 จุดส้ินสุดโครงการทีพ่ิกัด 
E 0537828, N 2025937
ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล พรอมปูายมาตรฐานฯ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 75 (2)
     1.2.5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามแดง หมู่ 6 จ านวน 57,900          บาท
     เพือ่จายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานขามแดง หมู 6  ปริมาณงาน   
กวาง 2.40 - 9.00 เมตร ยาว 33.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ทีไ่มนอยกวา
111.00 ตารางเมตร (ซอยบานนายค า ใหมทา)
จุดเร่ิมตนโครงการทีพ่ิกัด E 0537601, N 2025903 จุดส้ินสุดโครงการทีพ่ิกัด 
E 0537638, N 2025889
ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 74 (3)
     1.2.6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามแดง หมู่ 6 จ านวน 104,000        บาท
     เพือ่จายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานขามแดง หมู 6  ปริมาณงาน   
กวาง 3.50 เมตร ยาว 62.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ทีไ่มนอยกวา 217.00
ตารางเมตร ไหลทางขางละ 0.50 เมตร  (ซอยบานนายชาญ ตองใจ)
จุดเร่ิมตนโครงการทีพ่ิกัด E 0537273, N 2025942 จุดส้ินสุดโครงการทีพ่ิกัด 
E 0537286, N 2026003
ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล พรอมปูายมาตรฐานฯ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 76 (2)
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     1.2.7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามแดง หมู่ 6 จ านวน 35,500          บาท
     เพือ่จายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานขามแดง หมู 6  ปริมาณงาน   
กวาง 3.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ทีไ่มนอยกวา 84.00
ตารางเมตร ไหลทางขางละ 0.50 เมตร  (ซอยบานนายสิงหแแกว ทิพยแมณี)
จุดเร่ิมตนโครงการทีพ่ิกัด E 0537206, N 2026045 จุดส้ินสุดโครงการทีพ่ิกัด 
E 0537202, N 2026011
ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล 
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 76 (3)
     1.2.8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามแดง หมู่ 6 จ านวน 61,300          บาท
     เพือ่จายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานขามแดง หมู 6  ปริมาณงาน   
กวาง 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ทีไ่มนอยกวา 120.00
ตารางเมตร ไหลทางขางละ 0.50 เมตร  (ซอยบานนายเฉลิมศักด์ิ เหลาวาณิชวัฒนา)
จุดเร่ิมตนโครงการทีพ่ิกัด E 0537220, N 2026091 จุดส้ินสุดโครงการทีพ่ิกัด 
E 0537268, N 2026106
ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล 
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 75 (1)
     1.2.9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปันง้าว หมู่ 7 จ านวน 31,500          บาท
     เพือ่จายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานปันงาว หมู 7  ปริมาณงาน   
กวาง 3.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ทีไ่มนอยกวา 75.00
ตารางเมตร ไหลทางขางละ 0.30 เมตร  (ซอยบานนายลอด งาวทาสม)
จุดเร่ิมตนโครงการทีพ่ิกัด E 0538126, N 2024761 จุดส้ินสุดโครงการทีพ่ิกัด 
E 0538116, N 2024785
ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล 
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 80 (1)
     1.2.10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปันง้าว หมู่ 7 จ านวน 24,600          บาท
     เพือ่จายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานปันงาว หมู 7  ปริมาณงาน   
กวาง 3.50 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ทีไ่มนอยกวา 70.00
ตารางเมตร  (ซอยบานนางอ าไพ สอนเตจา)
จุดเร่ิมตนโครงการทีพ่ิกัด E 0538099, N 2024331 จุดส้ินสุดโครงการทีพ่ิกัด 
E 0538112, N 2024343
ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล 
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 79 (2)
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     1.2.11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปันง้าว หมู่ 7 จ านวน 17,500          บาท
     เพือ่จายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานปันงาว หมู 7  ปริมาณงาน   
เทคอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 36.00 ตารางเมตร กวางเฉล่ีย 4.00 - 5.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร ยาว 8.00 เมตร  (ซอยบานนายประหยัด รินชมภ)ู
จุดเร่ิมตนโครงการทีพ่ิกัด E 0538477, N 2026112 จุดส้ินสุดโครงการทีพ่ิกัด 
E 0538454, N 2026097
ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล 
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 80 (2)
     1.2.12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนอง หมู่ 8 จ านวน 30,500          บาท
     เพือ่จายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหัวหนอง หมู 8  ปริมาณงาน   
กวาง 3.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ทีไ่มนอยกวา 72.00
ตารางเมตร  ไหลทางขางละ 0.40 เมตร (ซอยบานนางบุญนาค ตาเมืองมา)
จุดเร่ิมตนโครงการทีพ่ิกัด E 0537939, N 2024973 จุดส้ินสุดโครงการทีพ่ิกัด 
E 0537928, N 2024970
ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล 
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 97 (2)
     1.2.13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางมว่ง หมู่ 9 จ านวน 267,600        บาท
     เพือ่จายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานปางมวง หมู 9  ปริมาณงาน   
กวาง 4.00 เมตร ยาว 129.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ทีไ่มนอยกวา 516.00
ตารางเมตร  ไหลทางขางละ 0.50 เมตร (ทางเขาปุาชา)
จุดเร่ิมตนโครงการทีพ่ิกัด E 0535530, N 2030565 จุดส้ินสุดโครงการทีพ่ิกัด 
E 0535651, N 2030601
ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล พรอมปูายมาตรฐานฯ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 84 (3)
     1.2.14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางมว่ง หมู่ 9 จ านวน 206,100        บาท
     เพือ่จายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานปางมวง หมู 9 จ านวน
2 จุด ตามรายละเอียดดังนี้

 - จุดที ่1 ขามทางรถไฟ (สายลาง) 1
ปริมาณงาน  กวาง 4.00 - 16.00 เมตร ยาว 37.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพืน้ทีไ่มนอยกวา 196.00 ตารางเมตร 
จุดเร่ิมตนโครงการทีพ่ิกัด E 0535174, N 2030897 จุดส้ินสุดโครงการทีพ่ิกัด 
E 0535155, N 2030864



152

 - จุดที ่2 ขามทางรถไฟ (สายลาง) 2
ปริมาณงาน  กวาง 4.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ทีไ่มนอยกวา 
212.00 ตารางเมตร
จุดเร่ิมตนโครงการทีพ่ิกัด E 0535148, N 2030856 จุดส้ินสุดโครงการทีพ่ิกัด 
E 0535094, N 2030861
รวมพืน้ที ่(จุดที ่1+ จุดที ่2) 408.00 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล พรอมปูายมาตรฐานฯ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 84 (2)
     1.2.15 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพะดอนสัก จ านวน 63,100          บาท
หมู่ 5
     เพือ่จายเป็นคากอสรางรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บานแพะดอนสัก หมู 5
ปริมาณงาน  ความกวางภายในราง 0.30 เมตร ยาว 35.00 เมตร พืน้+ผนังราง
หนา 0.10 เมตร ลึก 0.40 เมตร  (ซอยหนาบานนางนอย มาเมืองใจ)
จุดเร่ิมตนโครงการทีพ่ิกัด E 0537503, N 2026060 จุดส้ินสุดโครงการทีพ่ิกัด 
E 0538509, N 2026045
ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล 
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 105 (4)
     1.2.16 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นปนัง้าว หมู่ 7 จ านวน 120,500        บาท
     เพือ่จายเป็นคากอสรางรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บานปันงาว หมู 7
ปริมาณงาน  ความกวางภายในราง 0.30 เมตร ยาว 63.00 เมตร พืน้+ผนังราง
หนา 0.10 เมตร ลึก 0.40 เมตร  (ซอยบานนายเย็น บุญจ)ู
จุดเร่ิมตนโครงการทีพ่ิกัด E 0538368, N 2024707 จุดส้ินสุดโครงการทีพ่ิกัด 
E 0538380, N 2024775
ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล พรอมปูายมาตรฐานฯ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 108 (4)
     1.2.17 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นหัวหนอง หมู่ 8 จ านวน 267,300        บาท
     เพือ่จายเป็นคากอสรางรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหัวหนอง หมู 8
ปริมาณงาน  ความกวางภายในราง 0.30 เมตร ยาว 147.00 เมตร พืน้+ผนังราง
หนา 0.10 เมตร ลึก 0.40 เมตร  (ซอยหนาบานนางขวัญเรือน ติวรรณะ)
จุดเร่ิมตนโครงการทีพ่ิกัด E 0538218, N 2025180 จุดส้ินสุดโครงการทีพ่ิกัด 
E 0538324, N 2025269
ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล พรอมปูายมาตรฐานฯ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 109 (2)
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     1.2.18 โครงการก่อสร้างถังกรองน้ าใสพร้อมเดนิท่อระบบประปา และตดิตั้ง จ านวน 300,400        บาท
ระบบสูบน้ า บ้านสถานี หมู่ 4
     เพือ่จายเป็นคากอสรางถังกรองน้ าใสพรอมเดินทอระบบประปา และติดต้ัง
ระบบสูบน้ า บานสถานี หมู 4  ปริมาณงาน  ถังกรองน้ าใส กวาง 2.00 เมตร
ยาว 2.20 เมตร สูง 4.80 เมตร พรอมวางทอสงน้ า P.V.C. และติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า 
(บริเวณประปาหมูบาน)
จุดพิกัดโครงการ E 0538867, N 2027264
ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล พรอมปูายมาตรฐานฯ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 65 (5)
     1.2.19 โครงการวางท่อส่งน้ าระบบประปา บ้านปันง้าว หมู่ 7 จ านวน 550,000        บาท
     เพือ่จายเป็นคาวางทอสงน้ าระบบประปา บานปันงาว หมู 7  ปริมาณงาน 
วางทอเมนจายน้ า PVC ขนาดเสนผาศูนยแกลาง 2 นิ้ว ชั้นความหนา 8.5 ปลายเรียบ
ยาว 2,040.00 ตารางเมตร และวางทอเมนจายน้ า PVC ขนาดเสนผาศูนยแกลาง 4 นิ้ว 
ชั้นความหนา 8.5 ปลายเรียบ ยาว 908.00 ตารางเมตร (ภายในหมูบาน)
จุดเร่ิมตนโครงการทีพ่ิกัด E 0538225, N 2024578 จุดส้ินสุดโครงการทีพ่ิกัด 
E 0537855, N 2024568
ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล พรอมปูายมาตรฐานฯ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 67 (3)
     1.2.20 โครงการก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นแพะดอนสัก หมู่ 5 จ านวน 607,700        บาท
     เพือ่จายเป็นคากอสรางลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก บานแพะดอนสัก หมู 5
ปริมาณงาน  เทคอนกรีตลานกีฬาไมนอยกวา 1,674.00 ตารางเมตร หนา 0.10 เมตร 
(ลานกีฬาขางศาลาเอนกประสงคแประจ าหมูบาน)
จุดพิกัดโครงการ E 0538464, N 2027016
ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล พรอมปูายมาตรฐานฯ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 176 (1)
1.3 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง (กองชา่ง) จ านวน 113,500       บาท
     1.3.1 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัด บ้านหัวหนอง หมู่ 8 จ านวน 113,500        บาท
     เพือ่จายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรังบดอัด  ปริมาณงาน  ปรับผิวดินถมดินคันทาง 
กวาง 5.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ทีไ่มนอยกวา 1,500.00
ตารางเมตร  (ซอยบานนายเสง่ียม หมอใจวงศแ)
จุดเร่ิมตนโครงการทีพ่ิกัด E 0537778, N 2025190 จุดส้ินสุดโครงการทีพ่ิกัด 
E 0537517, N 2025166
ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล พรอมปูายมาตรฐานฯ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 97 (3)
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งบเงินอุดหนุน รวม 200,000       บาท
หมวดเงินอุดหนุน รวม 200,000       บาท
1. ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (กองชา่ง) จ านวน 200,000       บาท

1.1 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอห้างฉตัร จ านวน 200,000        บาท
     เพือ่จายเป็นคาใชจายการขยายเขตระบบจ าหนายไฟฟูาสาธารณะประจ า-
หมูบานในพืน้ทีต่ าบลหางฉัตร เป็นคาพาดสายแรงต่ าเพือ่ติดต้ังดวงโคมไฟฟูา
สาธารณะ คาติดต้ังมิเตอรแไฟฟูา ฯลฯ คาขยายเขตระบบจ าหนายระบบจ าหนาย
ไฟฟูาสาธารณะ หมูบาน ทีส่าธารณะ หรือฌาปนสถาน ในเขตเทศบาลต าบล
หางฉัตรแมตาล 
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 74 
ลงวันที ่8 มกราคม 2553 เร่ือง การต้ังงบประมาณรายจายและการใชจาย
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2916 ลงวันที ่27 กันยายน 2553 เร่ือง แนวทางการ
ต้ังงบประมาณรายจายหมวดเงินอุดหนุนเพิม่เติม
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 82 - 87

งานก าจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกูิล รวม 360,000     บาท
งบด าเนินงาน รวม 360,000       บาท

หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ รวม 360,000       บาท
1. ค่าใชส้อย รวม 360,000       บาท

1.1 ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ (ส านักปลัด) จ านวน 360,000       บาท
     1.1.1 ค่าบริหารจัดการขยะมลูฝอย จ านวน 360,000        บาท
     เพือ่จายเป็นคาบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล 
เชน คาจางเหมาก าจัดขยะมูลฝอย หรือคาฟืน้ฟูเยียวยาประชาชนทีไ่ดรับผลกระทบ
จากการก าจัดขยะ หรือคาปรับปรุงฟืน้ฟูบอขยะทีเ่ทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล
น าไปก าจัด หรือคาศึกษาผลกระทบการก าจัดขยะมูลฝอย หรือคาประชาสัมพันธแ 
รณรงคแการลดขยะมูลฝอย หรือคาใชจายอื่นใดทีเ่กิดจากการบริหารจัดการขยะ
ของเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล



1,060,100  บาท
งานบริหารทั่วไป รวม 600,000     บาท

งบบุคลากร รวม 520,000       บาท
หมวดเงินเดอืน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว รวม 520,000       บาท
1. เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 

1.1 ประเภทเงินเดอืนพนักงาน (ส านักปลัด) จ านวน 290,000       บาท
  เพือ่จายเป็นเงินเดือนพรอมทัง้เงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานเทศบาล ต้ังแต
วันที ่1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที ่30 กันยายน 2559 จ านวน 1 อัตรา คือ

1. นักพัฒนาชุมชน จ านวน 1 อัตรา
1.2 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ส านักปลัด) จ านวน 230,000       บาท
     1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 230,000        บาท
     เพือ่จายเป็นคาตอบแทนพรอมทัง้ปรับปรุงคาตอบแทนของพนักงานจาง
ตามภารกิจ ต้ังแตวันที ่1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที ่30 กันยายน 2559 จ านวน 1 อัตรา 
คือ

1. ผูชวยนักพัฒนาชุมชน จ านวน 1 อัตรา

งบด าเนินงาน รวม 80,000         บาท
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อย และวัสดุ รวม 80,000         บาท
1. ค่าตอบแทน รวม 20,000         บาท

1.1 ประเภทค่าเชา่บ้าน (ส านักปลัด) จ านวน 15,000         บาท
    เพือ่จายเป็นเงินคาเชาบานของพนักงานเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล 
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2551 (หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท
0808.2/6250 ลงวันที ่27 พฤษภาคม 2551) และตามกฎหมายหรือระเบียบของ
ทางราชการ หรือหนังสือส่ังการตาง ๆ ทีไ่ดก าหนดไว
1.2 ประเภทเงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร (ส านักปลัด) จ านวน 5,000          บาท
     เพือ่จายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลต าบลหางฉัตร-
แมตาล
     โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2551 (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที ่กค 0422.3/ว
101 ลงวันที ่17 มีนาคม 2551) และตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ 
หรือหนังสือส่ังการตาง ๆ ทีไ่ดก าหนดไว

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวมทั้งสิน้
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2. ค่าใชส้อย รวม 25,000         บาท
2.1 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย จ านวน 10,000         บาท
หมวดอ่ืน ๆ (ส านักปลัด)
     2.1.1 ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการและค่าลงทะเบียนตา่ง ๆ จ านวน 10,000          บาท
     เพือ่จายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราช-
อาณาจักร เชน คาเบีย้เล้ียง เดินทาง คาพาหนะ คาเชาทีพ่ัก คาบริการจอดรถ ณ 
ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียน
ตาง ๆ และคาใชจายอื่นทีจ่ าเป็น ในการสงคณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาฯ 
พนักงานเทศบาลและพนักงานจางของเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล หรือประชาชน
ทีผู่บริหารเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล อนุมัติใหไปศึกษาฝึกอบรม สัมมนา หรือ
เขารับการศึกษาตามหลักสูตรตาง ๆ ทีจ่ัดขึ้นโดยสวนราชการหรือเอกชนจัดขึ้น
ทีเ่กี่ยวของกับงานราชการของเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาลทัง้ในประเทศและ
ตางประเทศ เพือ่พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทองถิ่น ปรับบทบาทกระบวนการ
เรียนรูใหสอดคลองกับระเบียบ กฎหมาย วิทยาการใหม ๆ ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลง
อยูเสมอ และหรือผูเสพ ผูคายาเสพติด ทีท่างราชการก าหนดใหเขารับการอบรม
ทีจ่ัดขึ้นโดยสวนราชการหรือเอกชน
     โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ. 2555 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรมขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2549 
2.2 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (ส านักปลัด) จ านวน 15,000         บาท
     (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใชง้านไดต้ามปกต)ิ
     เพือ่จายเป็นคาบ ารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยแสิน วัสดุ ครุภัณฑแ ทีดิ่นและ
ส่ิงกอสราง ของเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล ทีช่ ารุดไปตามสภาพการใชงาน
ประจ าปี เพือ่ใหสามามารถใชงานไดตามปกติ
     - กรณีเป็นการจางเหมาทัง้คาส่ิงของและคาแรงงาน ใหจายจากคาใชสอย
     - กรณีทีอ่งคแกรปกครองสวนทองถิ่นด าเนินการซอมแซมบ ารุงรักษาทรัพยแสินเอง
ใหปฏิบัติดังนี้ 
   1. คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ใหจายจากคาใชสอย

2. คาส่ิงของทีซ้ื่อมาใชในการซอมแซมบ ารุงรักษาทรัพยแสิน ใหจายจาก
   คาวัสดุ 
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3. ค่าวัสดุ รวม 35,000         บาท
3.1 ประเภทวัสดสุ านักงาน (ส านักปลัด) จ านวน 15,000         บาท
     3.1.1 วัสดสุ านักงานทีใ่ชใ้นการปฏิบัตงิาน จ านวน 15,000          บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือหรือจัดจางวัสดุอุปกรณแทีใ่ชในการปฏิบัติงานของเทศบาล
ต าบลหางฉัตรแมตาล เชน กระดาษ หมึกเคร่ืองถายเอกสาร–โรเนียว ดินสอ ปากกา 
ไมบรรทัด ยางลบ คลิป เปฺก เข็มหมุด เทปพีวีซีแบบใส กระดาษคารแบอน กระดาษไข 
น้ ายาลบกระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟูม สมุดบัญชี สมุดตาง ๆ สมุดประวัติ
ขาราชการ แบบพิมพแตาง ๆ ชอลแก ผาส าลี แปรงลบกระดาน ตรายาง ซองจดหมาย 
ธงชาติ ส่ิงพิมพแทีไ่ดจากการซ้ือหรือจางพิมพแ ของใชในการบรรจุหีบหอ น้ ามัน  
ไขขี้ผ้ึง ขาต้ัง (กระดานด า) ตะแกรงวางเอกสาร น้ าด่ืมส าหรับบริการประชาชน
ในส านักงาน เคร่ืองตัดโฟม เคร่ืองตัดกระดาษ เคร่ืองเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน, 
แผนที ่แผงปิดประกาศ กระดานด า รวมถึงกระดานไวทแบอรแด แผนปูายชื่อส านักงาน 
หรือหนวยงาน แผนปูายจราจร หรือแผนปูายตาง ๆ มูล่ี, มานปรับแสง (ตอผืน) 
พรม (ตอผืน) นาฬิกาต้ังหรือแขวน เคร่ืองค านวณเลข (Calculator) หีบเหล็กเก็บเงิน 
พระพุทธรูป พระบรมรูปจ าลอง แผงกั้นหอง (Partition) กระเปา สมุดเสนอเซ็น  
แผนเพลทประดิษฐแอักษรส าเร็จรูป ธงเสมาธรรมจักร หรือธงเนื่องในงานพิธีอื่น ๆ
ทะเบียนรับ–สง หนังสือกระดาษกอตซ่ี ที่รองเขียนหนังสือ หรือวสัดุส านักงานอืน่ ๆ

ทีจ่ าเป็น คาจัดซ้ือหนังสือพิมพแ วารสาร นิตยสารประจ าส านักงานเทศบาล นิตยสาร
ราชกิจจานุเบกษา เพือ่ใชในส านักงานเทศบาล ฯลฯ รวมตลอดถึงคาใชจายตาง ๆ 
ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงตองช าระพรอมคาส่ิงของ เชน คาขนสง คาภาษี คาติดต้ัง  ฯลฯ
3.2 ประเภทวัสดโุฆษณาและเผยแพร่ (ส านักปลัด) จ านวน 5,000          บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือหรือจัดจางท าวัสดุโฆษณาและเผยแพร เพือ่รณรงคแประชา
สัมพันธแ เพือ่เผยแพรงานของเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล เชน กระดาษเขียน
โปรสเตอรแ พูกันและสี ฟิลแม เมมโมร่ีการแด ฟิลแมสไลดแ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ
(ภาพยนตรแ วีดีโอเทป แผนซีดี แผนดีวีดี) รูปสีหรือขาวด าทีไ่ดจากการลาง อัด ขยาย
ภาพถายดาวเทียม ขาต้ังกลอง ขาต้ังเขียนภาพ กลองและระวิงใสฟิลแมภาพยนตรแ
เคร่ืองกรอเทป เลนสแซูม กระเปาใสกลอง ปูาย (ผา, ไมอัด, เหล็ก, กระดาษ, ไวนิล)
ฯลฯ รวมตลอดถึงคาใชจายตาง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงตองช าระพรอมคาส่ิงของ เชน คาขนสง
คาภาษี คาติดต้ัง ฯลฯ
3.3 ประเภทวัสดคุอมพิวเตอร์ (ส านักปลัด) จ านวน 15,000         บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือหรือจัดจางท าวัสดุคอมพิวเตอรแ ส าหรับใชในการปฏิบัติงาน 
เชน อุปกรณแบันทึกขอมูล (Diskette, Floppy disk, Removable Disk, Compact
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Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล (Reel Magnetic Tape,
Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพแหรือแถบพิมพแส าหรับเคร่ืองพิมพแคอม-
พิวเตอรแ ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพแคอมพิวเตอรแ แบบเลเซอรแ แผนกรองแสง 
กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล แผงแปูนอักขระ หรือแปูนพิมพแ (Key Board) เมนบอรแด
(Main Board) เมมโมร่ีซิป (Memory Chip) เชน RAM คัตซีทฟีดเตอรแ (Cut Sheet
Feeder) เมาสแ (Mouse) พรินเตอรแสวิตซ่ิงบ฿อกซแ (Printer Switching Box) เคร่ือง
กระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกสแ (Card) เชน Ethernet Card, 
Lan Card, Anti virus Card, Sound Card) เป็นตน เคร่ืองอานและบันทึกขอมูล
แบบตาง ๆ เชน แบบดิสเกตตแ (Diskette) แบบฮารแดดิสตแ (Hard Disk) แบบซีดีรอม
(CD-ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน เคร่ืองอานขอมูลแบบซีดีรอม (CD-
ROM) โปรแกรมคอมพิวเตอรแหรือซอฟตแแวรแทีม่ีราคาตอหนวยหนึ่งไมเกิน 20,000
บาท ฯลฯ รวมตลอดถึงคาใชจายตาง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงตองช าระพรอมคาส่ิงของ เชน 
คาขนสง คาภาษี คาติดต้ัง ฯลฯ

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน รวม 460,100     บาท
งบด าเนินงาน รวม 200,000       บาท

หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ รวม 200,000       บาท
1. ค่าใชส้อย รวม 200,000       บาท

1.1 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย จ านวน 200,000       บาท
หมวดอ่ืน ๆ (ส านักปลัด)
     1.1.1 ค่าใชจ้่ายในการจัดท าเวทีประชาคมต าบล/เทศบาลต าบล จ านวน 10,000          บาท
ห้างฉตัรแมต่าลเคลื่อนที ่
     เพือ่จายเป็นคาใชจายในการด าเนินการจัดท าเวทีประชาคมต าบล/เทศบาล
ต าบลหางฉัตรแมตาลเคล่ือนที ่เพือ่พิจารณากล่ันกรองโครงการตาง ๆ หรือโครงการ
ทีม่ีผลกระทบกับประชาชน คาใชจายการจัดท าเวทีประชาคมต าบล หมูบาน หรือ
คาใชจายในการจัดประชุมกลุมคนพิการ ผูสูงอายุ เยาวชน หรือกลุมพลังมวลชน
อื่น ๆ ในพืน้ทีเ่ทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล หรือคาใชจายการจัดประชุมตามที่
ทางราชการก าหนด เป็นคาใชจายเกี่ยวกับคาอาหาร คาเคร่ืองด่ืม คาอาหารวาง 
หรือคาใชจายอื่นทีจ่ าเป็น ส าหรับผูเขารวมเวทีประชาคมต าบล หมูบาน หรือกลุม
คนพิการ ผูสูงอายุ เยาวชน หรือกลุมพลังมวลชนอื่น ๆ ในพืน้ทีเ่ทศบาลต าบล
หางฉัตรแมตาล โดยเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาลจัดขึ้น
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 219 ขอ 2 (3)
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     1.1.2 โครงการสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมคัรสาธารณสุขมลูฐานแห่งชาต ิ จ านวน 100,000        บาท
(อสม.)
     เพือ่จายเป็นเงินสนับสนุนกิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานแหงชาติ
ประจ าปี หรือการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุข การแกไข
ปัญหาสาธารณสุขในเร่ืองตาง ๆ และการจัดบริการสุขภาพเบือ้งตนในศูนยแ-
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) รวมตลอดถึงคาใชจายอื่นทีจ่ าเป็นและเกี่ยวของ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 175 (2)
     1.1.3 โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัตกิารตอ่สู้เพ่ือเอาชนะยาเสพตดิต าบล จ านวน 20,000          บาท
ห้างฉตัร 
     เพือ่จายเป็นเงินสนับสนุนกิจกรรมศูนยแตอสูเพือ่เอาชนะยาเสพติดต าบลหางฉัตร
 ในดานการปูองกันและแกไขปัญหายาเสพติด และการบ าบัดฟืน้ฟูสมรรถภาพผูติด/
ผูเสพยาเสพติด โดยบูรณาการรวมกับสถานีต ารวจภูธรหางฉัตร และหนวยงานอื่น
ทีเ่กี่ยวของ
     โดยถือปฏิบัติตามค าส่ังศูนยแอ านวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด 
ที ่4/2550 ลงวันที ่8 กุมภาพันธแ 2550 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนทีสุ่ด 
ที ่มท 0891.4/ว 950 ลงวันที ่25 ตุลาคม 2551 หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 543 ลงวันที ่23 มีนาคม 2550, หนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0810.3/ว 1001 ลงวันที ่12 เมษายน
2554, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1672 ลงวันที ่27 
มิถุนายน 2557 เร่ือง ซักซอมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือจังหวัดล าปาง
ดวนทีสุ่ด ที ่ลป 0023.4/ว 17845 ลงวันที ่28 กรกฎาคม 2558 เร่ือง ขอใหต้ัง
แผนงาน/โครงการในงบประมาณรายจายเพือ่ด าเนินการตามนโยบายส าคัญ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 185 (3)
     1.1.4 โครงการลดรายจ่าย เพ่ิมรายได ้ขยายโอกาสให้กับประชาชน จ านวน 30,000          บาท
     เพือ่จายคาใชจายเกี่ยวกับการลดรายจาย เพิม่รายได ขยายโอกาสใหกับ
ประชาชน เชน การจัดหาตลาดหรือสถานทีจ่ าหนายสินคาราคาถูก การฝึกอาชีพ
การจัดหาตลาดหรือสถานทีใ่นการจ าหนายสินคา OTOP หรือผลผลิตดานการ
เกษตร หรือโครงการสรางงานในพืน้ทีเ่พือ่เป็นการเพิม่รายไดใหกับประชาชน
    โดยถือปฏิบัติตามหนังสือจังหวัดล าปาง ดวนทีสุ่ด ที ่ลป 0023.3/ว 3535
ลงวันที ่1 สิงหาคม 2556 เร่ือง การขับเคล่ือนตัวชี้วัดที ่1.1.6 รายไดครัวเรือน
(ทัง้ประเทศ) เพิม่ขึ้น
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 199 ขอ 1 (2)
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     1.1.5 โครงการศูนย์ปรองดองสมานฉนัท์เพ่ือการปฏิรูป จ านวน 20,000          บาท
     เพือ่จายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมตาง ๆ เพือ่สรางความรัก 
ความสามัคคี ความปรองดอง โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวน
เชน การประชุม ชี้แจง ท าความเขาใจ การจัดท ากิจกรรมนันทนาการ การแขงขัน
กีฬาเพือ่สรางความสามัคคี การเผยแพรประชาสัมพันธแขอมูลขาวสารทีค่รบถวน 
ถูกตอง โดยใชส่ือประชาสัมพันธแทุกประเภทในพืน้ที ่เพือ่สรางความเขาใจและสราง
ทัศนคติทีดี่ในการอยูรวมกันอยางสมานฉันทแ 
    โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3456 
ลงวันที ่19 มิถุนายน 2558 เร่ือง ซักซอมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจาย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือ
จังหวัดล าปาง ดวนทีสุ่ด ที ่ลป 0023.4/ว 17845 ลงวันที ่28 กรกฎาคม 2558 เร่ือง 
ขอใหต้ังแผนงาน/โครงการในงบประมาณรายจายเพือ่ด าเนินการตามนโยบายส าคัญ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 177 (3)
     1.1.6 โครงการ "กิจกรรมเพ่ือตอ่ตา้นการใชย้าเสพตดิในนักเรียน" (โครงการจ านวน 20,000          บาท
D.A.R.E) 
     เพือ่จายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมตาง ๆ เพือ่ด าเนินการสนับสนุน
สถานศึกษาในการปูองกัน เฝูาระวัง ปัญหายาเสพติดเขาสูสถานศึกษา และปลูกจิตส านึก
ของเด็กนักเรียนและเยาวชน ใหมีความรูความเขาใจ และตระหนักถึงโทษพิษของ
ยาเสพติด โดยมีเปูาหมายในการสอนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่6 ทุกคน ในเขต 
เทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล โดยบูรณาการรวมกับสถานีต ารวจภูธรหางฉัตร โรงเรียน
ชุมชนบานแมฮาว และโรงเรียนบานปันงาว
    โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3456 
ลงวันที ่19 มิถุนายน 2558 เร่ือง ซักซอมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจาย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น, หนังสือจังหวัด
ล าปาง ดวนทีสุ่ด ที ่ลป 0023.4/ว 17845 ลงวันที ่28 กรกฎาคม 2558 เร่ือง ขอให
ต้ังแผนงาน/โครงการในงบประมาณรายจายเพือ่ด าเนินการตามนโยบายส าคัญ และ
หนังสือจังหวัดล าปาง ที ่ลป 0023.4/ว 18347 ลงวันที ่4 สิงหาคม 2558 เร่ือง 
โครงการ "การศึกษาเพือ่ตอตานการใชยาเสพติดในเด็กนักเรียน" (โครงการ D.A.R.E)
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 185 (4)
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งบเงินอุดหนุน รวม 260,100       บาท
หมวดเงินอุดหนุน รวม 260,100       บาท
1. ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (ส านักปลัด) จ านวน 80,000         บาท

1.1 อุดหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอห้างฉตัร จ านวน 30,000          บาท
     เพือ่จายเป็นเงินอุดหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอหางฉัตร ตามหนังสืออ าเภอ
หางฉัตร ที ่ลป 0518/ว 2594 ลงวันที ่30 มิถุนายน 2558 เร่ือง ขอแกไขเปล่ียนแปลง
ขอรับเงินอุดหนุนจากองคแกรปกครองสวนทองถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2559
“โครงการเสริมสร้างศักยภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัตกิารพลังแผ่นดนิ 
เอาชนะยาเสพตดิ อ าเภอห้างฉตัร จังหวัดล าปาง ประจ าปีงบประมาณ 2559"
โดยมีวัตถุประสงคแดังนี้

1. เพือ่ตอบสนองตอยุทธศาสตรแการปูองกันและแกไขปัญหายาเสพติด
ของชาติและจังหวัดล าปาง

2. เพือ่บูรณาการ แผนงานโครงการของศูนยแฯ ต าบลทุกแหงใหสนองตอ
ยุทธศาสตรแของชาติและจังหวัดล าปาง

3. เพือ่เพิม่ศักยภาพในการควบคุมปูองกัน ปราบปรามการแพรระบาด
ของยาเสพติด โดยสนธิก าลังจากทุกศูนยแฯ ในระดับต าบลเขารวมปฏิบัติการ
ในภาพรวมศูนยแฯ อ าเภอ
เป็นคาใชจายเกี่ยวกับ คาใชจายส าหรับบริหารจัดการศูนยแและจัดประชาคม Re-x-ray
คนหาผูเสพ ผูคา ในพืน้ที ่7 ต าบล 73 หมูบาน, คาจัดกิจกรรมคายปรับเปล่ียน
พฤติกรรมตอผูเสพรายใหม, คาจัดกิจกรรมรณรงคแวันตอตานยาเสพติด ประจ าปี
2559
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 74 
ลงวันที ่8 มกราคม 2553 เร่ือง การต้ังงบประมาณรายจายและการใชจาย
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือจังหวัด
ล าปาง ดวนทีสุ่ด ที ่ลป 0023.4/ว 17845 ลงวันที ่28 กรกฎาคม 2558 เร่ือง 
ขอใหต้ังแผนงาน/โครงการในงบประมาณรายจายเพือ่ด าเนินการตามนโยบายส าคัญ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 182 (4)
1.2 อุดหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอห้างฉตัร จ านวน 50,000          บาท
     เพือ่จายเป็นเงินอุดหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอหางฉัตร ตามหนังสืออ าเภอ
หางฉัตร ที ่ลป 0518/ว 2425 ลงวันที ่18 มิถุนายน 2558 เร่ือง ขอปรับเปล่ียน
โครงการเพือ่ขอรับเงินอุดหนุนจากองคแกรปกครองสวนทองถิ่น ประจ าปีงบประมาณ
2559 “โครงการพัฒนาศักยภาพการเกษตร ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ในพ้ืนทีอ่ าเภอห้างฉตัร จังหวัดล าปาง ประจ าปีงบประมาณ 2559"
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โดยมีวัตถุประสงคแดังนี้
1. เป็นการสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
2. เพือ่สงเสริมความรูแกผูน าทองที ่และเกษตรกรในพืน้ที่
3. ราษฎรในพืน้ทีส่ามารถชวยเหลือตนเองไดและลดรายจายเพิม่รายได
4. เพือ่ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงสูหมูบานและราษฎรในพืน้ที่
เป็นคาใชจายเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม เชน คาพาหนะผูเขารวมอบรม คาประกอบ
อาหารวาง คาประกอบอาหารกลางวันและเย็น คาวัสดุส านักงาน คาวัสดุอุปกรณแ
ในการฝึกอบรม คูมือ คาตอบแทนวิทยากร คาจางเหมาจัดสถานทีแ่ละเคร่ืองเสียง
คาจัดซ้ือพันธุแพืชตาง ๆ
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 74 
ลงวันที ่8 มกราคม 2553 เร่ือง การต้ังงบประมาณรายจายและการใชจาย
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือจังหวัด
ล าปาง ดวนทีสุ่ด ที ่ลป 0023.4/ว 17845 ลงวันที ่28 กรกฎาคม 2558 เร่ือง 
ขอใหต้ังแผนงาน/โครงการในงบประมาณรายจายเพือ่ด าเนินการตามนโยบายส าคัญ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 213 ขอ 1 (1)

2. ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน (ส านักปลัด) จ านวน 165,100       บาท
     2.1 อุดหนุนคณะกรรมการอาสาสมคัรสาธารณสุขมลูฐานประจ าหมู่บ้าน จ านวน 7,500           บาท
บ้านแมฮ่าว หมู่ 3 
     เพือ่จายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจ า
หมูบาน บานแมฮาว หมู 3 ต าบลหางฉัตร อ าเภอหางฉัตร จังหวัดล าปาง 
“โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมลูฐาน” เพือ่ให อสม.ด าเนินการใน 3 กลุม

กิจกรรม ไดแก
1. การพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุข
2. การแกไขปัญหาสาธารณสุขในเร่ืองตาง ๆ
3. การจัดบริการสุขภาพเบือ้งตนในศูนยแสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)

เป็นคาใชจายเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข บานแมฮาว
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง ในการประชุมแกนน าระดับต าบล การอบรม อสม. 
และประชาชนกลุมเปูาหมาย การรณรงคแกิจกรรมคัดกรองความดันเบาหวาน กิจกรรม
หมูบานรณรงคแลูกน้ ายุงลาย และคาใชจายอื่นทีจ่ าเป็นและเกี่ยวของ 
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 74 
ลงวันที ่8 มกราคม 2553 เร่ือง การต้ังงบประมาณรายจายและการใชจายงบประมาณ 
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หมวดเงินอุดหนุนขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0891.3/ว 1501 ลงวันที ่15 กรกฎาคม 2558 เร่ือง ซักซอม
แนวทางการต้ังงบประมาณรายจายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 159 (3)
     2.2 อุดหนุนคณะกรรมการอาสาสมคัรสาธารณสุขมลูฐานประจ าหมู่บ้าน จ านวน 7,500           บาท
บ้านสถานี หมู่ 4
     เพือ่จายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจ า
หมูบาน บานสถานี หมู 4 ต าบลหางฉัตร อ าเภอหางฉัตร จังหวัดล าปาง 
“โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมลูฐาน” เพือ่ให อสม.ด าเนินการใน 3 กลุม

กิจกรรม ไดแก
1. การพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุข
2. การแกไขปัญหาสาธารณสุขในเร่ืองตาง ๆ
3. การจัดบริการสุขภาพเบือ้งตนในศูนยแสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)

เป็นคาใชจายเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข บานสถานี
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง ในการประชุมแกนน าระดับต าบล การอบรม อสม. 
และประชาชนกลุมเปูาหมาย การรณรงคแกิจกรรมคัดกรองความดันเบาหวาน กิจกรรม
หมูบานรณรงคแลูกน้ ายุงลาย และคาใชจายอื่นทีจ่ าเป็นและเกี่ยวของ 
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 74 
ลงวันที ่8 มกราคม 2553 เร่ือง การต้ังงบประมาณรายจายและการใชจายงบประมาณ 
หมวดเงินอุดหนุนขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0891.3/ว 1501 ลงวันที ่15 กรกฎาคม 2558 เร่ือง ซักซอม
แนวทางการต้ังงบประมาณรายจายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 159 (3)
     2.3 อุดหนุนคณะกรรมการอาสาสมคัรสาธารณสุขมลูฐานประจ าหมู่บ้าน จ านวน 7,500           บาท
บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5
     เพือ่จายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจ า
หมูบาน บานแพะดอสัก หมู 5 ต าบลหางฉัตร อ าเภอหางฉัตร จังหวัดล าปาง 
“โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมลูฐาน” เพือ่ให อสม.ด าเนินการใน 3 กลุม

กิจกรรม ไดแก
1. การพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุข
2. การแกไขปัญหาสาธารณสุขในเร่ืองตาง ๆ
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3. การจัดบริการสุขภาพเบือ้งตนในศูนยแสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)
เป็นคาใชจายเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข บานแพะดอนสัก
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง ในการประชุมแกนน าระดับต าบล การอบรม อสม. 
และประชาชนกลุมเปูาหมาย การรณรงคแกิจกรรมคัดกรองความดันเบาหวาน กิจกรรม
หมูบานรณรงคแลูกน้ ายุงลาย และคาใชจายอื่นทีจ่ าเป็นและเกี่ยวของ 
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 74 
ลงวันที ่8 มกราคม 2553 เร่ือง การต้ังงบประมาณรายจายและการใชจายงบประมาณ 
หมวดเงินอุดหนุนขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0891.3/ว 1501 ลงวันที ่15 กรกฎาคม 2558 เร่ือง ซักซอม
แนวทางการต้ังงบประมาณรายจายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 159 (3)
     2.4 อุดหนุนคณะกรรมการอาสาสมคัรสาธารณสุขมลูฐานประจ าหมู่บ้าน จ านวน 7,500           บาท
บ้านขามแดง หมู่ 6
     เพือ่จายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจ า
หมูบาน บานขามแดง หมู 6 ต าบลหางฉัตร อ าเภอหางฉัตร จังหวัดล าปาง 
“โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมลูฐาน” เพือ่ให อสม.ด าเนินการใน 3 กลุม

กิจกรรม ไดแก
1. การพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุข
2. การแกไขปัญหาสาธารณสุขในเร่ืองตาง ๆ
3. การจัดบริการสุขภาพเบือ้งตนในศูนยแสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)

เป็นคาใชจายเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข บานขามแดง
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง ในการประชุมแกนน าระดับต าบล การอบรม อสม. 
และประชาชนกลุมเปูาหมาย การรณรงคแกิจกรรมคัดกรองความดันเบาหวาน กิจกรรม
รณรงคแก าจัดลูกน้ ายุงลาย และคาใชจายอื่นทีจ่ าเป็นและเกี่ยวของ 
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 74 
ลงวันที ่8 มกราคม 2553 เร่ือง การต้ังงบประมาณรายจายและการใชจายงบประมาณ 
หมวดเงินอุดหนุนขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0891.3/ว 1501 ลงวันที ่15 กรกฎาคม 2558 เร่ือง ซักซอม
แนวทางการต้ังงบประมาณรายจายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 159 (3)
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     2.5 อุดหนุนคณะกรรมการอาสาสมคัรสาธารณสุขมลูฐานประจ าหมู่บ้าน จ านวน 7,500           บาท
บ้านปันง้าว หมู่ 7
     เพือ่จายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจ า
หมูบาน บานปันงาว หมู 7 ต าบลหางฉัตร อ าเภอหางฉัตร จังหวัดล าปาง 
“โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมลูฐาน” เพือ่ให อสม.ด าเนินการใน 3 กลุม

กิจกรรม ไดแก
1. การพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุข
2. การแกไขปัญหาสาธารณสุขในเร่ืองตาง ๆ
3. การจัดบริการสุขภาพเบือ้งตนในศูนยแสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)

เป็นคาใชจายเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข บานปันงาว
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง ในการประชุมแกนน าระดับต าบล การอบรม อสม. 
และประชาชนกลุมเปูาหมาย การรณรงคแกิจกรรมคัดกรองความดันเบาหวาน กิจกรรม
หมูบานรณรงคแลูกน้ ายุงลาย และคาใชจายอื่นทีจ่ าเป็นและเกี่ยวของ
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 74 
ลงวันที ่8 มกราคม 2553 เร่ือง การต้ังงบประมาณรายจายและการใชจายงบประมาณ 
หมวดเงินอุดหนุนขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0891.3/ว 1501 ลงวันที ่15 กรกฎาคม 2558 เร่ือง ซักซอม
แนวทางการต้ังงบประมาณรายจายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 159 (3)
     2.6 อุดหนุนคณะกรรมการอาสาสมคัรสาธารณสุขมลูฐานประจ าหมู่บ้าน จ านวน 7,500           บาท
บ้านหัวหนอง หมู่ 8
     เพือ่จายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจ า
หมูบาน บานหัวหนอง หมู 8 ต าบลหางฉัตร อ าเภอหางฉัตร จังหวัดล าปาง 
“โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมลูฐาน” เพือ่ให อสม.ด าเนินการใน 3 กลุม

กิจกรรม ไดแก
1. การพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุข
2. การแกไขปัญหาสาธารณสุขในเร่ืองตาง ๆ
3. การจัดบริการสุขภาพเบือ้งตนในศูนยแสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)

เป็นคาใชจายเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข บานหัวหนอง
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง ในการประชุมแกนน าระดับต าบล การอบรม อสม. 
และประชาชนกลุมเปูาหมาย การรณรงคแกิจกรรมคัดกรองความดันเบาหวาน กิจกรรม
หมูบานรณรงคแลูกน้ ายุงลาย และคาใชจายอื่นทีจ่ าเป็นและเกี่ยวของ
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     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 74 
ลงวันที ่8 มกราคม 2553 เร่ือง การต้ังงบประมาณรายจายและการใชจายงบประมาณ 
หมวดเงินอุดหนุนขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0891.3/ว 1501 ลงวันที ่15 กรกฎาคม 2558 เร่ือง ซักซอม
แนวทางการต้ังงบประมาณรายจายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 159 (3)
     2.7 อุดหนุนคณะกรรมการอาสาสมคัรสาธารณสุขมลูฐานประจ าหมู่บ้าน จ านวน 7,500           บาท
บ้านปางมว่ง หมู่ 9
     เพือ่จายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจ า
หมูบาน บานปางมวง หมู 9 ต าบลหางฉัตร อ าเภอหางฉัตร จังหวัดล าปาง 
“โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมลูฐาน” เพือ่ให อสม.ด าเนินการใน 3 กลุม

กิจกรรม ไดแก
1. การพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุข
2. การแกไขปัญหาสาธารณสุขในเร่ืองตาง ๆ
3. การจัดบริการสุขภาพเบือ้งตนในศูนยแสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)

เป็นคาใชจายเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข บานหัวหนอง
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง ในการประชุมแกนน าระดับต าบล การอบรม อสม. 
และประชาชนกลุมเปูาหมาย การรณรงคแกิจกรรมคัดกรองความดันเบาหวาน กิจกรรม
หมูบานรณรงคแลูกน้ ายุงลาย และคาใชจายอื่นทีจ่ าเป็นและเกี่ยวของ
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 74 
ลงวันที ่8 มกราคม 2553 เร่ือง การต้ังงบประมาณรายจายและการใชจายงบประมาณ 
หมวดเงินอุดหนุนขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0891.3/ว 1501 ลงวันที ่15 กรกฎาคม 2558 เร่ือง ซักซอม
แนวทางการต้ังงบประมาณรายจายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 159 (3)
     2.8 อุดหนุนกลุ่มสตรีต าบลห้างฉตัร จ านวน 20,000          บาท
     เพือ่จายเป็นเงินอุดหนุนกลุมสตรีต าบลหางฉัตร ตามหนังสือกลุมสตรีต าบล
หางฉัตร ที ่พิเศษ/2558 ลงวันที ่30 มิถุนายน 2558 เร่ือง ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ “โครงการวันสตรีสากลอ าเภอห้างฉตัร” โดยมีวัตถุประสงคแดังนี้

1. เพือ่เสริมสรางศักยภาพในการพัฒนาบทบาทของสตรีใหเป็นทีย่อมรับ
ตอสังคม
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2. เพือ่สงเสริมการจัดกิจกรรมทีแ่สดงศักยภาพของกลุมสตรีต าบลหางฉัตร
3. เพือ่เสริมสรางความรู ทักษณะและเพิม่ขีดความสามารถตอการพัฒนา

ความเป็นผูน าสตรีในการบริหารจัดการองคแกรสตรีใหมีประสิทธิภาพ
4. เพือ่พัฒนาและสรางความเชื่อมั่นใหกลุมสตรีมีความเขมแข็ง เป็นฐาน

พลังในการขับเคล่ือนการพัฒนาทองถิ่น เพือ่แกไขปัญหาใหกับชุมชนและสังคม
5. เพือ่เสริมสรางความสมัครสมานสามัคคีในกลุมสตรีต าบลหางฉัตร

เป็นคาใชจายเกี่ยวกับกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพกลุมสตรี เชน คาอาหารกลางวัน
คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม คาวิทยากร คาปูายโครงการ คาวัสดุอุปกรณแในการอบรม
และกิจกรรมรวมวันสตรีสากลอ าเภอหางฉัตร เชน คาปูายรณรงคแ คาจัดบอรแด
นิทรรศการกิจกรรมของสตรีต าบลหางฉัตร
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 74 
ลงวันที ่8 มกราคม 2553 เร่ือง การต้ังงบประมาณรายจายและการใชจาย
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 130 (1)
     2.9 อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวต าบลห้างฉตัร จ านวน 20,000          บาท
     เพือ่จายเป็นเงินอุดหนุนศูนยแพัฒนาครอบครัวต าบลหางฉัตร ตามหนังสือ
ศูนยแพัฒนาครอบครัวต าบลหางฉัตร ที ่พิเศษ/2558 ลงวันที ่30 มิถุนายน 2558
เร่ือง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ “โครงการค่ายพัฒนาครอบครัวไทยห่างไกล
ยาเสพตดิ ประจ าปีงบประมาณ 2559” โดยมีวัตถุประสงคแดังนี้

1. เพือ่ใหสมาชิกในครอบครัวไดเรียนรูถึงความส าคัญของครอบครัว 
ความรัก การเอาใจใสทีดี่จะชวยใหสมาชิกในครอบครัวไมเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด

2. เพือ่ใหสมาชิกในครอบครัวตระหนักรูถึงปัญหายาเสพติด
3. เพือ่ใหสมาชิกในครอบครัวรูถึงทักษะการปฏิเสธ
4. เพือ่ใหครอบครัวในชุมชนไดแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณแ ในการ

ดูแลสมาชิกในครอบครัว และชุมชน
เป็นคาใชจายเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของศูนยแพัฒนาครอบครัวต าบลหางฉัตร 
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ - อุปกรณแ
ทีใ่ชในการฝึกอบรม คาพาหนะเดินทางส าหรับผูเขารับการอบรม คาปูายไวนิล
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 74 
ลงวันที ่8 มกราคม 2553 เร่ือง การต้ังงบประมาณรายจายและการใชจาย
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 126 ขอ 12 (4)
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     2.10 อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุต าบลห้างฉตัร จ านวน 72,600          บาท
     เพือ่จายเป็นเงินอุดหนุนชมรมผูสูงอายุต าบลหางฉัตร ตามหนังสือชมรมผูสูงอายุ
ต าบลหางฉัตร ที ่15/2558 ลงวันที ่16 มิถุนายน 2558 เร่ือง ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ (หมวดเงินอุดหนุน) “โครงการพัฒนาทีท่ าการชมรมผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล” โดยมีวัตถุประสงคแดังนี้

1. ชมรมผูสูงอายุมีอุปกรณแอ านวยความสะดวกใหแกผูสูงอายุในการท ากิจกรรม
2. เพือ่เป็นแหลงแลกเปล่ียนความรูระหวางผูสูงอายุในชุมชนดวยกัน
3. เพือ่เป็นชมรมผูสูงอายุตนแบบ

เป็นคาใชจายเกี่ยวกับคาจางเหมาปรับปรุงซอมแซมหองน้ า ท าราวบันได ปูายประชา-
สัมพันธแความรูของชมรม สรางสวนสมุนไพรในชมรมผูสูงอายุ
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 74 
ลงวันที ่8 มกราคม 2553 เร่ือง การต้ังงบประมาณรายจายและการใชจาย
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 132 (1)

3. ประเภทเงินอุดหนุนกิจการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ (ส านักปลัด) จ านวน 15,000         บาท
3.1 อุดหนุนก่ิงกาชาดอ าเภอห้างฉตัร จ านวน 15,000          บาท
     เพือ่จายเป็นเงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอ าเภอหางฉัตร ตามหนังสือส านักงานกิ่งกาชาด 
อ าเภอหางฉัตร ที ่ลป พิเศษ/2558 ลงวันที ่30 มิถุนายน 2558 เร่ือง ขอสงโครงการ
เพือ่ขอรับเงินอุดหนุนจากองคแกรปกครองสวนทองถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2559
“โครงการสนับสนุนก่ิงกาชาดอ าเภอห้างฉตัร ประจ าปีงบประมาณ 2559 อ าเภอ
ห้างฉตัร จังหวัดล าปาง" โดยมีวัตถุประสงคแดังนี้

1. เพือ่เป็นการหางบประมาณใหกิ่งกาชาดอ าเภอ ในการจัดกิจกรรม
สาธารณกุศล เพือ่ชวยเหลือราษฎรทีป่ระสบปัญหาในพืน้ที ่ในดานสงเสริมสุขภาพ
อนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2. เพือ่สงเสริมการพัฒนาใหแกผูพิการ ผูสูงอายุ
3. ชวยเหลือใหมีและบ ารุงสถานทีท่ าการพิทักษแรักษาคนเจ็บไข
4. เพือ่ท าการบรรเทาทุกขแผูประสบสาธารณภัย
5. เพือ่ใหชวยเหลือแกราษฎรทีป่ระบความทุกขแยากเดือดรอน และ

ผูดอยโอกาสโดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดาร ตลอดทัง้ในทองทีท่ัว่ไปและในชุมชน
ตามความจ าเป็น

6. เพือ่สงเสริมการเผยแพรอุดมการณแและหลักการกาชาดและการสราง
จิตส านึกในเมตตาธรรมและมนุษยธรรม
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7. เพือ่ด าเนินการตามโครงการในพระราชด าริทีเ่กี่ยวของ
8. เพือ่ด าเนินกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ
9. เพือ่สนับสนุนและสงเสริมกิจการยุวกาชาด อาสากาชาด
10. เพือ่เป็นตัวแทนของสภากาชาดไทยตามทีส่ภากาชาดไทยมอบหมาย
11. เพือ่ด าเนินงานในการรับรอง พิธีการและด าเนินการอื่น ๆ ตามที่

ไดรับมอบหมาย
เป็นคาใชจายเกี่ยวกับคาอาหาร คาเคร่ืองด่ืม ส าหรับผูเขารับบริจาคโลหิต, คาอาหาร 
คาเคร่ืองด่ืม ส าหรับเจาหนาทีผู่ใหบริการรับบริจาคโลหิตจากเหลากาชาดจังหวัด
ล าปาง โรงพยาบาลล าปาง โรงพยาบาลหางฉัตร สาธารณสุขอ าเภอ, คาไปรษณีย-
บัตร, คาน้ ามันรับสงผูบริจาคโลหิต, คาวัสดุในการจัดท าประกาศนียบัตร
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 74 
ลงวันที ่8 มกราคม 2553 เร่ือง การต้ังงบประมาณรายจายและการใชจาย
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 148 (3)



868,500     บาท
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 383,500     บาท

งบด าเนินงาน รวม 160,000       บาท
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ รวม 160,000       บาท
1. ค่าใชส้อย รวม 100,000       บาท

1.1 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย จ านวน 100,000       บาท
หมวดอ่ืน ๆ (ส านักปลัด)
     1.1.1 โครงการแขง่ขนักีฬาเยาวชน และประชาชนภายในเทศบาลต าบล จ านวน 100,000        บาท
ห้างฉตัรแมต่าล 
     เพือ่จายเป็นคาใชจายในการแขงขันกีฬาและกิจกรรมนันทนาการตาง ๆ ของ
เยาวชน และประชาชนภายในเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล เพือ่ตอตานยาเสพติด
รวมตลอดถึงคาใชจายอื่นทีจ่ าเป็นและเกี่ยวของตามทีโ่ครงการก าหนด
     โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที ่
3 สิงหาคม 2547 เร่ือง หลักเกณฑแ การใชจายเงินในการแขงขันกีฬาขององคแกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 180 (6)

2. ค่าวัสดุ รวม 60,000         บาท
2.1 ประเภทวัสดกีุฬา (ส านักปลัด) จ านวน 60,000         บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ืออุปกรณแกีฬาประจ าศูนยแกีฬาต าบล และหรือศูนยแกีฬา
ประจ าหมูบานในพืน้ทีต่ าบลหางฉัตร อาทิเชน หวงยาง ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง ไมตี
ปิงปอง ลูกแชรแบอล ไมแบตมินตัน ลูกแบตมินตัน ไมเทนนิส ลูกเทนนิส เชือกกระโดด
ดาบสองมือ ตะกรอ ตะกราหวายแชรแบอล ตาขายกีฬา เชน ตาขายตะกรอ นกหวีด
นาฬิกาจับเวลา นวม ลูกทุมน้ าหนัก เสาตาขายกีฬา เชน เสาตาขายวอลเลยแบอล
หวงบาสเก็ตบอล ฯลฯ รวมตลอดถึงคาใชจายตาง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงตองช าระพรอม
คาส่ิงของ เชน คาขนสง คาภาษี คาติดต้ัง ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 223,500       บาท
หมวดเงินอุดหนุน รวม 223,500       บาท
1. ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (ส านักปลัด) จ านวน 10,000         บาท

1.1 อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลห้างฉตัร จ านวน 10,000          บาท
     เพือ่จายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลหางฉัตร ตามหนังสือโรงเรียนอนุบาล
หางฉัตร ที ่ศธ 04131.0232/ว 273 ลงวันที ่23 มิถุนายน 2558 เร่ือง ขอรับการ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

รวมทั้งสิน้
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สนับสนุนงบประมาณจัดการแขงขันกีฬาเด็กและเยาวชนอ าเภอหางฉัตร ปีการศึกษา 
2558 “โครงการการจัดการแขง่ขนักีฬาเดก็และเยาวชนอ าเภอห้างฉตัรประจ าปี
การศึกษา 2558" โดยมีวัตถประสงคแดังนี้

1. เพือ่ใหเด็กและเยาวชนไดรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชนแและ
หางไกลยาเสพติด

2. เพือ่ใหเด็กและเยาวชนในอ าเภอหางฉัตรมีสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ทีส่มบูรณแแข็งแรง

3. เพือ่ใหเด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม มีน้ าใจเป็นนักกีฬา 
รูแพ รูชนะ รูอภัย สามารถด ารงตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข

4. เพือ่เชื่อมความสัมพันธแเด็กและเยาวชนในอ าเภอหางฉัตร
5. เพือ่คัดเลือกตัวแทนนักกีฬาของอ าเภอหางฉัตร เขาแขงขันกีฬา

ในระดับจังหวัด และระดับอื่น ๆ
เป็นคาใชจายเกี่ยวกับการด าเนินการจัดการแขงขันกีฬาและกรีฑาประเภทตาง ๆ 
(ฟุตบอล วอลเลยแบอล ตะกรอ แฮนดแบอล เปตอง วิง่ วิง่ผลัด) และคาใชจายอื่น ๆ 
ทีจ่ าเป็นและเกี่ยวของ
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 74 
ลงวันที ่8 มกราคม 2553 เร่ือง การต้ังงบประมาณรายจายและการใชจาย
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 198 (1)

2. ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน (ส านักปลัด) จ านวน 213,500       บาท
     2.1 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านแมฮ่าว หมู่ 3 จ านวน 35,000          บาท
     เพือ่จายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบานแมฮาว หมู 3 ตามหนังสือ
บานแมฮาว ที ่พิเศษ/2558 ลงวันที ่6 กรกฎาคม 2558 เร่ือง ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเพือ่ใชในการโครงการแขงขันกีฬาเยาวชน และประชาชน ภายใน
เทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล ประจ าปี 2559 “โครงการแขง่ขนักีฬาเยาวชน และ
ประชาชนภายในเทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล ประจ าปี 2559”  โดยมี

วัตถุประสงคแดังนี้
1. เพือ่สงเสริมคุณภาพชีวิตแกเยาวชน และประชาชน
2. เพือ่พัฒนาการกีฬาในระดับทองถิ่น ใหมีทักษะกาวหนาตอไป
3. เพือ่สงเสริมใหเยาวชน และประชาชน รูจักใชเวลาวางใหเป็นประโยชนแ
4. เพือ่ลดปัญหาตาง ๆ ในสังคม โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด
5. เพือ่คัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนของต าบล อ าเภอ จังหวัด ตลอดจนถึง

ระดับชาติในโอกาสตอไป
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เป็นคาใชจายเกี่ยวกับคาเชาเคร่ืองเสียง คาจัดซ้ือชุดนักกีฬา คาจางเหมาประกอบ
อาหารส าหรับนักกีฬา และผูรวมเดินขบวน คาน้ าด่ืม – น้ าแข็ง คาใชจายเกี่ยวกับ
การแขงขันสมต าลีลา คาใชจายเกี่ยวกับการตกแตงขบวนเขารวม และคาใชจายอื่น
ทีเ่กี่ยวของในการจัดงาน 
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 74 
ลงวันที ่8 มกราคม 2553 เร่ือง การต้ังงบประมาณรายจายและการใชจาย
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 180 (6)
     2.2 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสถานี หมู่ 4 จ านวน 15,000          บาท
     เพือ่จายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบานสถานี หมู 4 ตามหนังสือ
บานสถานี ที ่พิเศษ/2558 ลงวันที ่6 กรกฎาคม 2558 เร่ือง ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเพือ่ใชในการจัดโครงการแขงขันกีฬาเยาวชน และประชาชน ภายใน
เทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล ประจ าปี 2559 “โครงการแขง่ขนักีฬาเยาวชน
และประชาชนภายในเทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล ประจ าปี 2559”  โดยมี

วัตถุประสงคแดังนี้
1. เพือ่สงเสริมคุณภาพชีวิตแกเยาวชน และประชาชน
2. เพือ่พัฒนาการกีฬาในระดับทองถิ่น ใหมีทักษะกาวหนาตอไป
3. เพือ่สงเสริมใหเยาวชน และประชาชน รูจักใชเวลาวางใหเป็นประโยชนแ
4. เพือ่ลดปัญหาตาง ๆ ในสังคม โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด
5. เพือ่คัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนของต าบล อ าเภอ จังหวัด ตลอดจนถึง

ระดับชาติในโอกาสตอไป
เป็นคาใชจายเกี่ยวกับคาจัดซ้ือชุดนักกีฬา คาเชาเคร่ืองเสียง คาอาหารส าหรับ
นักกีฬา และผูรวมเดินขบวน คาใชจายเกี่ยวกับการแขงขันสมต าลีลา 
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 74 
ลงวันที ่8 มกราคม 2553 เร่ือง การต้ังงบประมาณรายจายและการใชจาย
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 180 (6)
     2.3 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5 จ านวน 25,000          บาท
     เพือ่จายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบานแพะดอนสัก หมู 5 ตามหนังสือ
บานแพะดอนสัก ที ่พิเศษ/2558 ลงวันที ่6 กรกฎาคม 2558 เร่ือง ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเพือ่ใชในการจัดโครงการแขงขันกีฬาเยาวชน และประชาชน ภายใน
เทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล ประจ าปี 2559 “โครงการแขง่ขนักีฬาเยาวชน
และประชาชนภายในเทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล ประจ าปี 2559”  โดยมี
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วัตถุประสงคแดังนี้
1. เพือ่สงเสริมคุณภาพชีวิตแกเยาวชน และประชาชน
2. เพือ่พัฒนาการกีฬาในระดับทองถิ่น ใหมีทักษะกาวหนาตอไป
3. เพือ่สงเสริมใหเยาวชน และประชาชน รูจักใชเวลาวางใหเป็นประโยชนแ
4. เพือ่ลดปัญหาตาง ๆ ในสังคม โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด
5. เพือ่คัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนของต าบล อ าเภอ จังหวัด ตลอดจนถึง

ระดับชาติในโอกาสตอไป
เป็นคาใชจายเกี่ยวกับคาเชาเคร่ืองเสียง คาจัดซ้ือชุดนักกีฬา คาจางเหมาอาหารส าหรับ
นักกีฬา และผูรวมเดินขบวน คาใชจายเกี่ยวกับการแขงขันสมต าลีลา คาใชจายเกี่ยวกับ
การตกแตงขบวนพาเหรดเขารวม คาน้ าด่ืม – น้ าแข็ง  และคาใชจายอื่นทีเ่กี่ยวของ
ในการจัดงาน 
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 74 
ลงวันที ่8 มกราคม 2553 เร่ือง การต้ังงบประมาณรายจายและการใชจาย
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 180 (6)
     2.4 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านขามแดง หมู่ 6 จ านวน 25,000          บาท
     เพือ่จายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบานขามแดง หมู 6 ตามหนังสือ
บานขามแดง ที ่พิเศษ/2558 ลงวันที ่6 กรกฎาคม 2558 เร่ือง ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเพือ่ใชในการจัดโครงการแขงขันกีฬาเยาวชน และประชาชน ภายใน
เทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล ประจ าปี 2559 “โครงการแขง่ขนักีฬาเยาวชน
และประชาชนภายในเทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล ประจ าปี 2559”  โดยมี

วัตถุประสงคแดังนี้
1. เพือ่สงเสริมคุณภาพชีวิตแกเยาวชน และประชาชน
2. เพือ่พัฒนาการกีฬาในระดับทองถิ่น ใหมีทักษะกาวหนาตอไป
3. เพือ่สงเสริมใหเยาวชน และประชาชน รูจักใชเวลาวางใหเป็นประโยชนแ
4. เพือ่ลดปัญหาตาง ๆ ในสังคม โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด
5. เพือ่คัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนของต าบล อ าเภอ จังหวัด ตลอดจนถึง

ระดับชาติในโอกาสตอไป
เป็นคาใชจายเกี่ยวกับคาจัดซ้ือชุดนักกีฬา คาจางเหมาประกอบอาหารส าหรับนักกีฬา
และผูเขารวมขบวน คาเชาเคร่ืองเสียง คาใชจายเกี่ยวกับการตกแตงขบวนพาเหรด
เขารวม คาน้ าด่ืม – น้ าแข็ง คาใชจายในการแขงขันสมต าลีลา และคาใชจายอื่น
ทีเ่กี่ยวของในการจัดงาน 
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     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 74 
ลงวันที ่8 มกราคม 2553 เร่ือง การต้ังงบประมาณรายจายและการใชจาย
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 180 (6)
     2.5 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านปันง้าว หมู่ 7 จ านวน 35,000          บาท
     เพือ่จายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบานปันงาว หมู 7 ตามหนังสือ
บานปันงาว ที ่พิเศษ/2558 ลงวันที ่6 กรกฎาคม 2558 เร่ือง ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเพือ่ใชในการจัดโครงการแขงขันกีฬาเยาวชน และประชาชน ภายใน
เทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล ประจ าปี 2559 “โครงการแขง่ขนักีฬาเยาวชน
และประชาชนภายในเทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล ประจ าปี 2559”  โดยมี

วัตถุประสงคแดังนี้
1. เพือ่สงเสริมคุณภาพชีวิตแกเยาวชน และประชาชน
2. เพือ่พัฒนาการกีฬาในระดับทองถิ่น ใหมีทักษะกาวหนาตอไป
3. เพือ่สงเสริมใหเยาวชน และประชาชน รูจักใชเวลาวางใหเป็นประโยชนแ
4. เพือ่ลดปัญหาตาง ๆ ในสังคม โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด
5. เพือ่คัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนของต าบล อ าเภอ จังหวัด ตลอดจนถึง

ระดับชาติในโอกาสตอไป
เป็นคาใชจายเกี่ยวกับคาเชาเคร่ืองเสียง คาจัดซ้ือชุดนักกีฬา คาจางเหมาอาหาร
ส าหรับนักกีฬาและผูเขารวมเดินขบวน คาใชจายเกี่ยวกับการตกแตงขบวนพาเหรด
เขารวม คาจัดซ้ือน้ าด่ืม – น้ าแข็ง คาใชจายเกี่ยวกับการแขงขันสมต าลีลา และ
คาใชจายอื่นทีเ่กี่ยวของในการจัดงาน 
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 74 
ลงวันที ่8 มกราคม 2553 เร่ือง การต้ังงบประมาณรายจายและการใชจาย
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 180 (6)
     2.6 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหัวหนอง หมู่ 8 จ านวน 15,000          บาท
     เพือ่จายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบานหัวหนอง หมู 8 ตามหนังสือ
บานหัวหนอง ที ่พิเศษ/2558 ลงวันที ่6 กรกฎาคม 2558 เร่ือง ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเพือ่ใชในการจัดโครงการแขงขันกีฬาเยาวชน และประชาชน ภายใน
เทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล ประจ าปี 2559 “โครงการแขง่ขนักีฬาเยาวชน
และประชาชนภายในเทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล ประจ าปี 2559”  โดยมี

วัตถุประสงคแดังนี้
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1. เพือ่สงเสริมคุณภาพชีวิตแกเยาวชน และประชาชน
2. เพือ่พัฒนาการกีฬาในระดับทองถิ่น ใหมีทักษะกาวหนาตอไป
3. เพือ่สงเสริมใหเยาวชน และประชาชน รูจักใชเวลาวางใหเป็นประโยชนแ
4. เพือ่ลดปัญหาตาง ๆ ในสังคม โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด
5. เพือ่คัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนของต าบล อ าเภอ จังหวัด ตลอดจนถึง

ระดับชาติในโอกาสตอไป
เป็นคาใชจายเกี่ยวกับคาจัดซ้ือชุดนักกีฬา คาจางเหมาเคร่ืองเสียง คาใชจายเกี่ยวกับ
การแขงขันสมต าลีลา คาจางเหมาอาหารส าหรับนักกีฬา และผูเขารวมเดินขบวน 
คาเคร่ืองด่ืม - น้ าด่ืม - น้ าแข็ง และคาใชจายอื่นทีเ่กี่ยวของในการจัดงาน 
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 74 
ลงวันที ่8 มกราคม 2553 เร่ือง การต้ังงบประมาณรายจายและการใชจาย
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 180 (6)
     2.7 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านปางมว่ง หมู่ 9 จ านวน 15,000          บาท
     เพือ่จายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบานปางมวง หมู 9 ตามหนังสือ
บานปางมวง ที ่พิเศษ/2558 ลงวันที ่6 กรกฎาคม 2558 เร่ือง ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเพือ่ใชในการจัดโครงการแขงขันกีฬาเยาวชน และประชาชน ภายใน
เทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล ประจ าปี 2559 “โครงการแขง่ขนักีฬาเยาวชน
และประชาชนภายในเทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล ประจ าปี 2559”  โดยมี

วัตถุประสงคแดังนี้
1. เพือ่สงเสริมคุณภาพชีวิตแกเยาวชน และประชาชน
2. เพือ่พัฒนาการกีฬาในระดับทองถิ่น ใหมีทักษะกาวหนาตอไป
3. เพือ่สงเสริมใหเยาวชน และประชาชน รูจักใชเวลาวางใหเป็นประโยชนแ
4. เพือ่ลดปัญหาตาง ๆ ในสังคม โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด
5. เพือ่คัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนของต าบล อ าเภอ จังหวัด ตลอดจนถึง

ระดับชาติในโอกาสตอไป
เป็นคาใชจายเกี่ยวกับคาจัดซ้ือชุดนักกีฬา คาจางเหมาเคร่ืองเสียง คาจางเหมา 
ประกอบอาหารส าหรับนักกีฬา และผูเขารวมเดินขบวน คาใชจายเกี่ยวกับการแขงขัน
สมต าลีลา และคาใชจายอื่นทีเ่กี่ยวของในการจัดงาน 
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 74 
ลงวันที ่8 มกราคม 2553 เร่ือง การต้ังงบประมาณรายจายและการใชจาย
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 180 (6)
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     2.8 อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุต าบลห้างฉตัร จ านวน 48,500          บาท
     เพือ่จายเป็นเงินอุดหนุนชมรมผูสูงอายุต าบลหางฉัตร ตามหนังสือชมรมผูสูงอายุ
ต าบลหางฉัตร ที ่พิเศษ/2558 ลงวันที ่30 มิถุนายน 2558 เร่ือง ขอสงโครงการ
เพือ่ขอรับเงินอุดหนุนโครงการแขงขันกีฬาผูสูงอายุต าบลหางฉัตร "โครงการแขง่ขนั
กีฬาผู้สูงอายุต าบลห้างฉตัร" โดยมีวัตถุประสงคแดังนี้

1. เพือ่สนับสนุนและสงเสริมใหผูสูงอายุมีการออกก าลังกาย และเลนกีฬา
ทีเ่หมาะสมกับรางกาย

2. เพือ่ดูแล รักษาสุขภาพรางกายทีดี่และแข็งแรง
3. เพือ่เปิดโอกาสใหผูสูงอายุไดมาพบปะ พูดคุย แลกเปล่ียนและ

ท ากิจกรรมรวมกัน
4. เพือ่สรางความสามัคคีในหมูผูสูงอายุต าบลหางฉัตร

เป็นคาใชจายเกี่ยวกับการจัดซ้ืออุปกรณแทีใ่ชในการแขงขันกีฬา คาจัดซ้ือน้ าด่ืม - 
น้ าแข็ง - เคร่ืองด่ืม คาเชาเคร่ืองเสียง คาจางเหมาท าอาหารกลางวันส าหรับนักกีฬา 
คาจางเหมาท าปูายประชาสัมพันธแและปูายรณรงคแตาง ๆ เงินคาตอบแทนสนับสนุน
วงดุริยางคแ คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬา คาจัดซ้ือของรางวัล สนับสนุนชมรม
ผูสูงอายุทุกหมูบานส าหรับตกแตงขบวนนักกีฬา 
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 74 
ลงวันที ่8 มกราคม 2553 เร่ือง การต้ังงบประมาณรายจายและการใชจาย
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 185 (5)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน รวม 475,000     บาท
งบด าเนินงาน รวม 450,000       บาท

หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ รวม 450,000       บาท
1. ค่าใชส้อย รวม 450,000       บาท

1.1 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย จ านวน 450,000       บาท
หมวดอ่ืน ๆ (ส านักปลัด)
     1.1.1 ค่าใชจ้่ายในการบริหารจัดการฌาปนสถานต าบลห้างฉตัร จ านวน 50,000          บาท
     เพือ่จายเป็นคาใชจายในการบริหารจัดการฌาปนสถานต าบลหางฉัตร บานแพะ-
ดอนสัก หมู 5 ต าบลหางฉัตร เป็นคาใชจายเกี่ยวกับคาจางเหมาการเผาศพ คาวัสดุ
เชื้อเพลิง เชน น้ ามัน ฟืน เป็นตน รวมถึงวัสดุอุปกรณแอื่น ๆ และคาใชจายอื่นทีจ่ าเป็น
และเกี่ยวของ
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     1.1.2 โครงการจัดงานบุญกินขา้วสลาก (สลากภัต) จ านวน 10,000          บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดกิจกรรมงานบุญกินขาวสลาก (สลากภัต) ต าบลหางฉัตร 
เป็นคาใชจายเกี่ยวกับคาอาหารถวายพระสงฆแ คาจัดและตกแตงสถานที ่คาเชาเคร่ือง
เสียง คาปูาย คาน้ าแข็ง คาเคร่ืองด่ืม ฯลฯ รวมตลอดถึงคาใชจายอื่นทีจ่ าเป็นและ
เกี่ยวของ
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที ่19  
พฤษภาคม 2541 เร่ือง คาใชจายในการจัดงานตาง ๆ ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 138 (4)
     1.1.3 โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) จ านวน 240,000        บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดกิจกรรมงานสงเสริมประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) เป็นคาใชจาย 
เกี่ยวกับการจัดงานประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) คาจัดซ้ือจัดจาง เชน ร าวงมาตรฐาน
การละเลนพืน้บาน การประกวดนางนพมาศ การประกวดขบวนแหนางนพมาศ
การประกวดหนูนอยนพมาศ การประกวดกระทงใหญ กระทงประดิษฐแ การประกวด
การแขงขันชกมวยไทย คาจัดและตกแตงสถานที ่คาเคร่ืองเสียง คาปูาย คาน้ าแข็ง 
คาเคร่ืองด่ืม คาตอบแทนคณะกรรมการการประกวด-แขงขันตาง ๆ ฯลฯ รวมตลอดถึง
คาใชจายอื่นทีจ่ าเป็นและเกี่ยวของ 
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที ่
19 พฤษภาคม 2541 เร่ือง คาใชจายในการจัดงานตาง ๆ ขององคแกรปกครอง
สวนทองถิ่น
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 138 (1)
     1.1.4 โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณีปีใ๋หมเ่มอืง (สงกรานต)์ จ านวน 120,000        บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดกิจกรรมงานสงเสริมประเพณีปีใ๋หมเมือง ประจ าปี 2559
เป็นคาใชจายเกี่ยวกับการจัดงานประเพณีปีใ๋หมเมือง คาจัดซ้ือจัดจาง เชน ร าวง-
มาตรฐาน การละเลนพืน้บาน การประกวดเทพีสงกรานตแ การประกวดขบวนแห
นางสงกรานตแ การประกวดการแขงขันบอกไฟ คาใชจายในพิธีทางศาสนา คาจัด
และตกแตงสถานที ่คาเคร่ืองเสียง คาปูาย คาน้ าแข็ง คาเคร่ืองด่ืม คาตอบแทน
คณะกรรมการการประกวด-แขงขันตาง ๆ ฯลฯ รวมตลอดถึงคาใชจายอื่นทีจ่ าเป็น
และเกี่ยวของ 
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที ่19  
พฤษภาคม 2541 เร่ือง คาใชจายในการจัดงานตาง ๆ ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 138 (3)
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     1.1.5 โครงการสรงน้ าพระธาตปุางมว่ง จ านวน 30,000          บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดกิจกรรมสรงน้ าพระธาตุปางมวง หมู 9 ประจ าปี 2559
เป็นคาใชจายในการจัดพิธีทางศาสนา คาสังฆทานถวายพระ คาอาหารถวายพระ 
คาอาหารเล้ียงผูเขารวมพิธี คาน้ าด่ืม-น้ าแข็ง คาเคร่ืองด่ืม คาจางเหมาเคร่ืองเสียง 
คาจางเหมา  ดนตรี หรือมหรสพอื่นในการจัดงาน คาใชจายในการประกวดการ
แขงขันบอกไฟ คาตอบแทนคณะกรรมการการประกวดและแขงขันตาง ๆ ฯลฯ
รวมตลอดถึงคาใชจายอื่นทีจ่ าเป็นและเกี่ยวของ
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที ่19  
พฤษภาคม 2541 เร่ือง คาใชจายในการจัดงานตาง ๆ ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 140 (5)

งบเงินอุดหนุน รวม 25,000         บาท
หมวดเงินอุดหนุน รวม 25,000         บาท
1. ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (ส านักปลัด) จ านวน 25,000         บาท

1.1 อุดหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอห้างฉตัร จ านวน 15,000          บาท
     เพือ่จายเป็นเงินอุดหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอหางฉัตร ตามหนังสืออ าเภอ
หางฉัตร ที ่ลป 0518/ว 2594 ลงวันที ่30 มิถุนายน 2558 เร่ือง แกไขเปล่ียนแปลง
การขอรับเงินอุดหนุนจากองคแกรปกครองสวนทองถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2559
“โครงการจัดสนับสนุนกิจกรรมงานรัฐพิธี และงานวัฒนธรรมประเพณี ประจ าปี
งบประมาณ 2559 อ าเภอห้างฉตัร จังหวัดล าปาง"  โดยมีวัตถประสงคแดังนี้

1. เพือ่เป็นการแสดงความจงรักภักดีตอองคแพระประมุข และสถาบัน
พระมหากษัตริยแของไทย

2. เพือ่เป็นการอนุรักษแวัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่น
3. เพือ่เป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีของขาราชการทัง้สวนกลาง

สวนภูมิภาคทองถิ่น และประชาชนทัว่ไป
เป็นคาใชจายเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช วันพอแหงชาติ วันแมแหงชาติ 
ประเพณีสงกรานตแวันรดน้ าด าหัวผูวาราชการจังหวัด รองผูวาราชการจังหวัด 
ปลัดจังหวัด และนายอ าเภอ เชน คาปัจจัย-ไทยธรรม พระสงฆแ คาอาหารถวายพระ 
คาน้ าด่ืม กาแฟ น้ าแข็ง คาพวงมาลา คาดอกไมสด (โต฿ะหมูบูชา พานพุม พวงมาลัย 
ถวายพระ) ชุดด าหัวเจาคณะจังหวัด เจาคณะอ าเภอ พระเถรชั้นผูใหญในพืน้ที ่
คาใชจายงานรดน้ าด าหัว ผวจ., รอง ผวจ., ปจ., นอ. คาใชจายงานรดน้ าด าหัว
ผูสูงอายุและคาเชาเคร่ืองเสียง
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     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 74 
ลงวันที ่8 มกราคม 2553 เร่ือง การต้ังงบประมาณรายจายและการใชจาย
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 147 ขอ 2 (3)
1.2 อุดหนุนส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดล าปาง จ านวน 10,000          บาท
     เพือ่จายเป็นเงินอุดหนุนส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดล าปาง ตามหนังสือส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดล าปาง ที ่ลป 0031/ว 213 ลงวันที ่24 มีนาคม 2558 เร่ือง 
สงโครงการฯขอรับเงินอุดหนุนจาก อปท.ของส านักงานวัฒนธรรมอ าเภอหางฉัตร 
"โครงการจัดอบรมเยาวชนคนตก๋ีองปูจ่าเพ่ือร่วมแขง่ขนัในงานมหกรรมก๋องปูจ่า
จังหวัดล าปาง ครั้งที ่15 ประจ าปี 2559" โดยมีวัตถุประสงคแดังนี้

1. เพือ่ใหประชาชนในอ าเภอหางฉัตรไดแสดงทักษะความสามารถ
ในการตีกเองปูจุา

2. เพือ่เป็นการสืบสาน อนุรักษแ ฟืน้ฟูการตีกเองปูจุาใหคงอยูคูจังหวัด
ล าปาง

3. เพือ่เผยแพรประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น 
เป็นคาใชจายเกี่ยวกับการฝึกซอมตีกเองปูจุา (คาเคร่ืองแตงกาย อาหาร เคร่ืองด่ืม
วิทยากร ฯลฯ) คาใชจายในการจัดอบรมเขาคายคนตีกเองปูจุาจากทุกต าบลในระดับ
อ าเภอ คาอาหาร เคร่ืองด่ืม เบีย้เล้ียง ในการน าครูกเองปูจุาและคนตีกเองปูจุา
เขาแขงขัน คาใชสอยอื่น ๆ เชน คาจัดท าเอกสาร คาซอมกลองปูจุา
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 74 
ลงวันที ่8 มกราคม 2553 เร่ือง การต้ังงบประมาณรายจายและการใชจาย
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือจังหวัด
ล าปาง ดวนทีสุ่ด ที ่ลป 0023.4/ว 17845 ลงวันที ่28 กรกฎาคม 2558 เร่ือง 
ขอใหต้ังแผนงาน/โครงการในงบประมาณรายจายเพือ่ด าเนินการตามนโยบายส าคัญ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 149 (1)

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 10,000      บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 10,000         บาท

หมวดเงินอุดหนุน รวม 10,000         บาท
1. ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (ส านักปลัด) จ านวน 10,000         บาท

1.1 อุดหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอห้างฉตัร จ านวน 10,000          บาท
     เพือ่จายเป็นเงินอุดหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอหางฉัตร ตามหนังสืออ าเภอ
หางฉัตร ที ่ลป 0518/ว 2594 ลงวันที ่30 มิถุนายน 2558 เร่ือง ขอแกไขเปล่ียนแปลง
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การขอรับเงินอุดหนุนจากองคแกรปกครองสวนทองถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2559
“โครงการสนับสนุนการจัดงานรื่นเริงฤดหูนาวและของดนีครล าปาง ประจ าปี
งบประมาณ 2559"  โดยมีวัตถประสงคแดังนี้

1. เพือ่เป็นจุดแสดงนิทรรศการ และการแสดงสินคาโครงงานหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑแของอ าเภอ

2. เพือ่ใหกลุมอาชีพในพืน้ทีอ่ าเภอหางฉัตร ไดน าสินคาออกจ าหนาย
ในงาน เป็นการเปิดตลาดและเพิม่รายไดใหกับกลุมอาชีพ

3. เพือ่ใหประชาชนไดรับทราบผลงานทีส่ าคัญ ตามนโยบายของรัฐบาล
โดยเฉพาะอยางยิ่งการด าเนินกิจกรรมทีส่ าคัญขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น
เป็นคาใชจายเกี่ยวกับคาจัดซ้ือส่ิงของรางวัลสนับสนุนออกรานมัจฉากาชาด 
เหลากาชาดจังหวัดล าปาง คาสรางพรอมคาตกแตงรานอ าเภอ และคาร้ือถอนราน
คาเชาเคร่ืองเสียง และคาเชาอุปกรณแไฟฟูา 
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 74 
ลงวันที ่8 มกราคม 2553 เร่ือง การต้ังงบประมาณรายจายและการใชจาย
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือจังหวัด
ล าปาง ดวนทีสุ่ด ที ่ลป 0023.4/ว 17845 ลงวันที ่28 กรกฎาคม 2558 เร่ือง 
ขอใหต้ังแผนงาน/โครงการในงบประมาณรายจายเพือ่ด าเนินการตามนโยบายส าคัญ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 147 ขอ 2 (1)



115,000     บาท
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 80,000      บาท

งบด าเนินงาน รวม 70,000         บาท
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ รวม 70,000         บาท
1. ค่าวัสดุ รวม 70,000         บาท

1.1 ประเภทวัสดกุารเกษตร (ส านักปลัด) จ านวน 70,000         บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือวัสดุการเกษตร ส าหรับใชในการตกแตงสวนในส านักงาน
เทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล หรือสวนสาธารณะ หรือส าหรับแจกจายใหกับ
ประชาชนกลุมอาชีพตาง ๆ หรือกลุมตาง ๆ หรือครัวเรือนทีย่ากจน เพือ่แกไขปัญหา
ความยากจนตามนโยบายรัฐบาล หรือจัดซ้ือวัสดุการเกษตรใหกับผูติดเชื้อเอดสแ หรือ
ผูเสพยาเสพติดทีผ่านการบ าบัดฟืน้ฟู หรือตามโครงการทีส่วนราชการก าหนดขึ้น 
เชน สารเคมีปูองกันและก าจัดศัตรูพืชและอาหารสัตวแ อาหารสัตวแ พันธุแพืช ปุย
พันธุแสัตวแปีกและสัตวแน้ า น้ าเชื้อพันธุแสัตวแ วัสดุเพาะช า อุปกรณแในการขยายพันธุแพืช 
เชน ใบมีด เชือก ผาใบหรือผาพลาสติก หนากากปูองกันแก฿สพิษ สปริงเกลอรแ 
(Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ เคร่ืองหยอดหรือหวานเมล็ดพันธุแ
เคร่ืองท าความสะอาดเมล็ดพันธแ เคร่ืองกระเทาะเมล็ดพืช คราดซ่ีพรวดดินระหวาง
แถว เคร่ืองดักแมลง ตะแกรงรอนเบนโธส อวน (ส าเร็จรูป) กระชัง ฯลฯ 
รวมตลอดถึงคาใชจายตาง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงตองช าระพรอมคาส่ิงของ เชน คาขนสง
คาภาษี คาติดต้ัง  ฯลฯ
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมการปกครอง ที ่มท 0313.4/ว 3050 ลงวันที ่
22 กุมภาพันธแ 2543

งบเงินรายจ่ายอ่ืน รวม 10,000         บาท
หมวดรายจ่ายอ่ืน รวม 10,000         บาท
1. ประเภทรายจ่ายอ่ืน (ส านักปลัด) จ านวน 10,000         บาท

1.1 การชว่ยเหลือเกษตรกรในภาวะราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า จ านวน 10,000          บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือผลผลิตทางการเกษตรทีเ่กิดจากการท านา ท าไร ท าสวน
ประมง เล้ียงสัตวแและอื่น ๆ ของเกษตรกรในภาวะราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า
และคาใชจายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นและเกี่ยวของ
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 3040
ลงวันที ่16 กันยายน 2552 เร่ือง หลักเกณฑแและแนวทางปฏิบัติในการชวยเหลือ

แผนงานการเกษตร

รวมทั้งสิน้
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เกษตรกรในภาวะราคาผลผลิตตกต่ าขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือ
จังหวัดล าปาง ดวนทีสุ่ด ที ่ลป 0023.4/ว 17845 ลงวันที ่28 กรกฎาคม 2558
เร่ือง ขอใหต้ังแผนงาน/โครงการในงบประมาณรายจายเพือ่ด าเนินการตามนโยบาย 
ส าคัญ

งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ รวม 35,000      บาท
งบด าเนินงาน รวม 35,000         บาท

หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ รวม 35,000         บาท
1. ค่าใชส้อย รวม 35,000         บาท

1.1 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย จ านวน 35,000         บาท
หมวดอ่ืน ๆ (ส านักปลัด)
     1.1.1 โครงการท้องถ่ินไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พ้ืนทีส่ีเขยีว จ านวน 20,000          บาท
     เพือ่จายเป็นคาใชจายในการจัดท าโครงการทองถิ่นไทย รวมใจภักด์ิ รักษแพืน้ที่
สีเขียว เป็นคาจัดซ้ือพันธุแไมดอกไมประดับ กลวยไม คาวัสดุอุปกรณแในการจัดท า
ฝายตนน้ าล าธาร คาใชจายในการประชาสัมพันธแ คาอาหาร เคร่ืองด่ืมผูเขารวม
โครงการฯ คาเบีย้เล้ียง คาตอบแทน ผูเขารวมโครงการ รวมตลอดถึงคาใชจายอื่น
ทีจ่ าเป็นและเกี่ยวของ
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท 
0891.4/ว 306 ลงวันที ่3 กุมภาพันธแ 2554 เร่ือง โครงการ “ทองถิ่นไทย 
รวมใจภักด์ิ รักษแพืน้ทีสี่เขียว”, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด 
มท 0891.4/682 ลงวันที ่23 มีนาคม 2554 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2558 เร่ือง ซักซอมแนวทาง
การจัดท างบประมาณรายจายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขององคแกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 209 ขอ 1
     1.1.2 โครงการพระราชเสาวนีย์ จ านวน 15,000          บาท
     เพือ่จายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมปลูกตนไม ฟืน้ฟูระบบนิเวศ รักษา
ส่ิงแวดลอม คาใชจายในพิธีเปิด–ปิด คาอาหาร คาน้ าแข็ง คาเคร่ืองด่ืม คาจาง
โฆษณาและเผยแพร คาของขวัญรางวัล คาวัสดุอุปกรณแ คาตอบแทนวิทยากร 
คาตกแตงสถานที ่คาจัดซ้ือ จางท า พันธุแพืช ตนไม กลาไม วัสดุเพาะช า อุปกรณแ
ในการเพาะช า ผาใบหรือผาพลาสติก คาใชจายอื่นทีจ่ าเป็นและเกี่ยวของ รวมตลอดถึง
คาใชจายตาง ๆ ทีเ่กิดขึ้น ซ่ึงตองช าระพรอมคาส่ิงของ คาขนสง คาติดต้ัง ฯลฯ
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     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3456
ลงวันที ่19 มิถุนายน 2558 เร่ือง ซักซอมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจาย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือ
จังหวัดล าปาง ดวนทีสุ่ด ที ่ลป 0023.4/ว 17845 ลงวันที ่28 กรกฎาคม 2558
เร่ือง ขอใหต้ังแผนงาน/โครงการในงบประมาณรายจายเพือ่ด าเนินการตามนโยบาย 
ส าคัญ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) หนา 54 ขอ 5



144,000     บาท
งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 144,000     บาท

งบด าเนินงาน รวม 144,000       บาท
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ รวม 144,000       บาท
1. ค่าใชส้อย รวม 104,000       บาท

1.1 ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ (ส านักปลัด) จ านวน 84,000         บาท
     1.1.1 ค่าจ้างแรงงาน จ านวน 84,000          บาท
     เพื่อจายเป็นคาจางแรงงานที่มีสัญญาจางในการปฏิบัติงานตามหนาที่ตาง ๆ 

ตามทีไ่ดรับมอบหมายจากเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล 
     โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และแกไขเพิม่เติม
จนถึงปัจจุบัน และประกาศคณะกรรมการคาจาง เร่ือง อัตราคาจางขั้นต่ า (ฉบับที ่7)
ลงวันที ่10 ตุลาคม 2555
1.2 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (ส านักปลัด) จ านวน 20,000         บาท
     (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใชง้านไดต้ามปกต)ิ
     เพือ่จายเป็นคาบ ารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยแสิน วัสดุ ครุภัณฑแ ทีดิ่นและ
ส่ิงกอสราง ของเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล ทีช่ ารุดไปตามสภาพการใชงาน
ประจ าปี เพือ่ใหสามามารถใชงานไดตามปกติ 
     - กรณีเป็นการจางเหมาทัง้คาส่ิงของและคาแรงงาน ใหจายจากคาใชสอย
     - กรณีทีอ่งคแกรปกครองสวนทองถิ่นด าเนินการซอมแซมบ ารุงรักษาทรัพยแสินเอง
ใหปฏิบัติดังนี้ 
   1. คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ใหจายจากคาใชสอย

2. คาส่ิงของทีซ้ื่อมาใชในการซอมแซมบ ารุงรักษาทรัพยแสิน ใหจายจาก
   คาวัสดุ 

2. ค่าวัสดุ รวม 40,000         บาท
2.1 ประเภทวัสดงุานบ้านงานครัว (ส านักปลัด) จ านวน 10,000         บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือหรือจัดจางท าวัสดุงานบานงานครัว ส าหรับใชในโรงฆาสัตวแ
เทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล เชน แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปูทีน่อน ปลอกหมอน
หมอน ผาหม ผาปูโต฿ะ ถวยชาม ชอนสอม แกวน้ าจานรอง กระจกเงา น้ าจืดทีซ้ื่อจาก
เอกชน ถาด โองน้ า ทีน่อน มีด กระโถน เตาไฟฟูา เตาน้ ามัน เตารีด เคร่ืองบดอาหาร
เคร่ืองตีไขไฟฟูา เคร่ืองปิง้ขนมปัง กระทะไฟฟูา หมอไฟฟูา รวมถึงหมอหุงขาวไฟฟูา
 กระติกน้ ารอน กระติกน้ าแข็ง ถังแก฿ส ไมโครเวฟ ฯลฯ รวมตลอดถึงคาใชจายตาง ๆ
ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงตองช าระพรอม คาส่ิงของ เชน คาขนสง คาภาษี คาติดต้ัง ฯลฯ

แผนงานการพาณิชย์

รวมทั้งสิน้
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2.2 ประเภทวัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ส านักปลัด) จ านวน 30,000         บาท
     เพือ่จายเป็นคาจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน ส าหรับใชในโรงฆาสัตวแเทศบาล
ต าบลหางฉัตรแมตาล เชน น้ ามันดีเซล น้ ามันก฿าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา ถาน 
ก฿าส ก฿าสหุงตม น้ ามันจารบี น้ ามันเคร่ือง ฯลฯ



1,414,000  บาท
งานงบกลาง รวม 1,414,000  บาท

งบกลาง รวม 994,000       บาท
หมวดงบกลาง รวม 994,000       บาท
1. ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 160,000       บาท

     เพือ่จายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจางตามภารกิจ
พนักงานจางทัว่ไป และแรงงานทีม่ีสัญญาจางตามพระราชบัญญัติแรงงานฯ 
ของเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล ต้ังแตวันที ่1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที ่30 กันยายน 
2559 ประกอบดวย

1. ผูชวยเจาหนาทีว่ิเคราะหแนโยบายและแผน จ านวน 1 อัตรา
2. ผูชวยนักวิชาการศึกษา จ านวน 1 อัตรา
3. ผูชวยนักวิชาการสาธารณสุข จ านวน 1 อัตรา
4. ผูชวยนักพัฒนาชุมชน จ านวน 1 อัตรา
5. ผูชวยนายชางโยธา จ านวน 1 อัตรา
6. พนักงานขับรถยนตแ จ านวน 1 อัตรา
7. พนักงานดับเพลิง จ านวน 1 อัตรา
8. ผูชวยเจาหนาทีจ่ัดเก็บรายได จ านวน 1 อัตรา
9. ผูชวยเจาหนาทีพ่ัสดุ จ านวน 1 อัตรา
10. ผูชวยเจาหนาธุรการ จ านวน 1 อัตรา
11. ผูชวยเจาหนาทีก่ารเงินและบัญชี จ านวน 1 อัตรา
12. พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา จ านวน 4 อัตรา
13. คนงานทัว่ไป จ านวน 2 อัตรา
14. คนงานประจ ารถขยะ จ านวน 4 อัตรา
15. ผูชวยชาง จ านวน 1 อัตรา
16. ครูผูดูแลเด็ก จ านวน 4 อัตรา
17. แรงงานทีม่ีสัญญาจางตามพระราชบัญญัติแรงงานฯ 

     โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และแกไขเพิม่เติม 
(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2537 และแกไขเพิม่เติม (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2542, ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0809.5/ว 9 ลงวันที ่22 มกราคม
2557 และหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0809.5/ว 81
ลงวันที ่10 กรกฎาคม 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ 

แผนงานงบกลาง

รวมทั้งสิน้
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ว 3456 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2558 เร่ือง ซักซอมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น 

2. ประเภทเงินสงเคราะห์เบีย้ยังชพีผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 84,000         บาท
     เพือ่จายเป็นเงินสงเคราะหแเบีย้ยังชีพผูปุวยเอดสแในเขตรับผิดชอบของเทศบาล
ต าบลหางฉัตรแมตาล จ านวน 14 คน ๆ ละ 500 บาทตอเดือน ต้ังแตวันที ่1 ตุลาคม
2558 ถึงวันที ่30 กันยายน 2559
     โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหแ
เพือ่การยังชีพขององคแกรปกครอง สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548, หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2558 เร่ือง ซักซอมแนวทาง
การจัดท างบประมาณรายจายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขององคแกรปกครอง
สวนทองถิ่น และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0891.3/ 
ว 1381 ลงวันที ่2 กรกฎาคม 2558 เร่ือง ซักซอมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในสวนของเงินอุดหนุนทัว่ไป ส าหรับ
สนับสนุนการจายเงินสงเคราะหแเบีย้ยังชีพผูปุวยเอดสแ ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น

3. ประเภทเงินส ารองจ่าย จ านวน 400,000       บาท
     เพือ่จายเป็นเงินส ารองจายในกรณีฉุกเฉินหรือมีความจ าเป็นเรงดวนเกิดขึ้นหรือ
เพือ่ปูองกันและบรรเทาความเดือดรอนทีเ่กิดจากสาธารณภัยตาง ๆ เชน การปูองกัน
และแกไขปัญหาอุทกภัย น้ าปุาไหลหลาก แผนดินถลม ภัยแลง (ภาวะฝนทิง้ชวง)
ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย และไฟปุา ภัยจากพายุลูกเห็บ ภัยทีเ่กิดจากโรคระบาด 
หรือการระบาดของแมลงหรือศัตรูพืชทุกชนิด ภัยสงคราม และภัยอันเนื่องมาจาก
การกระท าของผูกอการราย กองก าลังจากนอกประเทศ หรือจากการปราบปราม
ของเจาหนาทีท่างราชการ หรือเพือ่ใชจายตามอ านาจหนาทีก่รณีจ าเป็นหรือตาม
หนังสือส่ังการตาง ๆ ทีข่อความชวยเหลือในกรณีเกิดภัยธรรมชาติ
     โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 แกไขเพิม่เติม (ฉบับที ่2 และ 3) พ.ศ. 2543 
ขอ 19, ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการ เพือ่ชวยเหลือผูประสบ
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2549,  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที ่มท 0313.4/ว 667 ลงวันที ่12 มีนาคม 2545, หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนมาก ที ่มท 0808.3/ว 323 ลงวันที ่15 มีนาคม 2547, หนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0891.2/ว 2816 ลงวันที ่15 ตุลาคม
2555, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0891.2/ว 3186
ลงวันที ่26 พฤศจิกายน 2555, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนทีสุ่ด ที ่มท 



188

0808.2/ว 3358 ลงวันที ่29 ตุลาคม 2553, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนทีสุ่ด
ที ่มท 0808.2/ว 4224 ลงวันที ่10 ตุลาคม 2554,  หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2558 เร่ือง ซักซอมแนวทาง
การจัดท างบประมาณรายจายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขององคแกรปกครอง
สวนทองถิ่น และหนังสือจังหวัดล าปาง ดวนทีสุ่ด ที ่ลป 0023.4/ว 17845 ลงวันที ่
28 กรกฎาคม 2558 เร่ือง ขอใหต้ังแผนงาน/โครงการในงบประมาณรายจายเพือ่
ด าเนินการตามนโยบายส าคัญ

4. ประเภทรายจ่ายตามขอ้ผูกพัน จ านวน 350,000       บาท
4.1 เงินบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) จ านวน 50,000          บาท
     เพือ่จายเป็นเงินบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย (ส.ท.ท.) ตาม
ระเบียบขอบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย พ.ศ. 2541 ขอ 16 
ก าหนดวาสมาชิกสามัญยกเวนกระทรวงมหาดไทย ตองช าระคาบ ารุงใหแกสมาคม
สันนิบาตเทศบาลฯ เป็นรายปี ตามเกณฑแทีป่ระชุมใหญเป็นผูก าหนด โดยพิจารณา
จากรายรับจริงประจ าปีทีผ่านของสมาชิก ยกเวนเงินกู เงินจายขาดเงินสะสม และ
เงินอุดหนุนทุกประเภท แตจะตองไมนอยกวารอยละเศษหนึ่งสวนหกของงบประมาณ
รายรับดังกลาว ทัง้นี้ไมเกินเจ็ดแสนหาหมื่นบาท (รอยละ 0.00167)
     โดยถือปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 
พ.ศ. 2541
4.2 เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) จ านวน 150,000        บาท
     เพือ่จายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพืน้ที ่
(สปสช.)
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือจังหวัดล าปาง ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0867.3/ว 1385 
ลงวันที ่24 เมษายน 2550 เร่ือง การด าเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือพืน้ที่, ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เร่ือง การ
ก าหนดหลักเกณฑแ เพือ่สนับสนุนใหองคแการบริหารสวนต าบลหรือเทศบาลด าเนินงาน
และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับทองถิ่นหรือพืน้ที ่พ.ศ. 2552, 
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0891.3/ว 2199 ลงวันที ่
10 พฤศจิกายน 2552, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีสุ่ด มท 
0891.3/ว 11 ลงวันที ่4 มกราคม 2554 เร่ือง ประกาศส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ เร่ือง แนวทางการรับเงิน,  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที ่มท 0891.3/ว 1514 ลงวันที ่26 กรกฎาคม 2554, หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2558 เร่ือง ซักซอมแนวทาง
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การจัดท างบประมาณรายจายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขององคแกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
4.3 เงินสมทบกองทุนสวัสดกิารชมุชนเทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล จ านวน 150,000        บาท
     เพือ่จายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลหางฉัตรแมตาล
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนทีสุ่ด ที ่มท 0891.4/ว 2502 
ลงวันที ่20 สิงหาคม 2553 เร่ือง แนวทางสนับสนุนการด าเนินงานกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2558 เร่ือง ซักซอมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น

งบบ าเหน็จ/บ านาญ รวม 420,000       บาท
หมวดบ าเหน็จ/บ านาญ รวม 420,000       บาท
1. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนท้องถ่ิน (ก.บ.ท.) จ านวน 420,000       บาท

     เพือ่จายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.)
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญขาราชการสวน
ทองถิ่น ดวนมาก ที ่มท 0808.5/ว 41 ลงวันที ่13 กันยายน 2553, หนังสือส านัก
งานกองทุนบ าเหน็จบ านาญขาราชการสวนทองถิ่น ดวนมาก ที ่มท 0808.5/ว 1766 
ลงวันที ่26 สิงหาคม 2554 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท
0808.2/ว 3456 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2558 เร่ือง ซักซอมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น



งบกลาง บรหิารงาน รกัษาความ การศึกษา สาธารณสขุ เคหะและ เสรมิสรา้งความ การศาสนา วัฒนธรรม การ การ รวม
ทัว่ไป สงบภายใน ชมุชน เข้มแข็งของชุมชน และนันทนาการ เกษตร พาณิชย์

 งบกลาง  งบกลาง  ประเภทเงินสมทบกองทนุประกนัสังคมฯ 160,000     -             -            -            -         -            -                 -                      -         -         160,000        
 ประเภทเงินสวสัดิการเบีย้ยงัชพีผูปวุยเอดสแ 84,000      -             -            -            -         -            -                 -                      -         -         84,000         
 ประเภทเงินส ารองจาย 400,000     -             -            -            -         -            -                 -                      -         -         400,000        
 ประเภทรายจายตามขอผูกพนั 350,000     -             -            -            -         -            -                 -                      -         -         350,000        
 ประเภทชดใชเงินกองทนุเศรษฐกจิชมุชน -           -             -            -            -         -            -                 -                      -         -         -              

 บ าเหนจ็/บ านาญ  ประเภทเงินสมทบกองทนุบ าเหนจ็บ านาญ 420,000     -             -            -            -         -            -                 -                      -         -         420,000        
 ขาราชการฯ
 

 งบบคุลากร  เงินเดือน  ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก -           696,000       -            -            -         -            -                 -                      -         -         696,000        
  (ฝุายการเมอืง)  ประเภทเงินคาตอบแทนประจ าต าแหนงนายก/ -           120,000       -            -            -         -            -                 -                      -         -         120,000        

 รองนายก
 ประเภทเงินคาตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก -           120,000       -            -            -         -            -                 -                      -         -         120,000        
 รองนายก
 ประเภทเงินคาตอบแทนเลขานกุาร/ -           199,000       -            -            -         -            -                 -                      -         -         199,000        
 ทีป่รึกษานายกฯ
 ประเภทเงินคาตอบแทนสมาชกิสภาฯ -           1,491,000    -            -            -         -            -                 -                      -         -         1,491,000     

 เงินเดือน  ประเภทเงินเดือนพนกังาน -           3,709,000    184,000     330,000     -         540,000     290,000           -                      -         -         5,053,000     
 (ฝุายประจ า)  ประเภทเงินเพิม่ตาง ๆ ของพนกังาน -           -             -            -            -         -            -                 -                      -         -         -              

 ประเภทเงินประจ าต าแหนง -           219,000       -            -            -         42,000       -                 -                      -         -         261,000        
 ประเภทคาตอบแทนพนกังานจาง -           1,600,000    367,000     340,000     240,000   420,000     230,000           -                      -         -         3,197,000     
 ประเภทเงินเพิม่ตาง ๆ ของพนกังานจาง -           106,000       72,000       10,000       -         24,000       -                 -                      -         -         212,000        

 งบด าเนนิงาน  คาตอบแทน  ประเภทคาตอบแทนผูปฏบิติัราชการอนัเปน็- -           370,000       -            -            -         -            -                 -                      -         -         370,000        
 ประโยชนแแกองคแกรปกครองสวนทองถิน่
 ประเภทคาเบีย้ประชมุ -           20,000         -            -            -         -            -                 -                      -         -         20,000         
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เทศบัญญตัิงบประมาณรายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

งบ / หมวด / ประเภทรายจา่ย
แผนงาน 



งบกลาง บรหิารงาน รกัษาความ การศึกษา สาธารณสขุ เคหะและ เสรมิสรา้งความ การศาสนา วัฒนธรรม การ การ รวม
ทัว่ไป สงบภายใน ชมุชน เข้มแข็งของชุมชน และนันทนาการ เกษตร พาณิชย์

 ประเภทคาตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลา- -           -             -            -            -         -            -                 -                      -         -         -              
 ราชการ
 ประเภทคาเชาบาน -           290,000       6,000         -            -         30,000       15,000            -                      -         -         341,000        
 ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบตุร -           45,000         5,000         -            -         20,000       5,000              -                      -         -         75,000         
 ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล -           -             -            -            -         -            -                 -                      -         -         -              

 คาใชสอย  ประเภทรายจายเพือ่ใหไดมาซ่ึงบริการ -           1,210,000    -            -            35,000     360,000     -                 -                      -         84,000    1,689,000     
 ประเภทรายจายเกีย่วกบัการรับรองและพธิกีาร -           10,000         -            -            -         -            -                 -                      -         -         10,000         
 ประเภทรายจายเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิติัราชการ -           185,000       120,000     558,000     5,000      30,000       210,000           550,000                35,000    -         1,693,000     
 ทีไ่มเขา ลักษณะรายจายหมวดอืน่ ๆ
 ประเภทคาบ ารุงรักษาและซอมแซม -           70,000         60,000       20,000       10,000     385,100     15,000            -                      -         20,000    580,100        

 คาวสัดุ  ประเภทวสัดุส านกังาน -           200,000       5,000         40,000       10,000     20,000       15,000            -                      -         -         290,000        
 ประเภทวสัดุไฟฟาูและวทิยุ -           10,000         10,000       -            -         200,000     -                 -                      -         -         220,000        
 ประเภทวสัดุงานบานงานครัว -           30,000         -            30,000       -         -            -                 -                      -         10,000    70,000         
 ประเภทคาอาหารเสริม (นม) -           -             -            460,000     -         -            -                 -                      -         -         460,000        
 ประเภทวสัดุกอสราง -           10,000         -            -            -         50,000       -                 -                      -         -         60,000         
 ประเภทวสัดุยานพาหนะและขนสง -           60,000         30,000       -            -         -            -                 -                      -         -         90,000         
 ประเภทวสัดุเชือ้เพลิงและหลอล่ืน -           210,000       60,000       -            20,000     -            -                 -                      -         30,000    320,000        
 ประเภทวสัดุวทิยาศาสตรแหรือการแพทยแ -           -             -            -            50,000     -            -                 -                      -         -         50,000         
 ประภทวสัดุการเกษตร -           -             -            -            -         -            -                 -                      70,000    -         70,000         
 ประเภทวสัดุโฆษณาและเผยแพร -           5,000          -            5,000         -         -            5,000              -                      -         -         15,000         
 ประเภทวสัดุเคร่ืองแตงกาย -           -             21,000       -            -         -            -                 -                      -         -         21,000         
 ประภทวสัดุกฬีา -           -             -            -            -         -            -                 60,000                 -         -         60,000         
 ประเภทวสัดุคอมพวิเตอรแ -           90,000         5,000         15,000       15,000     30,000       15,000            -                      -         -         170,000        
 ประเภทวสัดุเคร่ืองดับเพลิง -           -             -            -            -         -            -                 -                      -         -         -              
 ประเภทวสัดุส ารวจ -           -             -            -            -         -            -                 -                      -         -         -              
ประเภทวสัดุอืน่ ๆ -           -             -            30,000       -         -            -                 -                      -         -         30,000         
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แผนงาน 
งบ / หมวด / ประเภทรายจา่ย



งบกลาง บรหิารงาน รกัษาความ การศึกษา สาธารณสขุ เคหะและ เสรมิสรา้งความ การศาสนา วัฒนธรรม การ การ รวม
ทัว่ไป สงบภายใน ชมุชน เข้มแข็งของชุมชน และนันทนาการ เกษตร พาณิชย์

 คาสาธารณูปโภค  ประเภทคาไฟฟาู -           250,000       -            36,000       -         -            -                 -                      -         -         286,000        
 ประเภทคาน้ าประปา -           10,000         -            3,000         -         -            -                 -                      -         -         13,000         
 ประเภทคาบริการโทรศัพทแ -           20,000         -            18,000       -         -            -                 -                      -         -         38,000         
 ประเภทคาบริการไปรษณียแ -           20,000         -            -            -         -            -                 -                      -         -         20,000         
 ประเภทคาบริการส่ือสารและโทรคมนาคม -           54,000         -            36,000       -         -            -                 -                      -         -         90,000         

 งบลงทนุ  คาครุภณัฑแ  ประเภทครุภณัฑแส านกังาน -           18,000         -            -            -         -            -                 -                      -         -         18,000         
 ประเภทครุภณัฑแยานพาหนะและขนสง -           -             1,000,000   -            -         -            -                 -                      -         -         1,000,000     
 ประเภทครุภณัฑแไฟฟาูและวทิยุ -           -             66,000       -            -         -            -                 -                      -         -         66,000         
 ประเภทครุภณัฑแโฆษณาและเผยแพร -           -             7,000         -            -         -            -                 -                      -         -         7,000           
 ประเภทครุภณัฑแวทิยาศาสตรแหรือการแพทยแ -           -             -            -            -         -            -                 -                      -         -         -              
 ประเภทครุภณัฑแงานบานงานครัว -           -             -            -            -         -            -                 -                      -         -         -              
 ประเภทครุภณัฑแเคร่ืองดับเพลิง -           -             -            -            -         -            -                 -                      -         -         -              
 ประเภทครุภณัฑแส ารวจ -           -             -            -            -         -            -                 -                      -         -         -              
 ประเภทครุภณัฑแคอมพวิเตอรแ -           19,000         -            -            -         -            -                 -                      -         -         19,000         
 ประเภทครุภณัฑแอืน่ ๆ -           -             -            -            -         -            -                 -                      -         -         -              
 ประเภทคาบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑแ -           10,000         10,000       -            -         -            -                 -                      -         -         20,000         

 คาทีดิ่นและ  ประเภทอาคารตาง ๆ -           -             -            -            -         430,000     -                 -                      -         -         430,000        
 ส่ิงกอสราง  ประเภทคากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค -           -             -            -            -         3,894,700   -                 -                      -         -         3,894,700     

 ประเภทคาบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่น -           -             -            -            -         113,500     -                 -                      -         -         113,500        
 และส่ิงกอสราง
 

 งบเงินอดุหนนุ  เงินอดุหนนุ  ประเภทเงินอดุหนนุองคแกรปกครองสวนทองถิน่ -           35,000         -            -            -         -            -                 -                      -         -         35,000         
 - เงินอดุหนนุสวนราชการ -           -             15,000       719,100     -         200,000     80,000            45,000                 -         -         1,059,100     
 - เงินอดุหนนุเอกชน -           -             -            -            -         -            165,100           213,500                -         -         378,600        
 - เงินอดุหนนุกจิการทีเ่ปน็สาธารณประโยชนแ -           -             -            -            -         -            15,000            -                      -         -         15,000         -         -               -              

 งบรายจายอืน่  รายจายอืน่  ประเภทรายจายอืน่ -           20,000         -            -            -         -            -                 10,000    -         30,000         

1,414,000 11,531,000  2,043,000  2,650,100  385,000  6,789,300  1,060,100       868,500              115,000  144,000  27,000,000 
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รวมทัง้สิน้

แผนงาน 
งบ / หมวด / ประเภทรายจา่ย



ล าดบั รวม

1      เงินเดอืน และเงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ทีจ่่ายควบกับเงินเดอืน

 1.1 เงินเดือนพนักงาน 5,053,000           

 1.2 เงินเพิม่ตาง ๆ ของพนักงาน -                    

 1.3 เงินประจ าต าแหนง 261,000             

 1.4 คาจางพนักงานจาง 3,101,000           

 1.5 เงินเพิม่ตาง ๆ ของพนักงานจาง 308,000             

2      ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 

 2.1 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการชวยเหลือบุตร   75,000               

 2.2 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล -                    

 2.3 เงินคาเชาบาน 341,000             

 2.4 เงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ -                    

 2.5 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 160,000             

 2.6 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น 420,000             

 2.7 คาใชจายตามขอ 7 วรรคสองของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน 300,000             

      บุคคลสวนทองถิ่น เร่ือง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น

      ลงวันที ่25 มิถุนายน 2554 (เงินประโยชนแตอบแทน) 

10,019,000        

37.11                

 ประมาณการรายจา่ย ปี 2559 ตัง้ไว้ 27,000,000     
 สัดส่วนร้อยละ 40 ของประมาณการรายจา่ยที่ตัง้ไว้ 10,800,000     

รายการ

การจ าแนกรายการค่าใชจ้่ายเงินเดอืน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และเงินค่าจ้าง

ของพนักงานส่วนท้องถ่ิน และลูกจ้าง

เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

รวมรายจ่ายดา้นบุคคล

คิดเป็นร้อยละ



รายได 21,000,000 

เงินอุดหนุน 6,000,000   


