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ส่วนที่ 1

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลต าบลห้างฉตัรแม่ตาล

ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง



ท่านประธานสภาฯ และสมาชกิสภาเทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล

บัดนี้ ถึงเวลาทีค่ณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล อีกคร้ังหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร

เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจน

หลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ดังต่อไปนี้     

1. สถานะการคลัง
  1.1 งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
      ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที ่1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลมีสถานะการเงิน

ณ วันที ่31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ดังนี้ 
1.1.1 เงินฝากธนาคาร ทัง้ส้ิน บาท
1.1.2 เงินสะสม บาท
1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย 

จ านวน  -  โครงการ  รวม บาท
1.1.5 รายการทีไ่ด้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 

จ านวน  -  โครงการ  รวม บาท
1.1.6 เงินกู้คงค้าง บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
    (1) รายรับจริงทัง้ส้ิน 41,714,672.19 บาท   ประกอบด้วย 
        หมวดภาษีอากร   บาท
        หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต บาท
        หมวดรายได้จากทรัพย์สิน บาท
        หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ บาท
        หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด บาท
        หมวดรายได้จากทุน บาท
        หมวดภาษีจัดสรร บาท
        หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป บาท
    (2) เงินอุดหนุนทีรั่ฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ บาท

-                                   
46,315.00                          

-                                   

190.00                              
18,782,110.91                       

4,301,092.00                      
16,150,268.00                    

-                                   

ค าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

-                                   

1,252,100.95                      
745,431.90                        
437,163.43                        

20,895,319.00                    
8,071,438.67                      
7,864,542.74                      
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    (3) รายจ่ายจริง  จ านวน 41,218,920.16 บาท  ประกอบด้วย
        งบกลาง บาท
        งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว) บาท
        งบด าเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และ บาท
        หมวดค่าสาธารณูปโภค 
        งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง) บาท
        งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) บาท
        งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) บาท
    (4) รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินอุดหนุนทีรั่ฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ บาท
    (5) มีการจ่ายเงินสะสมเพือ่ด าเนินการตามอ านาจหน้าที ่จ านวน บาท

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

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

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

5,470,040.00                      

10,055,904.00                    
6,852,580.97                      

1,283,349.00                      

-                                   
1,406,778.19                      

16,150,268.00                    
-                                   



2.1 รายรับ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ประมาณการไว้รวมทัง้สิ้น  42,660,000.00   บาท

รับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560

 รายไดจ้ัดเก็บเอง

    หมวดภาษีอากร / ภาษีจัดสรร1. หมวดภาษีอากร 1,252,100.95       1,088,000.00      

2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 745,431.90         721,000.00        

3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 437,163.43         110,000.00        

4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ -                   -                  

5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 46,315.00           100,500.00        

6. หมวดรายได้จากทุน 190.00               500.00              

รวมรายไดจ้ัดเก็บเอง 2,481,201.28      2,020,000.00     

รายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน

1. หมวดภาษีจัดสรร 18,782,110.91     19,480,000.00    

รวมรายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร 18,782,110.91    19,480,000.00   

ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

รายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน

1. หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 4,301,092.00       6,000,000.00      

2. หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไปก าหนดวัตถุประสงค์ 16,150,268.00     13,530,000.00    

รวมรายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง 20,451,360.00    19,530,000.00   

ส่วนท้องถ่ิน 

41,714,672.19  41,030,000.00 

2,600,000.00     

ประมาณการ

ปี 2561

828,700.00        

รายรับ

400,000.00        

42,660,000.00 

14,660,000.00    

-                   

22,800.00          

6,000,000.00      

ค าแถลงงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล

ต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร  จงัหวัดล าปาง

19,400,000.00    

19,400,000.00   

20,660,000.00   

500.00              

รวมรายรับ 

1,348,000.00      



2.2 รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประมาณการไว้รวมทัง้สิ้น  42,660,000.-บาท  

จ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560

 จ่ายจากงบประมาณ 

 - งบกลาง 1,283,349.00       13,862,500.00    

 - งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และ 10,055,904.00     12,776,500.00    

   ค่าจ้างชั่วคราว) 

 - งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 6,852,580.97       7,781,000.00      

   และหมวดค่าสาธารณูปโภค)

 - งบลงทุน (หมวดครุภัณฑ์ ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง) 5,470,040.00       5,313,500.00      

 - งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) -                   30,000.00          

 - งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 17,557,046.19     1,266,500.00      

 

41,218,920.16  41,030,000.00 42,660,000.00 

8,053,980.00      

1,155,300.00      

ประมาณการ

13,597,400.00    

ปี 2561

14,948,520.00    

20,000.00          

เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล
ต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร  จงัหวัดล าปาง

รวมจา่ยจากงบประมาณ 

4,884,800.00      

รายจ่าย

ค าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



ส่วนที่ 2

เทศบญัญตัิ

เรื่อง

ของ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

เทศบาลต าบลห้างฉตัรแม่ตาล



 ดา้นบริหารงานทัว่ไป

 - แผนงานบริหารงานทัว่ไป

 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 ดา้นบริการชมุชนและสังคม 

 - แผนงานการศึกษา

 - แผนงานสาธารณสุข

 - แผนงานสังคมสงเคราะห์

 - แผนงานเคหะและชุมชน

 - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

 - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 ดา้นการเศรษฐกิจ 

 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 - แผนงานการเกษตร

 - แผนงานการพาณิชย์ 

 ดา้นการด าเนินงานอ่ืน 

 - แผนงานงบกลาง 

645,000.00                          

-                                    

13,937,380.00                      

1,284,500.00                        

ดา้น

ของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ยอดรวม

3,705,400.00                        

ต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร  จงัหวัดล าปาง

42,660,000.00                    

532,000.00                          

-                                    

145,000.00                          

งบประมาณรายจ่ายทัง้สิ้น 

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

6,074,400.00                        

1,021,800.00                        

14,948,520.00                      

366,000.00                          



แผนงานงบกลาง

งาน งานงบกลาง
 งบ

 งบกลาง
 - งบกลาง 14,508,520                   14,508,520           
 - บ าเหน็จ/บ านาญ 440,000                       440,000               

14,948,520                 14,948,520           

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) 4,364,000                    -                             2,091,000                        6,455,000             

 งบด าเนินงาน 
 - ค่าตอบแทน 445,000                       -                             191,600                          636,600               
 - ค่าใช้สอย 2,537,980                    -                             120,000                          2,657,980             
 - ค่าวสัดุ 565,000                       -                             150,000                          715,000               
 - ค่าสาธารณูปโภค 391,200                       -                             -                                 391,200               

 งบลงทุน
 - ค่าครุภณัฑ์ 393,700                       -                             51,900                            445,600               
 - ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง -                             -                             -                                 -                      

 งบรายจ่ายอ่ืน
 - รายจ่ายอื่น 10,000                        -                             -                                 10,000                 

 งบเงินอุดหนุน
 - เงินอุดหนุน -                             -                             -                                 -                      

11,332,880                 -                            2,604,500                      13,937,380           
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ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

รวม

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

รวม

เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล



แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

งาน งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับ งานเทศกิจ งานป้องกันภยั
 งบ การรกัษาความสงบภายใน ฝ่ายพลเรอืนและระงับอัคคีภยั

 งบบุคลากร 
 - เงินเดือน (ฝุายการเมือง) -                             -                             -                                 -                      
 - เงินเดือน (ฝุายประจ า) 927,000                       -                             -                                 927,000               

 งบด าเนินงาน 
 - ค่าตอบแทน 44,000                        -                             -                                 44,000                 
 - ค่าใช้สอย 65,000                        -                             40,000                            105,000               
 - ค่าวสัดุ 123,500                       -                             -                                 123,500               
 - ค่าสาธารณูปโภค -                             -                             -                                 -                      

 งบลงทุน
 - ค่าครุภณัฑ์ 70,000                        -                             -                                 70,000                 
 - ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง -                             -                             -                                 -                      

 งบรายจ่ายอ่ืน
 - รายจ่ายอื่น -                             -                             -                                 -                      

 งบเงินอุดหนุน
 - เงินอุดหนุน -                             -                             15,000                            15,000                 

1,229,500                   -                            55,000                          1,284,500             
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล

ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

รวม

รวม



แผนงานการศึกษา

งาน งานบรหิารทั่วไป งานระดบัก่อนวัยเรยีน งานระดบัมธัยมศึกษา งานศึกษาไมก่ าหนดระดบั
 งบ เก่ียวกับการศึกษา และประถมศึกษา

 งบบุคลากร 
 - เงินเดือน (ฝุายการเมือง) -                             -                             -                                 -                             -                      
 - เงินเดือน (ฝุายประจ า) 1,904,400                    -                             -                                 -                             1,904,400             

 งบด าเนินงาน 
 - ค่าตอบแทน -                             -                             -                                 -                             -                      
 - ค่าใช้สอย 496,000                       -                             -                                 -                             496,000               
 - ค่าวสัดุ 519,000                       -                             -                                 -                             519,000               
 - ค่าสาธารณูปโภค 47,100                        -                             -                                 -                             47,100                 

 งบลงทุน
 - ค่าครุภณัฑ์ 42,400                        -                             -                                 -                             42,400                 
 - ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง -                             -                             -                                 -                             -                      

 งบรายจ่ายอ่ืน
 - รายจ่ายอื่น -                             -                             -                                 -                             -                      

 งบเงินอุดหนุน
 - เงินอุดหนุน -                             590,000                       86,500                            20,000                        696,500               

3,008,900                   590,000                     86,500                          20,000                       3,705,400             

11                        

รวม

รวม

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล

ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง



แผนงานสาธารณสุข

งาน งานบรหิารทั่วไป งานโรงพยาบาล งานบรกิารสาธารณสุข งานศูนย์บรกิาร
 งบ เก่ียวกับสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอ่ืน สาธารณสุข

 งบบุคลากร 
 - เงินเดือน (ฝุายการเมือง) -                             -                             -                                 -                             -                      
 - เงินเดือน (ฝุายประจ า) 252,000                       -                             -                                 -                             252,000               

 งบด าเนินงาน 
 - ค่าตอบแทน -                             -                             -                                 -                             -                      
 - ค่าใช้สอย 15,000                        -                             90,000                            -                             105,000               
 - ค่าวสัดุ 25,000                        -                             150,000                          -                             175,000               
 - ค่าสาธารณูปโภค -                             -                             -                                 -                             -                      

 งบลงทุน
 - ค่าครุภณัฑ์ -                             -                             -                                 -                             -                      
 - ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง -                             -                             -                                 -                             -                      

 งบรายจ่ายอ่ืน
 - รายจ่ายอื่น -                             -                             -                                 -                             -                      

 งบเงินอุดหนุน
 - เงินอุดหนุน -                             -                             -                                 -                             -                      

292,000                     -                            240,000                         -                            532,000               

12                        

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล

ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

รวม

รวม



แผนงานเคหะและชมุชน

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

 งบบุคลากร 
 - เงินเดือน (ฝุายการเมือง) -                             -                             -                                 -                             -                       -                      
 - เงินเดือน (ฝุายประจ า) 869,000                       -                             -                                 -                             -                       869,000               

 งบด าเนินงาน 
 - ค่าตอบแทน 40,200                        -                             -                                 -                             -                       40,200                 
 - ค่าใช้สอย 45,000                        -                             -                                 300,000                       -                       345,000               
 - ค่าวสัดุ 325,000                       -                             -                                 -                             -                       325,000               
 - ค่าสาธารณูปโภค -                             -                             -                                 -                             -                       -                      

 งบลงทุน
 - ค่าครุภณัฑ์ 66,900                        -                             -                                 -                             -                       66,900                 
 - ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง -                             4,224,500                    -                                 -                             -                       4,224,500             

 งบรายจ่ายอ่ืน
 - รายจ่ายอื่น -                             -                             -                                 -                             -                       -                      

 งบเงินอุดหนุน
 - เงินอุดหนุน -                             203,800                       -                                 -                             -                       203,800               

1,346,100                   4,428,300                   -                               300,000                     -                      6,074,400             

13                        

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

รวม

รวม

เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล
ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง



แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน

งาน งานบรหิารทั่วไป งานส่งเสรมิและสนับสนุน
 งบ ความเขม้แขง็ชมุชน

 งบบุคลากร 
 - เงินเดือน (ฝุายการเมือง) -                             -                             -                      
 - เงินเดือน (ฝุายประจ า) 564,000                       -                             564,000               

 งบด าเนินงาน 
 - ค่าตอบแทน 17,400                        -                             17,400                 
 - ค่าใช้สอย 55,000                        145,000                       200,000               
 - ค่าวสัดุ 40,000                        -                             40,000                 
 - ค่าสาธารณูปโภค -                             -                             -                      

 งบลงทุน
 - ค่าครุภณัฑ์ 35,400                        -                             35,400                 
 - ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง -                             -                             -                      

 งบรายจ่ายอ่ืน
 - รายจ่ายอื่น -                             -                             -                      

 งบเงินอุดหนุน
 - เงินอุดหนุน -                             165,000                       165,000               

711,800                     310,000                     1,021,800             

14                        

ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง
เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล

รวม

รวม

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับศาสนา งานกีฬา งานศาสนา งานวิชาการวางแผน
 งบ วัฒนธรรมและนันทนาการ และนันทนาการ วัฒนธรรมท้องถ่ิน และส่งเสรมิการท่องเที่ยว

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

 งบด าเนินงาน 
 - ค่าตอบแทน -                             -                             -                                 -                             -                      
 - ค่าใช้สอย -                             150,000                       360,000                          -                             510,000               
 - ค่าวสัดุ -                             60,000                        -                                 -                             60,000                 
 - ค่าสาธารณูปโภค -                             -                             -                                 -                             -                      

 งบลงทุน
 - ค่าครุภณัฑ์ -                             -                             -                                 -                             -                      
 - ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง -                             -                             -                                 -                             -                      

 งบรายจ่ายอ่ืน
 - รายจ่ายอื่น -                             -                             -                                 -                             -                      

 งบเงินอุดหนุน
 - เงินอุดหนุน -                             -                             15,000                            60,000                        75,000                 

-                            210,000                     375,000                         60,000                       645,000               

15                        

รวม

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล

ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

รวม



แผนงานการเกษตร

งาน งานส่งเสรมิการเกษตร งานอนุรกัษ์แหล่งน้ า
 งบ และป่าไม้

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

 งบด าเนินงาน 
 - ค่าตอบแทน -                             -                             -                      
 - ค่าใช้สอย -                             65,000                        65,000                 
 - ค่าวสัดุ 70,000                        -                             70,000                 
 - ค่าสาธารณูปโภค -                             -                             -                      

 งบลงทุน
 - ค่าครุภณัฑ์ -                             -                             -                      
 - ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง -                             -                             -                      

 งบรายจ่ายอ่ืน
 - รายจ่ายอื่น 10,000                        -                             10,000                 

 งบเงินอุดหนุน
 - เงินอุดหนุน -                             -                             -                      

80,000                       65,000                       145,000               

16                        

เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล
ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

รวม

รวม

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย



แผนงานการพาณิชย์

งาน งานกิจการ งานกิจการประปา งานตลาดสด งานโรงฆ่าสัตว์
 งบ สถานธนานุบาล

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

 งบด าเนินงาน 
 - ค่าตอบแทน -                             -                             -                                 -                             -                      
 - ค่าใช้สอย -                             -                             -                                 266,000                       266,000               
 - ค่าวสัดุ -                             -                             -                                 100,000                       100,000               
 - ค่าสาธารณูปโภค -                             -                             -                                 -                             -                      

 งบลงทุน
 - ค่าครุภณัฑ์ -                             -                             -                                 -                             -                      
 - ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง -                             -                             -                                 -                             -                      

 งบรายจ่ายอ่ืน
 - รายจ่ายอื่น -                             -                             -                                 -                             -                      

 งบเงินอุดหนุน
 - เงินอุดหนุน -                             -                             -                                 -                             -                      

-                            -                            -                               366,000                     366,000               

17                        

รวม

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล

ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

รวม



โดยทีเ่ป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอ านาจตามความใน 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิม่เติมจนถึงฉบับที ่13 พ.ศ. 2552 มาตรา 62, 65  จึงตราเทศบัญญัติ
ขึ้นไว้  โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  และโดยความเห็นชอบของนายอ าเภอห้างฉัตร 
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดล าปางได้มอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนด้านการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามค าส่ัง
จังหวัดล าปาง ที ่2566/2559 ลงวันที ่21 กรกฎาคม 2559 ดังต่อไปนี้   

ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า "เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561"   
ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป
ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจ านวนรวมทัง้ส้ิน 42,660,000.-บาท
ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป จ่ายจากรายได้จัดก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป และ

เงินอุดหนุนทัว่ไปก าหนดวัตถุประสงค์ จ านวนรวมทัง้ส้ิน 42,660,000.-บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 

 ดา้นบริหารงานทัว่ไป
 - แผนงานบริหารงานทัว่ไป
 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 ดา้นบริการชมุชนและสังคม 
 - แผนงานการศึกษา
 - แผนงานสาธารณสุข
 - แผนงานสังคมสงเคราะห์
 - แผนงานเคหะและชุมชน
 - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 ดา้นการเศรษฐกิจ 
 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
 - แผนงานการเกษตร
 - แผนงานการพาณิชย์ 
 ดา้นการด าเนินงานอ่ืน 
 - แผนงานงบกลาง 

แผนงาน ยอดรวม

13,937,380.00                   
1,284,500.00                     

3,705,400.00                     
532,000.00                       

-                                  
6,074,400.00                     
1,021,800.00                     

645,000.00                       

-                                  

งบประมาณรายจ่ายทัง้สิ้น 42,660,000.00                  

366,000.00                       

14,948,520.00                   

เทศบัญญัติ

เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล

145,000.00                       

ต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร  จงัหวัดล าปาง

งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ข้อ 5  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทัง้ส้ิน    -    บาท  ดังนี้

 งบกลาง
 งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว)
 งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค
 งบลงทุน (หมวดครุภัณฑ์ ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง)
 งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)
 งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)

ข้อ 6  ขอให้นายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีไ่ด้รับอนุมัติ
ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล

ข้อ 7  ให้นายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล มีหน้าทีรั่กษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที ่       

(ลงนาม)

งบ

(นายไพโรจน์   สุขค าเมือง)
นายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล

เห็นชอบ

ยอดรวม

-                                  
-                                  

รวมรายจ่าย -                                

-                                  
-                                  
-                                  
-                                  



ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง ปี 2561
(%)

 หมวดภาษีอากร
 ประเภทรายรับ 
 - ภาษีโรงเรือนและทีดิ่น 596,635.00      647,235.00      724,206.00      849,442.00      730,000.00      2.42     870,000.00      
 - ภาษีบ ารุงท้องที่ 60,988.95       75,336.50       68,004.80       69,927.95       68,000.00       2.76-     68,000.00       
 - ภาษีปูาย 199,942.00      203,384.00      244,851.00      323,671.00      250,000.00      8.13     350,000.00      
 - อากรการฆา่สัตว์ 59,310.00       8,872.00         6,270.00         9,060.00         40,000.00       562.25 60,000.00       

916,875.95     934,827.50     1,043,331.80  1,252,100.95  1,088,000.00  7.66    1,348,000.00  

 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
 ประเภทรายรับ 
 - ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 3,773.30         3,637.50         3,482.30         3,171.90         3,500.00         5.42-     3,000.00         
 - ค่าปรับผู้กระท าความผิดกฎหมายจราจรทางบก 3,000.00         1,650.00         5,500.00         58,950.00       2,000.00         15.18-   50,000.00       
 - ค่าปรับการผิดสัญญา 89,678.00       258,162.00      90,623.00       37,814.00       70,000.00       33.89-   25,000.00       

20                 

รวมหมวดภาษีอากร 

ประมาณการ

รายงานประมาณการรายรับ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล

ต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร  จงัหวัดล าปาง

รายรับจริง
รายรับ



ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง ปี 2561
(%)

 - ค่าใบอนุญาตให้ต้ังตลาดเอกชน 2,400.00         3,600.00         3,600.00         3,600.00         3,600.00         -      3,600.00         
 - ค่าใบอนุญาตจดัต้ังสถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหาร 3,370.00         3,580.00         4,028.00         6,145.00         3,900.00         2.36-     6,000.00         
 - ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 220.00           80.00             560.00           120.00           500.00           16.67-   100.00           
 - ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆา่สัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ 98,574.00       15,618.00       11,286.00       16,308.00       50,000.00       451.88 90,000.00       
 - ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 33,600.00       29,600.00       35,240.00       33,580.00       34,000.00       1.25     34,000.00       
 - ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ 59,310.00       8,872.00         6,270.00         9,060.00         10,000.00       562.25 60,000.00       
 - ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร -                5,701.00         35,067.00       4,388.00         30,000.00       13.95   5,000.00         
 - ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 529,520.00      484,540.00      514,820.00      566,340.00      510,000.00      3.59-     546,000.00      
 - ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน -                49,500.00       -                -                -                -      -                
 - ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 2,750.00         2,270.00         2,090.00         1,860.00         2,000.00         7.53     2,000.00         
 - ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง 75.00             140.00           145.00           85.00             500.00           17.65   100.00           
 - ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้ังแผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิวเพือ่การโฆษณา 510.00           520.00           590.00           590.00           500.00           15.25-   500.00           
 - ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ -                2,000.00         -                1,420.00         -                1.41-     1,400.00         
 - ค่าปรับอื่น ๆ 7,000.00         -                253.00           -                500.00           -      -                
 - ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ 4,060.00         6,660.00         -                2,000.00         -                -      2,000.00         

837,840.30     876,130.50     713,554.30     745,431.90     721,000.00     11.17   828,700.00     

21                 

รายรับ

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 

ประมาณการรายรับจริง



ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง ปี 2561
(%)

 หมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน
 ประเภทรายรับ 
 - ดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร 327,477.42      305,918.83      85,951.68       437,163.43      100,000.00      8.50-     400,000.00      
 - ดอกเบีย้เงินฝาก กสท. 2,020.76         5,328.55         8,027.43         -                10,000.00       -      -                

329,498.18     311,247.38     93,979.11      437,163.43     110,000.00     8.50-    400,000.00     

 หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
 ประเภทรายรับ 
 - เงินช่วยเหลือจากการประปา -                -                -                -                -                -      -                

-               -               -               -               -               -      -               

 หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด
 ประเภทรายรับ 
 - ค่าขายแบบแปลน 101,600.00      177,200.00      102,900.00      43,500.00       100,000.00      54.02-   20,000.00       
 - รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 4,138.00         75,000.10       400.00           2,815.00         500.00           0.53-     2,800.00         

-                -                
105,738.00     252,200.10     103,300.00     46,315.00      100,500.00     50.77-   22,800.00      

22                 

รวมหมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน 

ประมาณการ

รวมหมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 

รวมหมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 

รายรับจริง
รายรับ



ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง ปี 2561
(%)

 หมวดรายไดจ้ากทุน
 ประเภทรายรับ 
 - ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 10,870.00       1,560.00         167.00           190.00           500.00           163.16 500.00           -                -                -                -                

10,870.00      1,560.00        167.00          190.00          500.00          163.16 500.00          

 หมวดภาษีจัดสรร
 ประเภทรายรับ 
 - ภาษีมูลค่าเพิม่ตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ 8,986,624.24   7,433,559.38   7,630,715.03   7,915,894.35   7,700,000.00   1.06     8,000,000.00   
 - ภาษีมูลค่าเพิม่ตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ 2,783,227.26   2,959,311.42   2,947,964.92   2,922,887.72   3,000,000.00   2.64     3,000,000.00   
 - ภาษีธุรกิจเฉพาะ 71,547.64       80,629.48       82,946.35       69,788.12       84,000.00       6.04     74,000.00       
 - ภาษีสุรา 1,178,290.18   1,289,057.00   1,447,201.12   1,415,636.69   1,500,000.00   5.96     1,500,000.00   
 - ภาษีสรรพสามิต 2,576,046.59   1,753,373.01   2,492,990.42   3,045,046.28   2,500,000.00   0.16     3,050,000.00   
 - ค่าภาคหลวงแร่ 434,959.74      494,262.84      640,563.10      536,264.11      640,000.00      19.34   640,000.00      
 - ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 106,265.91      101,374.39      71,925.47       48,317.27       70,000.00       3.48     50,000.00       
 - ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิ่น 3,302,003.00   2,572,107.00   3,396,754.00   2,360,518.00   3,400,000.00   5.91     2,500,000.00   
 - ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเล่ือน -                294,219.10      582,801.65      467,758.37      586,000.00      25.28   586,000.00      

19,438,964.56 16,977,893.62 19,293,862.06 18,782,110.91 19,480,000.00 3.29    19,400,000.00 

23                 

รายรับจริง
รายรับ

รวมหมวดรายไดจ้ากทุน 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 

ประมาณการ



ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง ปี 2561
(%)

 หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 
 ประเภทรายรับ 
 - เงินอุดหนุนทัว่ไป 5,472,247.00   5,758,787.00   5,059,480.00   4,301,092.00   6,000,000.00   39.50   6,000,000.00   
 - เงินอุดหนุนทัว่ไปก าหนดวัตถุประสงค์ -                -                -                16,150,268.00  13,530,000.00  9.23-     14,660,000.00  

5,472,247.00  5,758,787.00  5,059,480.00  20,451,360.00 19,530,000.00 1.02    20,660,000.00 

27,112,033.99 25,112,646.10 26,307,674.27 41,714,672.19 41,030,000.00 2.27    42,660,000.00 
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รายรับ

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 

รวมทุกหมวด 

รายรับจริง ประมาณการ



ประมาณการรายรับรวมทั้งสิน้ บาท แยกเป็น  

หมวดภาษีอากร  รวม 1,348,000.00     บาท
ประเภทรายรับ
 - ภาษีโรงเรือนและทีดิ่น  จ านวน 870,000.00         บาท
ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่่านมา 

 - ภาษีบ ารุงท้องที่ จ านวน 68,000.00          บาท
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีทีผ่่านมา 

 - ภาษีปูาย จ านวน 350,000.00         บาท
ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่่านมา 

 - อากรการฆา่สัตว์ จ านวน 60,000.00          บาท
ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่่านมา 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  รวม 828,700.00        บาท
ประเภทรายรับ
 - ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จ านวน 3,000.00            บาท
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีทีผ่่านมา 

 - ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก  จ านวน 50,000.00          บาท
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีทีผ่่านมา 

 - ค่าปรับการผิดสัญญา จ านวน 25,000.00          บาท
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีทีผ่่านมา 

 - ค่าใบอนุญาตให้ต้ังตลาดเอกชน จ านวน 3,600.00            บาท
ค าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่่านมา 

 - ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหาร จ านวน 6,000.00            บาท
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีทีผ่่านมา 

 - ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จ านวน 100.00              บาท
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีทีผ่่านมา 

 - ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆา่สัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์     จ านวน 90,000.00          บาท
ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่่านมา 

รายไดจ้ัดเก็บเอง

42,660,000.00  

รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจา่ยทั่วไป

เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล
ต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร  จงัหวัดล าปาง

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

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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 - ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ  จ านวน 34,000.00          บาท
ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่่านมา 

 - ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ จ านวน 60,000.00          บาท
ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่่านมา 

 - ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 5,000.00            บาท
ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่่านมา 

 - ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จ านวน 546,000.00         บาท
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีทีผ่่านมา 

 - ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน จ านวน -                   บาท
ค าชี้แจง 

 - ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ จ านวน 2,000.00            บาท
ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่่านมา 

 - ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง จ านวน 100.00              บาท
ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่่านมา 

 - ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้ังแผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิวเพือ่การโฆษณา จ านวน 500.00              บาท
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีทีผ่่านมา 

 - ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จ านวน 1,400.00            บาท
ค าชี้แจง ประมาณการเพิม่ขึ้นใหม่ เนื่องจากมีรายได้ในปีทีผ่่านมา

 - ค่าปรับอื่น ๆ จ านวน -                   บาท
ค าชี้แจง 

 - ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ จ านวน 2,000.00            บาท
ค าชี้แจง ประมาณการเพิม่ขึ้นใหม่ เนื่องจากมีรายได้ในปีทีผ่่านมา

หมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน   รวม 400,000.00        บาท
ประเภทรายรับ 
 - ดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร   จ านวน 400,000.00         บาท
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีทีผ่่านมา 

 - ดอกเบีย้เงินฝาก กสท. จ านวน -                   บาท
ค าชี้แจง 

หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม -                  บาท
ประเภทรายรับ 
 - เงินช่วยเหลือจากการประปา จ านวน -                   บาท
ค าชี้แจง 

 -

 -

 -

 -
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หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด รวม 22,800.00         บาท
ประเภทรายรับ 
 - ค่าขายแบบแปลน จ านวน 20,000.00          บาท
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีทีผ่่านมา 

 - รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ   จ านวน 2,800.00            บาท
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีทีผ่่านมา 

หมวดรายไดจ้ากทุน รวม 500.00             บาท
ประเภทรายรับ 
 - การขายทอดตลาดทรัพย์สิน จ านวน 500.00              บาท
ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่่านมา 

หมวดภาษีจัดสรร  รวม 19,400,000.00   บาท
ประเภทรายรับ 

        1.1 - ภาษีมูลค่าเพิม่ตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ จ านวน 8,000,000.00      บาท
ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่่านมา 

        1.2 - ภาษีมูลค่าเพิม่ตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ จ านวน 3,000,000.00      บาท
ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่่านมา 

        1.3 - ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 74,000.00          บาท
ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่่านมา 

        1.4 - ภาษีสุรา จ านวน 1,500,000.00      บาท
ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่่านมา 

        1.5 - ภาษีสรรพสามิต จ านวน 3,050,000.00      บาท
ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่่านมา 

 - ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน 640,000.00         บาท
ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่่านมา 

 - ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม     จ านวน 50,000.00          บาท
ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่่านมา 

 - ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิ่น  จ านวน 2,500,000.00      บาท
ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่่านมา 

 - ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเล่ือน จ านวน 586,000.00         บาท
ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่่านมา 

รายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป รวม 20,660,000.00   บาท
ประเภทรายรับ 

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

        1.1 - เงินอุดหนุนทัว่ไปก าหนดวัตถุประสงค์    จ านวน 14,660,000.00    บาท
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีทีผ่่านมา 

รายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน



ป ี2556 ป ี2557 ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ยอดต่าง ป ี2561
(%)

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
    1.1 งานบริหารทั่วไป 

งบบคุลากร 
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชัว่คราว
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
ประเภท
1. เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520.00      583,818.00      695,520.00      695,520.00      696,000.00      -        696,000.00      
2. เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 120,000.00      99,623.00        120,000.00      120,000.00      120,000.00      -        120,000.00      
3. เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000.00      99,623.00        120,000.00      120,000.00      120,000.00      -        120,000.00      
4. เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 198,720.00      155,391.00      198,720.00      198,720.00      199,000.00      -        199,000.00      
5. เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหา้งฉัตรแม่ตาล 1,490,400.00   1,334,552.00   1,489,152.00   1,490,400.00   1,491,000.00   -        1,491,000.00   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
ประเภท
1. เงินเดือนพนักงาน 1,541,676.00   1,270,783.00   1,557,370.00   1,879,335.00   2,620,000.00   9.54-      2,870,000.00   
2. เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน 92,640.00        6,615.00         -                 -                 -                 -         -                 
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล

ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

รายจ่ายจริง ประมาณการ
รายจ่าย
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3. เงินประจ าต าแหน่ง 42,000.00        47,902.00        134,400.00      173,100.00      228,000.00      -        228,000.00      
4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,164,720.00   633,340.00      1,006,400.00   1,019,640.00   1,144,000.00   1.05-      1,156,000.00   
    4.1 พนักงานจา้งตามภารกิจ 716,160.00       258,940.00       358,400.00       371,640.00       496,000.00       2.42-      508,000.00       

4.2 พนักงานจา้งทั่วไป 448,560.00       374,400.00       648,000.00       648,000.00       648,000.00       -        648,000.00       
5. เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 537,372.00      268,400.00      96,000.00        94,140.00        114,000.00      3.51      110,000.00      

5.1 พนักงานจา้งตามภารกิจ 229,932.00       48,800.00         24,000.00         22,140.00         42,000.00         9.52      38,000.00         
5.2 พนักงานจา้งทั่วไป 307,440.00       219,600.00       72,000.00         72,000.00         72,000.00         -        72,000.00         

6,003,048.00   4,500,047.00   5,417,562.00   5,790,855.00   6,732,000.00   3.83-      6,990,000.00   

6,003,048.00   4,500,047.00   5,417,562.00   5,790,855.00   6,732,000.00   3.83-      6,990,000.00   

งบด าเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
ค่าตอบแทน 
ประเภท
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏบิตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กร 1,278,350.00   1,699,150.00   24,000.00        16,700.00        200,000.00      70.00     60,000.00        
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

1.1 เงินประโยชน์ตอบแทนอืน่เปน็กรณีพเิศษ 1,200,000.00    1,679,400.00    -                  -                  100,000.00       100.00    -                  
1.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจา้ง 78,350.00         19,200.00         22,000.00         16,700.00         90,000.00         44.44     50,000.00         
1.3 เงินตอบแทนคณะกรรมการสอบแข่งขัน -                  550.00             2,000.00          -                  10,000.00         -         10,000.00         

2. ค่าเบี้ยประชุม 7,250.00         3,625.00         3,625.00         3,625.00         20,000.00        -        20,000.00        
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รวมงบบคุลากร 

รายจ่าย
รายจ่ายจริง ประมาณการ
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3. ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 72,000.00        -                 -                 -                 -                 -         -                 
4. ค่าเช่าบา้น 164,690.00      143,850.00      152,350.00      147,000.00      256,000.00      21.88-     312,000.00      
5. เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 42,374.00        20,300.00        11,250.00        5,870.00         43,000.00        23.26-     53,000.00        
6. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 42,919.00        5,556.00         -                 -                 -                 -         -                 

1,607,583.00   1,872,481.00   191,225.00      173,195.00      519,000.00      14.26     445,000.00      

ค่าใช้สอย
ประเภท
1. รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 621,645.00      749,900.00      1,218,240.21   1,212,386.38   1,520,000.00   11.71-     1,697,980.00   

1.1 ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 3,000.00          76,500.00         68,550.00         67,900.00         80,000.00         62.50     30,000.00         
1.2 ค่าจา้งเหมาบริการ 399,045.00       646,300.00       1,141,441.00    714,225.00       388,000.00       74.23     100,000.00       
1.3 ค่าจา้งแรงงาน -                  -                  -                  423,900.00       -                  -         -                  
1.4 ค่าเหมาบริการรักษาความปลอดภยั -                  -                  -                  -                  122,000.00       0.02       121,980.00       
1.5 ค่าจา้งเหมาบริการดูแลรักษาท าความสะอาดอาคารสถานที่ฯ -                  -                  -                  -                  900,000.00       57.33-     1,416,000.00    
1.6 ค่าจดัท าประกันภยัรถราชการ    -                  -                  5,719.21          6,361.38          20,000.00         -         20,000.00         
1.7 ค่าเช่าทรัพยสิ์นหรือค่าใช้จา่ยเกีย่วกับที่ดินสาธารณะ -                  -                  2,530.00          -                  10,000.00         -         10,000.00         
1.8 ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าลงทะเบยีน 219,600.00       27,100.00         -                  -                  -                  -         -                  

2. รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธกีาร 5,115.00         1,682.00         -                 2,545.00         10,000.00        -         10,000.00        
2.1 ค่ารับรอง 5,115.00          1,682.00          -                  2,545.00          10,000.00         -         10,000.00         
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3. รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัิราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 257,980.00      525,322.40      661,718.00      360,661.00      285,000.00      170.18-   770,000.00      
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 27,875.00        

3.1 ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบยีนต่าง ๆ 103,130.00       57,048.00         149,518.00       321,790.00       150,000.00       20.00     120,000.00       
3.2 ค่าใช้จา่ยในการเลือกต้ัง -                  422,824.40       -                  -                  10,000.00         3,900.00- 400,000.00       
3.3 โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานนอกสถานที่   137,500.00       32,000.00         504,300.00       -                  100,000.00       100.00    -                  
3.4 ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา 1,000.00          3,550.00          -                  1,000.00          5,000.00          -         5,000.00          
3.5 โครงการปกปอูงสถาบนัพระมหากษตัริย ์ 12,300.00         -                  -                  -                  10,000.00         1,900.00- 200,000.00       
3.6 โครงการกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ 4,050.00          9,900.00          7,900.00          9,996.00          10,000.00         -         10,000.00         
3.7 โครงการศูนยป์ระสานราชการ (ศูนยบ์ริการร่วม) -                  -                  -                  -                  -                  100.00-    35,000.00         

4. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษา 61,843.90        50,250.00        40,745.00        101,536.00      54,000.00        11.11-     60,000.00        
ทรัพย์สิน เพ่ือใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติฯ)

946,583.90      1,327,154.40   1,920,703.21   1,677,128.38   1,869,000.00   35.79-     2,537,980.00   

ค่าวัสดุ 
ประเภท
1. วัสดุส านักงาน 220,280.00      304,619.00      167,467.00      123,083.00      130,000.00      -        130,000.00      

1.1 วัสดุส านักงานที่ใช้ในการปฏบิติังาน 161,370.00       107,889.00       108,217.00       93,303.00         100,000.00       -         100,000.00       
1.2 ค่าจดัซ้ือหนังสือพมิพป์ระจ าหมูบ่า้น 54,810.00         55,130.00         55,250.00         29,780.00         30,000.00         -         30,000.00         

4,100.00         141,600.00      4,000.00         
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,880.00         -                 5,100.00         7,920.00         10,000.00        -        10,000.00        
3. วัสดุงานบา้นงานครัว 96,054.00        89,617.00        71,810.00        66,440.00        70,000.00        28.57     50,000.00        
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4. วัสดุก่อสร้าง 5,510.00         16,961.00        12,680.00        5,265.00         10,000.00        -        10,000.00        
5. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 96,180.00        -                 20,400.00        99,630.00        50,000.00        40.00     30,000.00        
6. วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลืน่ 454,407.00      311,509.80      308,644.50      274,522.39      200,000.00      25.00-     250,000.00      
7. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 4,000.00         1,200.00         -                 1,000.00         5,000.00         -        5,000.00         
8. วัสดุคอมพิวเตอร์ 65,500.00        30,139.00        69,825.00        59,610.00        60,000.00        -        60,000.00        

8.1 วัสดุคอมพวิเตอร์ที่ใช้ในการปฏบิติังาน 65,500.00         30,139.00         69,825.00         59,610.00         60,000.00         -        60,000.00         
9. วัสดุอ่ืน -                 -                 -                 -                 -                 100.00-    20,000.00        

946,811.00      754,045.80      655,926.50      637,470.39      535,000.00      5.61-      565,000.00      

3,500,977.90   3,953,681.20   2,767,854.71   2,487,793.77   2,923,000.00   21.38-     3,547,980.00   

หมวดค่าสาธารณูปโภค 
ประเภท
1. ค่าไฟฟ้า 241,411.20      232,186.94      259,863.91      271,389.81      250,000.00      9.92      225,200.00      
2. ค่าน้ าประปา 8,881.00         9,860.00         6,480.00         14,070.00        10,000.00        50.00-     15,000.00        
3. ค่าบริการโทรศัพท์ 9,517.97         10,295.87        8,570.69         6,959.41         20,000.00        25.00     15,000.00        
4. ค่าบริการไปรษณีย์ 22,220.00        43,287.00        27,680.00        36,653.00        40,000.00        -        40,000.00        
5. ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 32,210.80        49,434.00        61,422.00        60,123.30        96,000.00        -        96,000.00        

314,240.97      345,063.81      364,016.60      389,195.52      416,000.00      5.96      391,200.00      

3,815,218.87   4,298,745.01   3,131,871.31   2,876,989.29   3,339,000.00   17.97-     3,939,180.00   
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รวมงบด าเนินงาน 
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งบลงทนุ
หมวดค่าครุภณัฑ์ ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง
ค่าครุภณัฑ์
ประเภท
1. ครุภณัฑ์ส านักงาน -                 -                 37,000.00        29,500.00        167,400.00      84.17     26,500.00        

1.1 โต๊ะท างาน (เหล็ก) แบบ 7 ล้ินชัก 2 ตัว ๆ ละ 7,500.-บาท -                 -                 -                  -                  4,000.00          275.00-    15,000.00         
1.2 เก้าอีส้ านักงาน พนักพงิสูง จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 3,500.-บาท -                 -                 -                  -                  2,400.00          191.67-    7,000.00          
1.3 ตู้ใส่แฟมูแขวน 1 ตู้ ๆ ละ 4,500.-บาท -                 -                 -                  -                  4,500.00          -         4,500.00          

156,500.00       100.00    -                  

2. ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว -                 -                 61,600.00        7,850.00         -                 100.00-   32,200.00        
2.1 เคร่ืองตัดหญ้า แบบข้ออ่อน 2 เคร่ือง ๆ ละ 11,000.-บาท -                  -                  -                  -                  -                  100.00-    22,000.00         
2.2 เคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว 1 เคร่ือง ๆ ละ 10,200.-บาท -                  -                  -                  -                  -                  100.00-    10,200.00         

3. ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ -                 -                 7,300.00         16,900.00        4,300.00         2,341.86-   105,000.00      
3.1 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ฯ 4 ชุด ๆ ละ 22,000.-บาท -                  -                  -                  -                  -                  100.00-    88,000.00         
3.2 เคร่ืองพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี -                  -                  -                  -                  -                  100.00-    17,000.00         
1 เคร่ือง ๆ ละ 17,000.-บาท
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5. ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ -                 -                 -                 -                 -                 100.00-   220,000.00      
5.1 กล้องโทรทศัน์วงจรปดิ CCTV 10 ชุด ๆ ละ 22,000 บาท -                 -                 -                  -                  -                  100.00-    220,000.00       
(ภายนอกอาคารส านักงาน)

7. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ (รายจา่ยเพื่อซ่อมแซม 87,560.00        57,930.00        125,523.00      -                 10,000.00        -        10,000.00        
บ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภณัฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เคร่ืองบนิ เคร่ืองจกัรกล
ยานพาหนะ เปน็ต้น ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติหรือซ่อมกลาง)

43,500.00        322,300.00      52,800.00        

131,060.00      380,230.00      284,223.00      54,250.00        181,700.00      116.68-   393,700.00      

131,060.00      380,230.00      284,223.00      54,250.00        181,700.00      116.68-   393,700.00      

131,060.00      380,230.00      284,223.00      54,250.00        181,700.00      116.68-   393,700.00      
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งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุน
ประเภท
1. เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 34,999.00        35,000.00        35,000.00        35,000.00        35,000.00        100.00   -                 

1.1 อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงตาล 34,999.00         35,000.00         35,000.00         35,000.00         35,000.00         100.00    -                  
 - โครงการศูนยป์ระสานราชการ (ศูนยบ์ริการร่วม) อปท.อ.หา้งฉัตร

34,999.00        35,000.00        35,000.00        35,000.00        35,000.00        100.00   -                 

34,999.00        35,000.00        35,000.00        35,000.00        35,000.00        100.00   -                 

งบรายจ่ายอ่ืน 
หมวดรายจ่ายอ่ืน 
รายจ่ายอ่ืน 1,323,448.00    
ประเภท
1. ค่าจา้งทีป่รึกษาเพ่ือศึกษา วิจยั ประเมนิผลหรือพัฒนาระบบตา่ง ๆ 20,000.00        18,500.00        -                 -                 20,000.00        50.00     10,000.00        

20,000.00        18,500.00        1,323,448.00   -                 20,000.00        50.00     10,000.00        

20,000.00        18,500.00        1,323,448.00   -                 20,000.00        50.00     10,000.00        

10,004,325.87  9,232,522.01   10,192,104.31  8,757,094.29   10,307,700.00  9.95-      11,332,880.00  
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    1.2 งานบริหารงานคลัง
งบบคุลากร 
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชัว่คราว
เงินเดือน (ฝ่ายการประจ า)

ประเภท
1. เงินเดือนพนักงาน 913,680.00      964,985.00      1,397,449.00   1,601,109.00   1,680,000.00   3.33-      1,736,000.00   
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        42,000.00        -        42,000.00        
4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 95,400.00        124,125.00      235,942.00      266,760.00      275,000.00      3.27-      284,000.00      
    4.1 พนักงานจา้งตามภารกิจ 95,400.00         124,125.00       235,942.00       266,760.00       275,000.00       3.27-       284,000.00       

5. เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 18,000.00        29,640.00        44,559.00        37,620.00        34,000.00        14.71     29,000.00        
5.1 เงินที่จา่ยเพิ่มใหแ้ก่พนักงานจา้งตามภารกิจ 18,000.00         29,640.00         44,559.00         37,620.00         34,000.00         14.71     29,000.00         

1,149,856.00   1,180,615.00   1,719,950.00   1,947,489.00   2,031,000.00   2.95-      2,091,000.00   

1,149,856.00   1,180,615.00   1,719,950.00   1,947,489.00   2,031,000.00   2.95-      2,091,000.00   
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รวมงบบคุลากร 

รายจ่ายจริง ประมาณการ
รายจ่าย

รวมหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชัว่คราว 



ป ี2556 ป ี2557 ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ยอดต่าง ป ี2561
(%)

งบด าเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
ค่าตอบแทน 
ประเภท
1. ค่าเช่าบา้น 46,800.00        48,300.00        71,400.00        136,500.00      114,000.00      42.11-     162,000.00      
2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 22,558.00        19,638.50        31,961.50        24,000.00        26,000.00        13.85-     29,600.00        
3. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 10,968.00        -                 -                 -        -                 

80,326.00        67,938.50        103,361.50      160,500.00      140,000.00      36.86-     191,600.00      

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

1.1 ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าลงทะเบยีน 23,500.00         27,400.00         -                  -                  -                  -         -                  
2. รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัิราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 42,569.00        17,094.00        64,044.00        40,412.00        250,000.00      60.00     100,000.00      
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ

2.1 ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบยีนต่าง ๆ 13,552.00         14,632.00         59,544.00         35,912.00         50,000.00         -         50,000.00         
2.2 โครงการพฒันาประสิทธิภาพการจดัเก็บรายได้ 29,017.00         2,462.00          4,500.00          4,500.00          200,000.00       75.00     50,000.00         

3. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษา 11,170.00        6,690.00         9,170.00         17,710.00        20,000.00        -        20,000.00        
ทรัพย์สิน เพ่ือใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติฯ)

77,239.00        51,184.00        73,214.00        58,122.00        270,000.00      55.56     120,000.00      
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รวมค่าตอบแทน 

รวมค่าใช้สอย 

รายจ่ายจริง ประมาณการ
รายจ่าย
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ค่าวัสดุ 
ประเภท
1. วัสดุส านักงาน 82,384.10        105,558.05      73,914.05        92,438.00        60,000.00        66.67-     100,000.00      

1.1 วัสดุส านักงานที่ใช้ในการปฏบิติังาน 77,884.10         105,558.05       73,914.05         92,438.00         60,000.00         66.67-     100,000.00       

2. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง -                 -                 -                 -                 10,000.00        -        10,000.00        
3. วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลืน่ -                 -                 246.40            1,496.73         10,000.00        50.00     5,000.00         
4. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ -                 -                 -                 -                 -                 100.00-   5,000.00         
5. วัสดุคอมพิวเตอร์ 23,010.00        20,020.00        16,600.00        29,120.00        40,000.00        25.00     30,000.00        

5.1 วัสดุคอมพวิเตอร์ที่ใช้ในการปฏบิติังาน 23,010.00         20,020.00         16,600.00         29,120.00         40,000.00         25.00     30,000.00         

105,394.10      125,578.05      90,760.45        123,054.73      120,000.00      25.00-     150,000.00      

262,959.10      244,700.55      267,335.95      341,676.73      530,000.00      12.91     461,600.00      

262,959.10      244,700.55      267,335.95      341,676.73      530,000.00      12.91     461,600.00      
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
รายจ่าย

รวมค่าวัสดุ 

รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

รวมงบด าเนินงาน 
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งบลงทนุ
หมวดค่าครุภณัฑ์ ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง
ค่าครุภณัฑ์
ประเภท
1. ครุภณัฑ์ส านักงาน 33,000.00        117,000.00      19,000.00        -                 38,800.00        13.92-     44,200.00        

1.1 ตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) 2 ตู้ ๆ ละ 5,500.-บาท (มาตรฐานฯ) 19,500.00         43.59     11,000.00         
1.2 ตู้กระจกบานเล่ือน จ านวน 1 ตู้ ๆ ละ 4,700.-บาท 4,700.00          -         4,700.00          
1.3 โต๊ะท างาน 2 ตัว ๆ ละ 4,000.-บาท 100.00-    8,000.00          
1.4 โต๊ะวางคอมพวิเตอร์ 1 ตัว ๆ ละ 3,500.-บาท 100.00-    3,500.00          
1.5 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง 12,000 บทียีู 100.00-    17,000.00         
1 เคร่ือง ๆ ละ 17,000.-บาท (มาตรฐานฯ)

14,600.00        

2. ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -                 -                 37,600.00        -                 -                 -        -                 

3. ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ -                 20,500.00        60,600.00        -                 31,800.00        75.79     7,700.00         
3.1 เคร่ืองพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) -                  -                  -                  -                  7,900.00          2.53       7,700.00          
1 เคร่ือง ๆ ละ 7,700.-บาท

-                  -                  -                  -                  23,900.00         
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รายจ่าย
รายจ่ายจริง ประมาณการ
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4. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ (รายจา่ยเพื่อซ่อมแซม -                 7,000.00         -                 -                 -                 -        -                 
บ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภณัฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เคร่ืองบนิ เคร่ืองจกัรกล
ยานพาหนะ เปน็ต้น ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติหรือซ่อมกลาง)

33,000.00        144,500.00      117,200.00      -                 70,600.00        26.49     51,900.00        

33,000.00        144,500.00      117,200.00      -                 70,600.00        26.49     51,900.00        

33,000.00        144,500.00      117,200.00      -                 70,600.00        26.49     51,900.00        

1,445,815.10   1,569,815.55   2,104,485.95   2,289,165.73   2,631,600.00   1.03      2,604,500.00   

11,450,140.97  10,802,337.56  12,296,590.26  11,046,260.02  12,939,300.00  7.71-      13,937,380.00  
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รวมงานบริหารงานคลัง 

รวมรายจ่ายแผนงานบริหารงานทั่วไป 

รายจ่ายจริง ประมาณการ
รายจ่าย

รวมค่าครุภณัฑ์ 

รวมหมวดค่าครุภณัฑ์ ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง 

รวมงบลงทนุ 
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2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
    2.1 งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 

งบบุคลากร 
หมวดเงนิเดอืน ค่าจา้งประจ า และค่าจา้งชั่วคราว
เงนิเดอืน (ฝ่ายการประจ า)
ประเภท
1. เงนิเดอืนพนักงาน -               122,601.00     163,294.00     188,640.00     200,000.00     146.50-    493,000.00     
2. เงนิเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงาน -               14,820.00      -               -                -               -        -               
3. ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง -               156,005.00     127,800.00     132,600.00     363,000.00     1.10-       367,000.00     
    3.1 พนักงานจ้างตามภารกจิ -                104,500.00     127,800.00     132,600.00      363,000.00     1.10-        367,000.00     

3.2 พนักงานจ้างทั่วไป -                51,505.00       -                -                 -                -         -                
 4. เงนิเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง -               60,401.00      24,000.00      24,000.00       71,000.00      5.63       67,000.00      

4.1 พนักงานจ้างตามภารกจิ -                25,100.00       24,000.00       24,000.00        71,000.00       5.63        67,000.00       
4.2 พนักงานจ้างทั่วไป -                35,301.00       -                -                 -                -         -                

-               353,827.00     315,094.00     345,240.00     634,000.00     46.21-     927,000.00     

42                 

รายงานประมาณการรายจา่ย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลต าบลห้างฉตัรแม่ตาล

ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จงัหวัดล าปาง

ประมาณการรายจา่ยจริง
รายจา่ย

รวมรายจา่ยหมวดเงนิเดอืน ค่าจา้งประจ า และค่าจา้งชั่วคราว 
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-               353,827.00     315,094.00     345,240.00     634,000.00     168.51    927,000.00     

งบด าเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ
ค่าตอบแทน 
ประเภท
1. ค่าเชา่บ้าน -                15,600.00       15,600.00       15,600.00        15,600.00      130.77-    36,000.00      
2. เงนิชว่ยเหลอืการศึกษาบุตร -                -                -                -                 8,000.00        -        8,000.00        
3. เงนิชว่ยเหลอืค่ารักษาพยาบาล -                13,222.00       -                -                 -               -        -               

-               28,822.00      15,600.00      15,600.00       23,600.00      86.44-     44,000.00      

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

1.1 ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าลงทะเบียน -                1,500.00         -                -                 -               -        -               
2. รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เขา้ลกัษณะ -               4,084.00        1,800.00        4,200.00         10,000.00      50.00     5,000.00        
รายจา่ยหมวดอ่ืน ๆ

2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ -                4,084.00         1,800.00         4,200.00         10,000.00       50.00      5,000.00         
3. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจา่ยเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษา 28,870.00      11,020.00      69,495.00       60,000.00      -        60,000.00      
ทรัพยส์นิ เพ่ือให้สามารถใชง้านไดต้ามปกตฯิ)

-               34,454.00      12,820.00      73,695.00       70,000.00      7.14       65,000.00      
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รวมรายจา่ยค่าตอบแทน 

รายจา่ยจริง

รวมงบบุคลากร 

ประมาณการ
รายจา่ย

รวมค่าใชส้อย 
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ค่าวัสด ุ
ประเภท
1. วัสดสุ านักงาน -               -               9,947.00        -                5,000.00        -        5,000.00        

1.1 วัสดุส านักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงาน -                -                9,947.00         -                 5,000.00         -         5,000.00         
2. วัสดไุฟฟ้าและวิทยุ -               -               -               -                10,000.00      -        10,000.00      
3. วัสดยุานพาหนะและขนสง่ -               55,000.00      216,940.00     9,760.00         20,000.00      50.00     10,000.00      

3.1 วัสดุยานพาหนะและขนส่งที่ใช้ในการปฏิบัติงาน -                -                5,440.00         9,760.00         20,000.00       50.00      10,000.00       
211,500.00     -                

4. วัสดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น -               54,599.80      77,022.50      70,991.30       60,000.00      -        60,000.00      
5. วัสดวุิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ -               -               -               -                -               100.00-    10,000.00      
6. วัสดโุฆษณาและเผยแพร่ -               -               -               -                -               100.00-    5,000.00        
7. วัสดคุอมพิวเตอร์ -               -               280.00          4,680.00         5,000.00        -        5,000.00        

7.1 วัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน -                -                280.00           4,680.00         5,000.00         -        5,000.00         
8. วัสดเุครือ่งแตง่กาย -               -               -               21,000.00       -               100.00-    7,500.00        
9. วัสดเุครือ่งดบัเพลงิ -               -               -               -                -               100.00-    6,000.00        
10. วัสดอ่ืุน -               -               -               -                -               100.00-    5,000.00        

-               5,000.00       13,890.00     -               

-               114,599.80     318,079.50     106,431.30     100,000.00     23.50-     123,500.00     

-               177,875.80     346,499.50     195,726.30     193,600.00     20.09-     232,500.00     

-               177,875.80     346,499.50     195,726.30     193,600.00     20.09-     232,500.00     
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รายจา่ย

รวมค่าวัสด ุ

รวมหมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ

รวมงบด าเนินงาน 

รายจา่ยจริง ประมาณการ
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งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
ประเภท
1. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ -               -               5,500.00        3,990.00         -               -        -               

2. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ -               -               -               162,800.00     28,000.00      114.29-    60,000.00      
2.1 เคร่ืองรับส่งวิทยุ ชนิดมือถือ 5 วัตต์ 5 เคร่ืองๆละ 12,000.-บาท -                -                -                -                 28,000.00       114.29-    60,000.00       

3. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง่ -               -               -               1,000,000.00   -               -        -               -                -                
4. ครุภัณฑ์อ่ืน  -               -               -               -                7,500.00        100.00    -               

5. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษา -               66,920.00      54,325.00      -                30,000.00      66.67     10,000.00      
โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เคร่ืองบิน เคร่ืองจักรกล
ยานพาหนะ เป็นต้น ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติหรือซ่อมกลาง)

3,069,000.00 1,700.00       132,600.00    -               

3,069,000.00  68,620.00      192,425.00     1,166,790.00   65,500.00      6.87-       70,000.00      -               -               

3,069,000.00  68,620.00      192,425.00     1,166,790.00   65,500.00      6.87-       70,000.00      

3,069,000.00  68,620.00      192,425.00     1,166,790.00   65,500.00      6.87-       70,000.00      

3,069,000.00  600,322.80     854,018.50     1,707,756.30   893,100.00     37.67-     1,229,500.00  
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รายจา่ย

รวมค่าครุภัณฑ์ 

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 

รายจา่ยจริง ประมาณการ

รวมงบลงทุน 

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

1.1 ค่าตอบแทนอาสาสมัครปูองกนัภัยฝุายพลเรือน -                48,000.00       -                -                 -                -         -                

-               48,000.00      -               -                -               -        -               

ค่าใชส้อย
ประเภท
1. รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เขา้ลกัษณะ 5,500.00        67,260.00      28,080.00      5,200.00         90,000.00      55.56     40,000.00      
   รายจา่ยหมวดอ่ืน ๆ

1.1 โครงการปูองกนัและลดอบุัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลฯ 5,500.00         7,600.00         14,700.00       5,200.00         10,000.00       -         10,000.00       
1.2 โครงการฝึกซ้อมแผนปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัย -                9,660.00         -                -                 10,000.00       -         10,000.00       
1.3 โครงการแจกเคร่ืองกนัหนาว -                50,000.00       -                -                 -                -         -                
1.4 โครงการปูองกนัและแกไ้ขปัญหาไฟปุาและหมอกควัน -                -                3,500.00         -                 50,000.00       80.00      10,000.00       
1.5 โครงการปูองกนัภัยแล้ง -                -                9,880.00         -                 20,000.00       50.00      10,000.00       

5,500.00        67,260.00      28,080.00      5,200.00         90,000.00      55.56     40,000.00      
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รวมรายจา่ยค่าตอบแทน 

รายจา่ยจริง ประมาณการ
รายจา่ย

รวมค่าใชส้อย 
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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     28,080.00      5,200.00         90,000.00      55.56     40,000.00      

24,500.00      118,760.00     28,080.00      5,200.00         90,000.00      55.56     40,000.00      

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

1.1 อดุหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอห้างฉัตร 15,000.00       15,000.00       15,000.00       15,000.00        15,000.00       -         15,000.00       
 - โครงการปูองกนัและลดอบุัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลฯ 

15,000.00      15,000.00      15,000.00      15,000.00       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     43,080.00      20,200.00       105,000.00     47.62     55,000.00      

3,108,500.00  734,082.80     897,098.50     1,727,956.30   998,100.00     28.69-     1,284,500.00  

47                 

รวมรายจา่ยแผนงานการรักษาความสงบภายใน 

รายจา่ยจริง ประมาณการ

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงบัอัคคีภัย 

รายจา่ย

รวมค่าวัสด ุ

รวมหมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ

รวมงบด าเนินงาน 

รวมหมวดเงนิอุดหนุน 

รวมงบเงนิอุดหนุน 
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3. แผนงานการศึกษา
    3.1 งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา

งบบุคลากร 
หมวดเงนิเดอืน ค่าจา้งประจ า และค่าจา้งชั่วคราว
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)
ประเภท
1. เงนิเดอืนพนักงาน -               227,735.00     291,822.00     330,360.00     855,000.00     5.73-      904,000.00     

1.1 นักวิชาการศึกษา -               227,735.00     291,822.00     330,360.00      343,000.00     7.87-       370,000.00     
1.2 ครู ค.ศ.1 (อดุหนุนทั่วไปก าหนดวัตถุประสงค์) -               -                -                -                 512,000.00     4.30-       534,000.00     

2. เงนิเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงาน -               4,110.00        -               -                -               -        -               
3. ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง -               149,340.00     313,710.00     338,700.00     901,500.00     2.98-      928,400.00     
    3.1 พนักงานจ้างตามภารกจิ -                149,340.00     313,710.00     338,700.00      383,100.00     7.02-       410,000.00     

3.2 พนักงานจ้างตามภารกจิ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) -                -                -                -                 518,400.00     -        518,400.00     
      (อดุหนุนทั่วไปก าหนดวัตถุประสงค์)
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลต าบลหา้งฉัตรแม่ตาล

ต าบลหา้งฉัตร  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

รายจา่ยจริง ประมาณการ
รายจา่ย
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4. เงนิเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง -               33,276.00      25,260.00      -                72,000.00      -        72,000.00      
4.1 พนักงานจ้างตามภารกจิ -                33,276.00       25,260.00       -                 -                -        -                
4.2 พนักงานจ้างตามภารกจิ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) -                -                -                -                 72,000.00       -        72,000.00       
      (อดุหนุนทั่วไปก าหนดวัตถุประสงค์)

-               414,461.00     630,792.00     669,060.00     1,828,500.00  4.15-      1,904,400.00  

-               414,461.00     630,792.00     669,060.00     1,828,500.00  4.15-      1,904,400.00  

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

-               -               -               -                -               -        -               

ค่าใชส้อย
ประเภท
1. รายจา่ยเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ -               21,300.00      -               -                -               -        -               

1.1 ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าลงทะเบียน -                21,300.00       -                -                 -                -        -                
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รวมหมวดเงนิเดอืน ค่าจา้งประจ า และค่าจา้งชั่วคราว 

รวมงบบุคลากร 

รวมรายจา่ยค่าตอบแทน 

รายจา่ย
ประมาณการรายจา่ยจริง
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2. รายจา่ยเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ -               -               -               -                -               -        -               
2.1 ค่ารับรอง -                -                -                -                 -                -        -                

3. รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เขา้ลกัษณะ 311,796.00     516,541.00     397,815.00     420,167.00     470,000.00     1.28-      476,000.00     
รายจา่ยหมวดอ่ืน ๆ 19,197.00       

3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ -                8,106.00         19,170.00       30,160.00        30,000.00       -        30,000.00       
3.2 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 99,922.00       99,935.00       78,645.00       70,010.00        50,000.00       -        50,000.00       
3.3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 211,874.00     408,500.00     300,000.00     300,800.00      390,000.00     1.54-       396,000.00     
     - ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน 100% ศพด.แม่ฮาว 20 คน -               140,000.00     100,000.00     95,000.00       130,000.00     24.62    98,000.00      
     - ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน 100% ศพด.ขามแดง 20 คน -               140,000.00     100,000.00     104,200.00      130,000.00     24.62    98,000.00      
     - ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน 100% ศพด.ปันง้าว 20 คน -               112,000.00     100,000.00     101,600.00      130,000.00     24.62    98,000.00      
     - ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.บ้านแม่ฮาว (1,700 บาท/ป)ี -               -               -               -                -                100.00-   34,000.00      
     - ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.บ้านขามแดง (1,700 บาท/ป)ี -               -               -               -                -                100.00-   34,000.00      
     - ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.บ้านปันง้าว (1,700 บาท/ป)ี -               -               -               -                -                100.00-   34,000.00      
     - โครงการจัดกจิกรรมวันเด็ก ศพด.บ้านแม่ฮาว -               2,000.00        -               -                -                -        -                
     - โครงการจัดกจิกรรมวันเด็ก ศพด.บ้านขามแดง -               2,000.00        -               -                -                -        -                
     - โครงการจัดกจิกรรมวันเด็ก ศพด.บ้านปันง้าว -               2,000.00        -               -                -                -        -                

4. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจา่ยเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษา -               1,350.00        2,300.00        -                20,000.00      -        20,000.00      
ทรัพยส์นิ เพ่ือให้สามารถใชง้านไดต้ามปกตฯิ)

311,796.00     539,191.00     400,115.00     420,167.00     490,000.00     1.22-      496,000.00     
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รายจา่ยจริง ประมาณการ

รวมค่าใชส้อย 

รายจา่ย
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ค่าวัสด ุ
ประเภท
1. วัสดสุ านักงาน -               47,026.00      114,093.00     52,366.00       45,000.00      79.22-     80,650.00      

1.1 วัสดุส านักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงาน -                17,026.00       38,493.00       29,516.00        30,000.00       108.83-    62,650.00       
1.2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา -                30,000.00       75,600.00       22,850.00        15,000.00       20.00-     18,000.00       
     1.2.1 วัสดุส านักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ศพด.แม่ฮาว -                10,000.00      10,000.00      7,700.00         5,000.00        20.00-     6,000.00        

14,700.00      -                
    1.2.2 วัสดุส านักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ศพด.ขามแดง -                10,000.00      10,000.00      7,650.00         5,000.00        20.00-     6,000.00        

14,700.00      -                
    1.2.3 วัสดุส านักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ศพด.ปันง้าว -                10,000.00      10,000.00      7,500.00         5,000.00        20.00-     6,000.00        

16,200.00      -                

2. วัสดงุานบ้านงานครัว -               45,000.00      30,000.00      24,000.00       30,000.00      -        30,000.00      
2.1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 45,000.00       30,000.00       24,000.00        30,000.00       30,000.00       
    2.1.1 วัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ฮาว -                15,000.00      10,000.00      8,700.00         10,000.00       -        10,000.00       
    2.1.2 วัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามแดง -                15,000.00      10,000.00      5,500.00         10,000.00       -        10,000.00       
    2.1.3 วัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปันง้าว -                15,000.00      10,000.00      9,800.00         10,000.00       -        10,000.00       

3. วัสดโุฆษณาและเผยแพร่ -               500.00          1,200.00        2,700.00         5,000.00        -        5,000.00        
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รายจา่ยจริง ประมาณการ
รายจา่ย
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4. วัสดคุอมพิวเตอร์ -               31,578.00      15,000.00      14,938.00       29,000.00      31.03-     38,000.00      
4.1 วัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน -                1,578.00         -                14,938.00        20,000.00       -        20,000.00       
4.2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 30,000.00       15,000.00       -                 9,000.00         18,000.00       
    4.2.1 วัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ศพด.แม่ฮาว -                10,000.00       5,000.00         -                 3,000.00         100.00-    6,000.00         
    4.2.2 วัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ศพด.ขามแดง -                10,000.00       5,000.00         -                 3,000.00         100.00-    6,000.00         
    4.2.3 วัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ศพด.ปันง้าว -                10,000.00       5,000.00         -                 3,000.00         100.00-    6,000.00         

5. วัสดอ่ืุน ๆ (วัสดเุครือ่งใชป้ระจ าตวัเดก็) 29,920.00      30,000.00      30,000.00      5,500.00         30,000.00      -        30,000.00      
5.1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 29,920.00       30,000.00       30,000.00       5,500.00          30,000.00       -        30,000.00       
    5.1.1 วัสดุเคร่ืองใช้ประจ าตัวเด็ก ศพด.แม่ฮาว -               10,000.00      10,000.00      -                10,000.00      -        10,000.00      
    5.1.2 วัสดุเคร่ืองใช้ประจ าตัวเด็ก ศพด.ขามแดง -               10,000.00      10,000.00      -                10,000.00      -        10,000.00      
    5.1.3 วัสดุเคร่ืองใช้ประจ าตัวเด็ก ศพด.ปันง้าว -               10,000.00      10,000.00      5,500.00         10,000.00      -        10,000.00      

6. วัสดกุารศึกษา (อดุหนุนทั่วไปก าหนดวัตถุประสงค์) -               -               -               -                93,500.00      100.00   -               
6.1 ค่าจัดซ้ือวัสดุการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง -                -                -                -                 93,500.00       100.00    -                

7. อาหารเสริม (นม) 100% 410,327.58     370,518.61     448,617.97     388,109.56     437,000.00     23.26     335,350.00     
7.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ 146,591.43     103,541.66     164,470.93     171,602.08      210,000.00     45.25     114,980.00     
7.2 โรงเรียน 2 โรงเรียน 263,736.15     266,976.95     284,147.04     216,507.48      227,000.00     2.92       220,370.00     

440,247.58     524,622.61     638,910.97     487,613.56     669,500.00     22.48     519,000.00     

752,043.58     1,063,813.61  1,039,025.97  907,780.56     1,159,500.00  12.46     1,015,000.00  
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รายจา่ยจริง ประมาณการ

รวมค่าวัสด ุ

รายจา่ย

รวมหมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ



ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง ปี 2561
(%)

หมวดค่าสาธารณปูโภค 
ประเภท
1. ค่าไฟฟ้า -               36,000.00      18,000.00      12,800.00       36,000.00      58.33     15,000.00      

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ ๆ ละ 5,000 บาท
2. ค่าน้ าประปา -               6,000.00        2,500.00        1,900.00         3,000.00        -        3,000.00        

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ฮาว
3. ค่าบริการโทรศัพท์ -               -               1,893.90        -                18,000.00      66.67     6,000.00        

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ ๆ ละ 2,000 บาท
4. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม -               -               6,784.77        22,893.90       36,000.00      35.83     23,100.00      

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ ๆ ละ 7,700 บาท

-               42,000.00      29,178.67      37,593.90       93,000.00      49.35     47,100.00      

752,043.58     1,105,813.61  1,068,204.64  945,374.46     1,252,500.00  15.20     1,062,100.00  
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รายจา่ย
ประมาณการ

รวมหมวดค่าสาธารณปูโภค 

รายจา่ยจริง

รวมงบด าเนินงาน 
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(%)

งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
ประเภท
1. ครุภัณฑ์ส านักงาน -               -               6,000.00        -                -               100.00-   20,400.00      

1.1 ตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) 1 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท (มาตรฐานฯ) -               -               -               -                -               100.00-    5,500.00         
1.2 ตู้เหล็ก 4 ล้ินชัก (มอก.) 1 ตู้ ๆ ละ 7,900 บาท (มาตรฐานฯ) -               -               -               -                -               100.00-    7,900.00         
1.3 เคร่ืองโทรศัพท์ 2 เคร่ือง ๆ ละ 1,000 บาท -               -               -               -                -               100.00-    2,000.00         
1.4 โต๊ะอเนกประสงค์ 2 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท -               -               -               -                -               100.00-    5,000.00         

2. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ -               -               5,500.00        -                -               -        -               
3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -               -               14,900.00      -                -               100.00-   22,000.00      

3.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ฯ 1 ชุด ๆ ละ 22,000.-บาท (มาตรฐานฯ) -               -               -               -                -               100.00-    22,000.00       
4. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม -               -               -               -                -               -        -               
บ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เคร่ืองบิน เคร่ืองจักรกล
ยานพาหนะ เป็นต้น ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติหรือซ่อมกลาง)

-               -               26,400.00      -                -               100.00-   42,400.00      

-               -               26,400.00      -                -               100.00-   42,400.00      

-               -               26,400.00      -                -               100.00-   42,400.00      

752,043.58     1,520,274.61  1,725,396.64  1,614,434.46   3,081,000.00  2.34      3,008,900.00  
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ประมาณการ
รายจา่ย

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 

รายจา่ยจริง

รวมงบลงทุน 

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 

รวมค่าครุภัณฑ์ 



ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง ปี 2561
(%)

    3.2 งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบเงนิอุดหนุน
หมวดเงนิอุดหนุน 
เงนิอุดหนุน
ประเภท
1. เงนิอุดหนุนสว่นราชการ

1.1 อุดหนุนโรงเรียนชมุชนบ้านแม่ฮาว 246,800.00     326,000.00     314,000.00     288,000.00     290,000.00     15.86     244,000.00     
 - โครงการอาหารกลางวัน 100% (46x20x200) 176,800.00     276,000.00     264,000.00     228,000.00      220,000.00     16.36     184,000.00     
 - โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การใช้ส่ือเทคโนโลยี โดยการจ้างครูฯ 50,000.00       50,000.00       50,000.00       60,000.00        70,000.00       14.29     60,000.00       

20,000.00       -                -                -                 
1.2 อุดหนุนโรงเรียนบ้านปันงา้ว 289,200.00     410,000.00     354,000.00     344,000.00     360,000.00     3.89      346,000.00     
 - โครงการอาหารกลางวัน 100% (69x20x200) 239,200.00     360,000.00     304,000.00     284,000.00      288,000.00     4.17       276,000.00     
 - โครงการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้าน 50,000.00       50,000.00       50,000.00       60,000.00        72,000.00       2.78       70,000.00       
   (สะล้อ ซอ ซึง)

536,000.00     736,000.00     668,000.00     632,000.00     650,000.00     9.23      590,000.00     

536,000.00     736,000.00     668,000.00     632,000.00     650,000.00     9.23      590,000.00     

536,000.00     736,000.00     668,000.00     632,000.00     650,000.00     9.23      590,000.00     
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ประมาณการ
รายจา่ย

รายจา่ยจริง

รวมงานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

รวมหมวดเงนิอุดหนุน 

รวมงบเงนิอุดหนุน 
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    3.3 งานระดบัมัธยมศึกษา
งบเงนิอุดหนุน
หมวดเงนิอุดหนุน 
เงนิอุดหนุน
ประเภท
1. เงนิอุดหนุนสว่นราชการ

1.1 อุดหนุนโรงเรียนห้างฉตัรวิทยา -               35,900.00      41,000.00      67,100.00       86,500.00      -        86,500.00      
 - โครงการ "ระบบการจัดการขยะในโรงเรียนและชุมชนอย่างยัง่ยืน -                -                -                -                 43,900.00       -        43,900.00       
 - โครงการคุณธรรมน าชีวิต -                -                -                -                 42,600.00       -        42,600.00       

-               35,900.00      41,000.00      67,100.00       86,500.00      -        86,500.00      

-               35,900.00      41,000.00      67,100.00       86,500.00      -        86,500.00      

-               35,900.00      41,000.00      67,100.00       86,500.00      -        86,500.00      
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รวมหมวดเงนิอุดหนุน 

ประมาณการ

รวมงานระดบัมัธยมศึกษา 

รวมงบเงนิอุดหนุน 

รายจา่ยจริง
รายจา่ย
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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       20,000.00      -        20,000.00      
     อ าเภอห้างฉตัร 
 - โครงการฝึกอบรมการเรียนรู้ด้าน ICT -                -                -                -                 20,000.00       -        20,000.00       

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

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

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

1,308,043.58  2,311,674.61  2,454,396.64  2,333,534.46   3,837,500.00  3.44      3,705,400.00  
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รวมหมวดเงนิอุดหนุน 

รวมงานการศึกษาไม่ก าหนดระดบั 

รายจา่ย

รวมรายจา่ยแผนงานการศึกษา 

รวมงบเงนิอุดหนุน 

รายจา่ยจริง ประมาณการ
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 4. แผนงานสาธารณสขุ
    4.1 งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสขุ

งบบุคลากร 
หมวดเงนิเดอืน ค่าจา้งประจ า และค่าจา้งชั่วคราว
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)
ประเภท
1. ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง -               138,540.00     228,200.00     236,640.00     244,000.00     3.28-      252,000.00     
    1.1 พนักงานจ้างตามภารกจิ -                138,540.00     228,200.00     236,640.00      244,000.00     3.28-       252,000.00     
2. เงนิเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง -               29,100.00      -               -                -               -        -               

2.1 พนักงานจ้างตามภารกจิ -                29,100.00       -                -                 -                -        -                

-               167,640.00     228,200.00     236,640.00     244,000.00     3.28-      252,000.00     

-               167,640.00     228,200.00     236,640.00     244,000.00     3.28-      252,000.00     
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลต าบลหา้งฉัตรแม่ตาล

ต าบลหา้งฉัตร  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

รวมหมวดเงนิเดอืน ค่าจา้งประจ า และค่าจา้งชั่วคราว 

รวมงบบุคลากร 

รายจา่ยจริง ประมาณการ
รายจา่ย
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งบด าเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ
ค่าใชส้อย
ประเภท
1. รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เขา้ลกัษณะ -               -               -               1,800.00         5,000.00        -        5,000.00        
รายจา่ยหมวดอ่ืน ๆ

1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ -                -                -                1,800.00          5,000.00         -        5,000.00         

2. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจา่ยเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษา -               -               6,070.00         10,000.00      -        10,000.00      
ทรัพยส์นิ เพ่ือให้สามารถใชง้านไดต้ามปกตฯิ)

-               -               -               7,870.00         15,000.00      -        15,000.00      

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

1.1 วัสดุส านักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงาน -                -                -                -                 10,000.00       -        10,000.00       

2. วัสดคุอมพิวเตอร์ -               -               10,900.00      14,000.00       15,000.00      -        15,000.00      
2.1 วัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน -                -                10,900.00       14,000.00        15,000.00       -        15,000.00       
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รวมค่าใชส้อย 

รายจา่ย
รายจา่ยจริง ประมาณการ
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-               5,200.00        10,900.00      14,000.00       25,000.00      -        25,000.00      

-               5,200.00        10,900.00      21,870.00       40,000.00      -        40,000.00      

-               5,200.00        10,900.00      21,870.00       40,000.00      -        40,000.00      

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

2. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม -               -               -               -                -               -        -               
บ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เคร่ืองบิน เคร่ืองจักรกล
ยานพาหนะ เป็นต้น ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติหรือซ่อมกลาง)

-               23,700.00      45,000.00      -                -               -        -               

-               23,700.00      45,000.00      -                -               -        -               

-               196,540.00     284,100.00     258,510.00     284,000.00     2.82-      292,000.00     
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รวมค่าวัสด ุ

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 

ประมาณการ
รายจา่ย

รวมงบลงทุน 

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสขุ 

รวมหมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ

รวมงบด าเนินงาน 

รายจา่ยจริง
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    4.2 งานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอ่ืน
งบด าเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ
ค่าใชส้อย
ประเภท
1. รายจา่ยเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ -               37,000.00      44,800.00      16,600.00       40,000.00      -        40,000.00      

1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ -                37,000.00       44,800.00       16,600.00        40,000.00       -        40,000.00       

2. รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เขา้ลกัษณะ -               -               -               -                -               100.00-   50,000.00      
รายจา่ยหมวดอ่ืน ๆ

2.1 โครงการมาตรฐานร้านอาหารปลอดภัย ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล -                -                -                -                 -                100.00-    50,000.00       

-               37,000.00      44,800.00      16,600.00       40,000.00      125.00-   90,000.00      
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ประมาณการ
รายจา่ย

รายจา่ยจริง

รวมค่าใชส้อย 
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ค่าวัสด ุ
ประเภท
1. วัสดวุิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ -               99,000.00      156,900.00     49,800.00       100,000.00     -        100,000.00     

1.1 ค่าจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่ใช้ในการบริการ -                99,000.00       146,000.00     49,800.00        100,000.00     -        100,000.00     
สาธารณสุข 

10,900.00      -                

2. วัสดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น -               59,339.90      50,128.00      14,993.40       50,000.00      -        50,000.00      

-               158,339.90     207,028.00     64,793.40       150,000.00     -        150,000.00     

-               195,339.90     251,828.00     81,393.40       190,000.00     26.32-     240,000.00     

-               195,339.90     251,828.00     81,393.40       190,000.00     26.32-     240,000.00     

-               195,339.90     251,828.00     81,393.40       190,000.00     26.32-     240,000.00     

-               391,879.90     535,928.00     339,903.40     474,000.00     12.24-     532,000.00     
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รวมงานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอ่ืน 

รวมค่าวัสด ุ

รวมรายจา่ยแผนงานสาธารณสขุ 

รวมหมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ

รวมงบด าเนินงาน 

รายจา่ยจริง ประมาณการ
รายจา่ย
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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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รวมจา่ยแผนงานสงัคมสงเคราะห์ 

รวมงบด าเนินงาน 

รวมงานสวัสดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ 

รวมค่าใชส้อย 

รวมหมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ

รายจา่ย

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลต าบลหา้งฉัตรแม่ตาล

ต าบลหา้งฉัตร  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

รายจา่ยจริง ประมาณการ
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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     285,360.00     324,100.00      530,000.00     18.87-     630,000.00     
2. เงนิเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงาน 12,008.00      -               -               -                -               -        -               
3. เงนิประจ าต าแหน่ง 19,016.00      31,987.00      42,000.00      42,000.00       42,000.00      -        42,000.00      
4. ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 134,040.00     117,820.00     178,720.00     185,280.00      193,000.00     2.07-       197,000.00     
    4.1 พนักงานจ้างตามภารกจิ 123,360.00     117,820.00     178,720.00     185,280.00      193,000.00     2.07-        197,000.00     

4.2 พนักงานจ้างทั่วไป 10,680.00       -                -                -                 -                -         -                
5. เงนิเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง 25,320.00      15,000.00      -               -                -               -        -               

5.1 พนักงานจ้างตามภารกจิ 18,000.00       15,000.00       -                -                 -                -         -                
5.2 พนักงานจ้างทั่วไป 7,320.00         -                -                -                 -                -         -                
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลต าบลหา้งฉัตรแม่ตาล

ต าบลหา้งฉัตร  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

รายจา่ยจริง ประมาณการ
รายจา่ย
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(%)

504,708.00     499,539.00     506,080.00     551,380.00      765,000.00     13.59-     869,000.00     

504,708.00     499,539.00     506,080.00     551,380.00      765,000.00     13.59-     869,000.00     

งบด าเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ
ค่าตอบแทน 
ประเภท
1. ค่าเชา่บ้าน -               -               -               -                36,000.00      -        36,000.00      
2. เงนิชว่ยเหลอืการศึกษาบุตร 1,937.00        4,637.00        2,500.00        22,000.00       25,000.00      83.20     4,200.00        
3. เงนิชว่ยเหลอืค่ารักษาพยาบาล 94,247.00      -               -               -                -               -        -               

96,184.00      4,637.00        2,500.00        22,000.00       61,000.00      34.10     40,200.00      

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

1.1 ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าลงทะเบียน 5,300.00         1,200.00         -                -                 -                -         -                
33,500.00      

2. รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เขา้ลกัษณะ 3,010.00        1,280.00        27,652.00      4,200.00         30,000.00      50.00     15,000.00      
รายจา่ยหมวดอ่ืน ๆ

2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 3,010.00         1,280.00         27,652.00       4,200.00          30,000.00       50.00      15,000.00       
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รวมหมวดเงนิเดอืน ค่าจา้งประจ า และค่าจา้งชั่วคราว 

รวมค่าตอบแทน 

รายจา่ย
รายจา่ยจริง ประมาณการ

รวมงบบุคลากร 
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3. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจา่ยเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษา 14,320.00      9,620.00        15,730.00      787,835.88      30,000.00      -        30,000.00      
ทรัพยส์นิ เพ่ือให้สามารถใชง้านไดต้ามปกตฯิ)

56,130.00      12,100.00      43,382.00      792,035.88      60,000.00      25.00     45,000.00      

ค่าวัสด ุ
ประเภท
1. วัสดสุ านักงาน 11,441.00      12,612.00      31,963.50      27,730.00       30,000.00      -        30,000.00      

1.1 วัสดุส านักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 11,441.00       12,612.00       14,363.50       27,730.00        30,000.00       -         30,000.00       
17,600.00      

2. วัสดไุฟฟ้าและวิทยุ 169,046.00     183,150.00     245,059.00     223,095.40      200,000.00     -        200,000.00     
3. วัสดคุอมพิวเตอร์ 22,250.00      44,990.00      34,800.00      46,770.00       40,000.00      25.00     30,000.00      

3.1 วัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 22,250.00       44,990.00       34,800.00       46,770.00        40,000.00       25.00      30,000.00       
4. วัสดกุ่อสร้าง -               -               119,850.00     49,920.00       50,000.00      -         50,000.00      
5. วัสดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น -               -               166.20          1,123.28         10,000.00      50.00     5,000.00        
6. วัสดยุานพาหนะและขนสง่ -               -               -               -                10,000.00      -        10,000.00      

202,737.00     240,752.00     431,838.70     348,638.68      340,000.00     4.41       325,000.00     

355,051.00     257,489.00     477,720.70     1,162,674.56   461,000.00     11.02     410,200.00     

355,051.00     257,489.00     477,720.70     1,162,674.56   461,000.00     11.02     410,200.00     
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รวมหมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ

รายจา่ย

รวมค่าวัสด ุ

รายจา่ยจริง ประมาณการ

รวมค่าใชส้อย 

รวมงบด าเนินงาน 
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งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์ 19,000.00      -               -                
ประเภท
1. ครุภัณฑ์ส านักงาน -               -               49,000.00      -                44,000.00      36.82     27,800.00      

1.1 โต๊ะท างาน 2 ตัว ๆ ละ 4,000.-บาท -                -                -                -                 100.00-    8,000.00         
1.2 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 2 ตัว ๆ ละ 3,500.-บาท -                -                -                -                 100.00-    7,000.00         
1.3 เกา้อี้ส านักงาน 2 ตัว ๆ ละ 1,700.-บาท -                -                -                -                 100.00-    3,400.00         
1.4 ตู้กระจกบานเล่ือน 2 ตู้ ๆ ละ 4,700.-บาท 100.00-    9,400.00         

2. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -               -               -               -                -               100.00-    9,400.00        
2.1 ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต 1 ตู้ ๆ ละ 9,400.-บาท (มาตรฐานฯ) -                -                -                -                 100.00-    9,400.00         

3. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง่ -               -               37,600.00      -                -               -        -               

4. ครุภัณฑ์ส ารวจ -               -               10,000.00      -                -               -        -               
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รายจา่ยจริง ประมาณการ
รายจา่ย
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5. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -               -               116,500.00     -                -               100.00-    29,700.00      
5.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ฯ 1 ชุด ๆ ละ 22,000.-บาท (มาตรฐานฯ) -                -                -                -                 100.00-    22,000.00       
5.2 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) -                -                -                -                 100.00-    7,700.00         
1 เคร่ือง ๆ ละ 7,700.-บาท (มาตรฐานฯ)

6. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม 10,750.00      11,790.00      -               -                -               -        -               
บ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เคร่ืองบิน เคร่ืองจักรกล
ยานพาหนะ เป็นต้น ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติหรือซ่อมกลาง)

10,750.00      30,790.00      213,100.00     -                44,000.00      52.05-     66,900.00      

ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท
1. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 100,000.00     576,250.00     528,650.00     -                -               -        -               

100,000.00     576,250.00     528,650.00     -                -               -        -               

110,750.00     607,040.00     741,750.00     -                44,000.00      52.05-     66,900.00      

110,750.00     607,040.00     741,750.00     -                44,000.00      52.05-     66,900.00      

970,509.00     1,364,068.00  1,725,550.70  1,714,054.56   1,270,000.00  5.99-       1,346,100.00  
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รวมงบลงทุน 

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน 

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 

รายจา่ยจริง ประมาณการ
รายจา่ย

รวมค่าครุภัณฑ์ 

รวมค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 
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    6.2 งานไฟฟ้าถนน
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง
ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท
1. อาคารตา่ง ๆ 1,135,300.00  376,000.00     545,000.00     429,900.00      1,136,600.00  60.41     450,000.00     

1.1 โครงการกอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ประจ าหมูบ่้าน ม.4 450,000.00     

2. ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณปูโภค 2,604,500.00  3,220,100.00  2,114,300.00  3,682,100.00   2,641,300.00  41.01-     3,724,500.00  
2.1 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ฮาว ม.3 -                -                -                -                 318,000.00     
(สายบ้านนายไพบูลย์ แกว้พิมพ์ เชื่อมต่อบ้านห้างฉัตรเหนือ หมู่ 2)
2.2 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามแดง หมู่ 6 -                -                -                -                 716,600.00     
(สายล าเหมืองศาลเจ้าปูุบ้านถึงถนนใหญ)่
2.3 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปันง้าว หมู่ 7 -                -                -                -                 306,700.00     
(สายบ้านนายสุวรรณ เรือนกณุา)
2.4 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนอง หมู่ 8 -                -                -                -                 70,800.00       
(ซอยบ้านสามหลัง)
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ประมาณการ
รายจา่ย

รายจา่ยจริง
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2.5 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางม่วง หมู่ 9 -                -                -                -                 100.00-    176,000.00     
(สายบ้านนายสม สีเขียว)
2.6 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางม่วง หมู่ 9 -                -                -                -                 100.00-    187,400.00     
(สายบนทางไปทุ่งบน)
2.7 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5 -                -                -                -                 100.00-    294,500.00     
(สายปากทางหมู่บ้านถึงบ้านนายประเสริฐ ใจค า)
2.8 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. บ้านปันง้าว หมู่ 7 -                -                -                -                 100.00-    467,400.00     
(สายบ้านนายถวิล ถาอรุณ)
2.9 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.บ้านหัวหนอง หมู่ 8 -                -                -                -                 100.00-    74,800.00       
(สายหน้าสวนนางรสวรรณ ยางนอก)
2.10 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.บ้านหัวหนอง หมู่ 8 -                -                -                -                 100.00-    132,800.00     
(หน้าบ้านนางแสงเทียน เมืองสอน จนถึงทางระบายน้ าสายหลัก)
2.11 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. บ้านปันง้าว หมู่ 7 -                -                -                -                 100.00-    298,300.00     
(บ้านนายรัตน์ ฟูทอง)
2.12 วางท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 -                -                -                -                 100.00-    681,200.00     
(สายประปาหมู่บ้านส่งเข้าถึงในหมู่บ้าน)
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รายจา่ยจริง ประมาณการ
รายจา่ย
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3. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 311,900.00     583,600.00     -               137,000.00      1,169,800.00  95.73     50,000.00      
3.1 ค่าปรับปรุงและซ่อมแซมฌาปนสถาน -                -                -                -                 -                100.00-    50,000.00       

4,051,700.00  4,179,700.00  2,659,300.00  4,249,000.00   4,947,700.00  14.62     4,224,500.00  

4,051,700.00  4,179,700.00  2,659,300.00  4,249,000.00   4,947,700.00  14.62     4,224,500.00  

4,051,700.00  4,179,700.00  2,659,300.00  4,249,000.00   4,947,700.00  14.62     4,224,500.00  
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รวมงบลงทุน 

ประมาณการ
รายจา่ย

รายจา่ยจริง

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 

รวมค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 
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งบเงนิอุดหนุน
หมวดเงนิอุดหนุน 
เงนิอุดหนุน
ประเภท
1. เงนิอุดหนุนสว่นราชการ -               -               298,670.93     362,578.19      200,000.00     1.90-       203,800.00     

1.1 อุดหนุนที่ท าการไฟฟ้าสว่นภูมิภาคอ าเภอห้างฉตัร 
     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟูา -                -                298,670.93     362,578.19      200,000.00     -         200,000.00     
สาธารณะประจ าหมู่บ้านในพื้นที่ต าบลห้างฉัตร เป็นค่าพาดสาย
แรงต่ าเพื่อติดต้ังดวงโคมไฟฟูาสาธารณะ ค่าติดต้ังมิเตอร์ไฟฟูา ฯลฯ
ค่าขยายเขตระบบจ าหน่ายระบบจ าหน่ายไฟฟูาสาธารณะ หมู่บ้าน
ที่สาธารณะ หรือฌาปนสถาน ในเขตเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล
1.2 อุดหนุนที่ท าการไฟฟ้าสว่นภูมิภาคอ าเภอห้างฉตัร -                -                -                -                 -                100.00-    3,800.00         
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการเพิ่มเฟสระบบจ าหน่ายแรงต่ า
ภายนอกบริเวณฌาปนสถานต าบลห้างฉัตร บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5

-               -               298,670.93     362,578.19      200,000.00     1.90-       203,800.00     

-               -               298,670.93     362,578.19      200,000.00     1.90-       203,800.00     

4,051,700.00  4,179,700.00  2,957,970.93  4,611,578.19   5,147,700.00  13.98     4,428,300.00  
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รายจา่ย
ประมาณการ

รวมงานไฟฟ้าถนน 

รวมงบเงนิอุดหนุน 

รวมหมวดเงนิอุดหนุน 

รายจา่ยจริง



ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดตา่ง ปี 2560 ปี 2561
(%)

    6.3 งานก าจดัขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบด าเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ
ค่าใชส้อย
ประเภท
1. รายจา่ยเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ 315,300.00     437,600.00     360,000.00     360,000.00      360,000.00     16.67     300,000.00     

1.1 ค่าบริหารจัดการขยะ 315,300.00     437,600.00     360,000.00     360,000.00      360,000.00     16.67      300,000.00     

315,300.00     437,600.00     360,000.00     360,000.00      360,000.00     16.67     300,000.00     

315,300.00     437,600.00     360,000.00     360,000.00      360,000.00     16.67     300,000.00     

315,300.00     437,600.00     360,000.00     360,000.00      360,000.00     16.67     300,000.00     

315,300.00     437,600.00     360,000.00     360,000.00      360,000.00     16.67     300,000.00     

5,337,509.00  5,981,368.00  5,043,521.63  6,685,632.75   6,777,700.00  10.38     6,074,400.00  
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รวมรายจา่ยแผนงานเคหะและชมุชน 

รวมงานก าจดัขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

รวมหมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ

รวมงบด าเนินงาน 

รวมค่าใชส้อย 

รายจา่ยจริง ประมาณการ
รายจา่ย



ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง ปี 2561
(%)

 7. แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
    7.1 งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร 
หมวดเงนิเดอืน ค่าจา้งประจ า และค่าจา้งชั่วคราว
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)
ประเภท
1. เงนิเดอืนพนักงาน -               202,104.00     251,624.00     289,040.00     306,000.00     5.56-      323,000.00     
2. เงนิเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงาน -               1,020.00        -               -                -               -        -               
3. ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง -               125,170.00     218,180.00     226,200.00     236,000.00     2.12-      241,000.00     
    3.1 พนักงานจ้างตามภารกจิ -                125,170.00     218,180.00     226,200.00      236,000.00     2.12-       241,000.00     
4. เงนิเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง -               42,064.00      -               -                -               -        -               

4.1 พนักงานจ้างตามภารกจิ -                42,064.00       -                -                 -                -        -                

-               370,358.00     469,804.00     515,240.00     542,000.00     4.06-      564,000.00     

-               370,358.00     469,804.00     515,240.00     542,000.00     4.06-      564,000.00     
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รายจา่ย

รวมหมวดเงนิเดอืน ค่าจา้งประจ า และค่าจา้งชั่วคราว 

รวมงบบุคลากร 

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลต าบลหา้งฉัตรแม่ตาล

ต าบลหา้งฉัตร  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

รายจา่ยจริง ประมาณการ



ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง ปี 2561
(%)

งบด าเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ
ค่าตอบแทน 
ประเภท
1. ค่าเชา่บ้าน -               11,400.00      11,600.00      12,100.00       13,000.00      1.54-      13,200.00      
2. เงนิชว่ยเหลอืการศึกษาบุตร -               1,937.00        3,807.00        3,740.00         4,200.00        -        4,200.00        
3. เงนิชว่ยเหลอืค่ารักษาพยาบาล -               7,397.50        -               -                -               -        -               

-               20,734.50      15,407.00      15,840.00       17,200.00      1.16-      17,400.00      

ค่าใชส้อย
ประเภท
1. รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เขา้ลกัษณะ -               -               -               2,400.00         10,000.00      300.00-   40,000.00      
รายจา่ยหมวดอ่ืน ๆ

1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ -                -                -                2,400.00          10,000.00       300.00-    40,000.00       

2. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจา่ยเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษา -               -               700.00           15,000.00      -        15,000.00      
ทรัพยส์นิ เพ่ือให้สามารถใชง้านไดต้ามปกตฯิ)

-               -               -               3,100.00         25,000.00      120.00-   55,000.00      
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รวมค่าใชส้อย 

รวมค่าตอบแทน 

รายจา่ยจริง ประมาณการ
รายจา่ย



ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง ปี 2561
(%)

ค่าวัสด ุ
ประเภท
1. วัสดสุ านักงาน -               8,350.00        25,919.00      11,383.00       20,000.00      25.00     15,000.00      

1.1 วัสดุส านักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงาน -                8,350.00         17,219.00       11,383.00        20,000.00       25.00     15,000.00       
8,700.00        -                

2. วัสดโุฆษณาและเผยแพร่ -               4,000.00        -               4,900.00         5,000.00        -        5,000.00        

3. วัสดคุอมพิวเตอร์ -               840.00          18,387.00      13,680.00       20,000.00      -        20,000.00      
3.1 วัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน -                840.00           18,387.00       13,680.00        20,000.00       -        20,000.00       

-               13,190.00      44,306.00      29,963.00       45,000.00      11.11     40,000.00      

-               33,924.50      59,713.00      48,903.00       87,200.00      28.90-     112,400.00     

-               33,924.50      59,713.00      48,903.00       87,200.00      28.90-     112,400.00     
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รายจา่ย

รวมค่าวัสด ุ

รวมหมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ

รายจา่ยจริง ประมาณการ

รวมงบด าเนินงาน 



ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง ปี 2561
(%)

งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
ประเภท
1. ครุภัณฑ์ส านักงาน -               -               -               -                4,000.00        235.00-   13,400.00      

1.1 ตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) 1 ตู้ ๆ ละ 5,500.-บาท (มาตรฐานฯ) -               -               -               -                -               100.00-    5,500.00         
1.2 ตู้เหล็ก 4 ล้ินชัก (มอก.) 1 ตู้ ๆ ละ 7,900.-บาท (มาตรฐานฯ) -               -               -               -                -               100.00-    7,900.00         

2. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ -               -               5,500.00        -                -               -        -               

3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -               -               7,600.00        -                -               100.00-   22,000.00      
3.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ฯ 1 ชุด ๆ ละ 22,000.-บาท (มาตรฐานฯ) -               -               -               -                -               100.00-    22,000.00       

4. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษา -               -               -               -                -               100.00-   -               
โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เคร่ืองบิน เคร่ืองจักรกล
ยานพาหนะ เป็นต้น ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติหรือซ่อมกลาง)

-               -               13,100.00      -                4,000.00        785.00-   35,400.00      

-               -               13,100.00      -                4,000.00        785.00-   35,400.00      

-               -               13,100.00      -                4,000.00        785.00-   35,400.00      

-               404,282.50     542,617.00     564,143.00     633,200.00     12.41-     711,800.00     
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รวมงบลงทุน 

รายจา่ย
ประมาณการรายจา่ยจริง

รวมค่าครุภัณฑ์ 

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 

รวมงานบริหารทั่วไป 



ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง ปี 2561
(%)

    7.2 งานสง่เสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน
งบด าเนินงาน 
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ
ค่าใชส้อย
ประเภท
1. รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เขา้ลกัษณะ 25,473.00      112,705.00     71,465.00      152,090.00     182,700.00     20.63     145,000.00     
รายจา่ยหมวดอ่ืน ๆ 93,000.00       

1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าเวทีประชาคมต าบล/เทศบาลต าบล 5,473.00         9,510.00         11,690.00       9,340.00          10,000.00       -        10,000.00       
ห้างฉัตรแม่ตาลเคล่ือนที่
1.2 โครงการสนับสนุนกจิกรรม อสม.แห่งชาติ -                59,775.00       59,775.00       -                 50,000.00       100.00    -                
1.3 โครงการสนับสนุนศูนยป์ฏิบัติพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดต าบล 20,000.00       -                -                20,000.00        20,000.00       -        20,000.00       
1.4 โครงการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสให้กบัประชาชน -                -                -                29,750.00        30,000.00       50.00-     45,000.00       
1.5 โครงการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป -                43,420.00       -                -                 20,000.00       -        20,000.00       
1.6 โครงการ "การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน" (โครงการ D.A.R.E)-                -                -                -                 20,000.00       -        20,000.00       
1.7 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสตรี -                -                -                -                 -                100.00-    30,000.00       
1.8 โครงการปอูงกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด(อดุหนทุั่วไปก าหนดวัตถุประสงค์) -                -                -                -                 32,700.00       100.00    -                

25,473.00      112,705.00     71,465.00      152,090.00     182,700.00     20.63     145,000.00     

25,473.00      112,705.00     71,465.00      152,090.00     182,700.00     20.63     145,000.00     

25,473.00      112,705.00     71,465.00      152,090.00     182,700.00     20.63     145,000.00     
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รวมค่าใชส้อย 

รายจา่ยจริง
รายจา่ย

ประมาณการ

รวมรายจา่ยหมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ

รวมงบด าเนินงาน 



ประมาณการ
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง ปี 2561

(%)

งบเงนิอุดหนุน
หมวดเงนิอุดหนุน 
เงนิอุดหนุน
ประเภท
1. เงนิอุดหนุนสว่นราชการ 52,000.00      48,000.00      45,000.00      50,000.00       30,000.00      -        30,000.00      

1.1 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอห้างฉตัร -                 
 - โครงการสนับสนุนกิ่งกาชาดอ าเภอห้างฉัตร ประจ าปีงบประมาณ 12,000.00       12,000.00       15,000.00       -                 -                -        -                
2558 อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง
 - โครงการเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติ 30,000.00       30,000.00       30,000.00       -                 30,000.00       -        30,000.00       
การพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง
ประจ าปีงบประมาณ 2561
 - โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) 10,000.00       6,000.00         -                -                 -                -        -                
อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง ประจ าปีงบประมาณ 2559

2. เงนิอุดหนุนเอกชน 100,000.00     413,800.00     92,500.00      165,100.00     140,000.00     14.29     120,000.00     
2.1 อดุหนุนคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน 10,000.00       15,000.00       7,500.00         7,500.00          -                -        -                
ประจ าหมู่บ้าน บ้านแม่ฮาว หมู่ 3
 - โครงการพัฒนางานสาธารณสุข
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รายจา่ยจริง
รายจา่ย



ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง ปี 2561
(%)

2.2 อดุหนุนคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน 10,000.00       15,000.00       7,500.00         7,500.00          -                -        -                
ประจ าหมู่บ้าน บ้านสถานี หมู่ 4
 - โครงการพัฒนางานสาธารณสุข
2.3 อดุหนุนคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน 10,000.00       15,000.00       7,500.00         7,500.00          -                -        -                
ประจ าหมู่บ้าน บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5
 - โครงการพัฒนางานสาธารณสุข
2.4 อดุหนุนคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน 10,000.00       15,000.00       7,500.00         7,500.00          -                -        -                
ประจ าหมู่บ้าน บ้านขามแดง หมู่ 6
 - โครงการพัฒนางานสาธารณสุข
2.5 อดุหนุนคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน 10,000.00       15,000.00       7,500.00         7,500.00          -                -        -                
ประจ าหมู่บ้าน บ้านปันง้าว หมู่ 7
 - โครงการพัฒนางานสาธารณสุข
2.6 อดุหนุนคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน 10,000.00       15,000.00       7,500.00         7,500.00          -                -        -                
ประจ าหมู่บ้าน บ้านหัวหนอง หมู่ 8
 - โครงการพัฒนางานสาธารณสุข
2.7 อดุหนุนคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน 10,000.00       15,000.00       7,500.00         7,500.00          -                -        -                
ประจ าหมู่บ้าน บ้านปางม่วง หมู่ 9
 - โครงการพัฒนางานสาธารณสุข
2.8 อดุหนุนกลุ่มสตรีต าบลห้างฉัตร 20,000.00       20,000.00       20,000.00       20,000.00        20,000.00       100.00    -                
 - โครงการวันสตรีสากลอ าเภอห้างฉัตร
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ประมาณการ
รายจา่ย

รายจา่ยจริง
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2.9 อดุหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวต าบลห้างฉัตร 10,000.00       20,000.00       20,000.00       20,000.00        20,000.00       -        20,000.00       
 - โครงการค่ายพัฒนาครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด
2.10 ชมรมผู้สูงอายุต าบลห้างฉัตร -                -                -                72,600.00        100,000.00     -        100,000.00     
 - โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลห้างฉัตร

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

3.1 อดุหนุนกิ่งกาชาดอ าเภอห้างฉัตร -                -                -                15,000.00        15,000.00       -        15,000.00       
 - โครงการสนับสนุนกิ่งกาชาดอ าเภอห้างฉัตรฯ

152,000.00     461,800.00     137,500.00     230,100.00     185,000.00     10.81     165,000.00     

152,000.00     461,800.00     137,500.00     230,100.00     185,000.00     10.81     165,000.00     

177,473.00     574,505.00     208,965.00     382,190.00     367,700.00     15.69     310,000.00     

177,473.00     978,787.50     751,582.00     946,333.00     1,000,900.00  2.09-      1,021,800.00  
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รวมหมวดเงนิอุดหนุน 

รายจา่ย

รวมงบเงนิอุดหนุน 

รวมงานสง่เสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 

รวมรายจา่ยแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 

ประมาณการรายจา่ยจริง
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 8. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
    8.1 งานกีฬาและนันทนาการ

งบด าเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ
ค่าใชส้อย
ประเภท
1. รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เขา้ลกัษณะ 104,470.00     124,215.00     116,629.00     48,350.00       150,000.00     -        150,000.00    
รายจา่ยหมวดอ่ืน ๆ

1.1 โครงการแข่งขันกฬีาเยาวชน และประชาชนภายในเทศบาล 54,490.00       75,715.00       116,629.00     -                 100,000.00     -        100,000.00     
ต าบลห้างฉัตรแม่ตาล
1.2 โครงการแข่งขันกฬีาผู้สูงอายุต าบลห้างฉัตร 49,980.00       48,500.00       -                48,350.00        50,000.00       -        50,000.00       

104,470.00     124,215.00     116,629.00     48,350.00       150,000.00     -        150,000.00    
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รายจา่ย

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลต าบลหา้งฉัตรแม่ตาล

ต าบลหา้งฉัตร  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

รายจา่ยจริง ประมาณการ

รวมค่าใชส้อย 
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ค่าวัสด ุ
ประเภท
1. วัสดกีุฬา 59,992.00      59,905.00      59,994.00      59,981.00       60,000.00      -        60,000.00      

59,992.00      59,905.00      59,994.00      59,981.00       60,000.00      -        60,000.00      

164,462.00     184,120.00     176,623.00     108,331.00     210,000.00     -        210,000.00    

164,462.00     184,120.00     176,623.00     108,331.00     210,000.00     -        210,000.00    

งบเงนิอุดหนุน
หมวดเงนิอุดหนุน 
เงนิอุดหนุน
ประเภท
1. เงนิอุดหนุนสว่นราชการ 10,000.00      10,000.00      10,000.00      10,000.00       10,000.00      100.00   -               

1.1 อดุหนุนโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 10,000.00       10,000.00       10,000.00       10,000.00        10,000.00       100.00    -               
 - โครงการการจัดการแข่งขันกฬีาเด็กและเยาวชนอ าเภอห้างฉัตร
ประจ าปีการศึกษา 2560

2. เงนิอุดหนุนเอกชน 63,000.00      99,000.00      208,900.00     -                -               -        -               
2.1 อดุหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 15,000.00       20,000.00       35,000.00       -                 -                -        -               
 - โครงการแข่งขันกฬีาเยาวชน และประชาชนภายในเทศบาลฯ
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รายจา่ย
ประมาณการ

รวมงบด าเนินงาน 

รวมหมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ

รายจา่ยจริง

รวมค่าวัสด ุ
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2.2 อดุหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสถานี หมู่ 4 5,000.00         10,000.00       15,000.00       -                 -                -        -               
 - โครงการแข่งขันกฬีาเยาวชน และประชาชนภายในเทศบาลฯ
2.3 อดุหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5 9,000.00         14,000.00       25,000.00       -                 -                -        -               
 - โครงการแข่งขันกฬีาเยาวชน และประชาชนภายในเทศบาลฯ
2.4 อดุหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านขามแดง หมู่ 6 8,000.00         13,000.00       25,000.00       -                 -                -        -               
 - โครงการแข่งขันกฬีาเยาวชน และประชาชนภายในเทศบาลฯ
2.5 อดุหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านปันง้าว หมู่ 7 15,000.00       20,000.00       35,000.00       -                 -                -        -               
 - โครงการแข่งขันกฬีาเยาวชน และประชาชนภายในเทศบาลฯ
2.6 อดุหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหัวหนอง หมู่ 8 6,000.00         12,000.00       15,000.00       -                 -                -        -               
 - โครงการแข่งขันกฬีาเยาวชน และประชาชนภายในเทศบาลฯ
2.7 อดุหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านปางม่วง หมู่ 9 5,000.00         10,000.00       15,000.00       -                 -                -        -               
 - โครงการแข่งขันกฬีาเยาวชน และประชาชนภายในเทศบาลฯ
2.8 อดุหนุนชมรมผู้สูงอายุต าบลห้างฉัตร -                -                43,900.00       -                 -                -        -               
 - โครงการแข่งขันกฬีาผู้สูงอายุต าบลห้างฉัตร

73,000.00      109,000.00     218,900.00     10,000.00       10,000.00      100.00   -               

73,000.00      109,000.00     218,900.00     10,000.00       10,000.00      100.00   -               

237,462.00     293,120.00     395,523.00     118,331.00     220,000.00     4.55      210,000.00    
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รวมงบเงนิอุดหนุน 

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 

รายจา่ยจริง

รวมหมวดเงนิอุดหนุน 

ประมาณการ
รายจา่ย
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    8.2 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน
งบด าเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ
ค่าใชส้อย
ประเภท
1. รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เขา้ลกัษณะ 76,860.00      171,834.20     298,293.60     401,467.23     450,000.00     20.00     360,000.00    
รายจา่ยหมวดอ่ืน ๆ

1.1 โครงการท าบุญ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล หรือวันส าคัญของชาติ -                29,780.00       -                -                 -                100.00-    30,000.00       
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการฌาปนสถานต าบลห้างฉัตร -                77,184.20       38,553.60       16,767.23        30,000.00       66.67-     50,000.00       
1.3 โครงการส่งเสริมประเพณีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุและผู้น าท้องถิ่นฯ 8,000.00         -                500.00           -                 -                -        -               
1.4 โครงการถวายเทียนพรรษา 18,880.00       6,580.00         -                -                 20,000.00       100.00    -               
1.5 โครงการจัดงานบุญกนิข้าวสลาก (สลากภัตร) 5,000.00         13,290.00       4,000.00         -                 10,000.00       -        10,000.00       
1.6 โครงการจัดงานเข้ารุกขมูล 14,980.00       15,000.00       -                -                 -                -        -               
1.7 โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณียีเ่ป็ง (ลอยกระทง) -               -               120,000.00     240,000.00      240,000.00     50.00     120,000.00     
1.8 โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณีปี๋ใหม่เมือง (สงกรานต์) -                -                119,540.00     118,500.00      120,000.00     -        120,000.00     
1.9 โครงการสรงน้ าพระธาตุปางม่วง หมู่ 9 -                -                15,700.00       26,200.00        30,000.00       -        30,000.00       

30,000.00      30,000.00      -               -                
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รายจา่ยจริง ประมาณการ
รายจา่ย
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76,860.00      171,834.20     298,293.60     401,467.23     450,000.00     20.00     360,000.00    

76,860.00      171,834.20     298,293.60     401,467.23     450,000.00     20.00     360,000.00    

76,860.00      171,834.20     298,293.60     401,467.23     450,000.00     20.00     360,000.00    

งบเงนิอุดหนุน    
หมวดเงนิอุดหนุน 
เงนิอุดหนุน
ประเภท
1. เงนิอุดหนุนสว่นราชการ 15,000.00      25,000.00      25,000.00      25,000.00       25,000.00      40.00     15,000.00      

1.1 อดุหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอห้างฉัตร 15,000.00       15,000.00       15,000.00       15,000.00        15,000.00       -        15,000.00       
 - โครงการจัดสนับสนุนกจิกรรมงานรัฐพิธี และงานวัฒนธรรม
ประเพณี ประจ าปีงบประมาณ 2561
1.2 อดุหนุนส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดล าปาง -                10,000.00       10,000.00       10,000.00        10,000.00       100.00    -               

2. เงนิอุดหนุนเอกชน 174,000.00     275,000.00     155,000.00     -                -               -        -               

189,000.00     300,000.00     180,000.00     25,000.00       25,000.00      40.00     15,000.00      

189,000.00     300,000.00     180,000.00     25,000.00       25,000.00      40.00     15,000.00      

265,860.00     471,834.20     478,293.60     426,467.23     475,000.00     21.05     375,000.00    
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รายจา่ยจริง ประมาณการ
รายจา่ย

รวมค่าใชส้อย 

รวมหมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ

รวมงบด าเนินงาน 

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

รวมงบเงนิอุดหนุน 

รวมหมวดเงนิอุดหนุน 
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    8.3 งานวิชาการางแผนและสง่เสริมการท่องเที่ยว
งบด าเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ
ค่าใชส้อย
ประเภท
1. รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เขา้ลกัษณะ 29,770.00      -               -               -                -               -        -               
รายจา่ยหมวดอ่ืน ๆ

1.1 โครงการการจัดงานสะโตกช้าง ประจ าปี 2558 29,770.00       -                -                -                 -                -        -               

29,770.00      -               -               -                -               -        -               

29,770.00      -               -               -                -               -        -               

29,770.00      -               -               -                -               -        -               

งบเงนิอุดหนุน

หมวดเงนิอุดหนุน 

เงนิอุดหนุน

ประเภท

1. เงนิอุดหนุนสว่นราชการ 10,000.00      10,000.00      10,000.00      10,000.00       40,000.00      50.00-     60,000.00      

1.1 อดุหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอห้างฉัตร 10,000.00       10,000.00       10,000.00       10,000.00        40,000.00       50.00-     60,000.00       
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รายจา่ยจริง ประมาณการ
รายจา่ย

รวมค่าใชส้อย 

รวมหมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ

รวมงบด าเนินงาน 
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 - โครงการสนับสนุนการจัดงานร่ืนเริงฤดูหนาวของดีนครล าปาง 10,000.00       10,000.00       10,000.00       10,000.00        10,000.00       -        10,000.00       

ประจ าปีงบประมาณ 2561

 - โครงการสนับสนุนการจัดงานร่ืนเริงฤดูหนาวของดีอ าเภอห้างฉัตร -                -                -                -                 30,000.00       66.67-     50,000.00       

ประจ าปีงบประมาณ 2561

10,000.00      10,000.00      10,000.00      10,000.00       40,000.00      50.00-     60,000.00      

10,000.00      10,000.00      10,000.00      10,000.00       40,000.00      50.00-     60,000.00      

39,770.00      10,000.00      10,000.00      10,000.00       40,000.00      50.00-     60,000.00      

543,092.00     774,954.20     883,816.60     554,798.23     735,000.00     12.24     645,000.00    
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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      46,840.00      68,985.00       70,000.00      -        70,000.00      

19,950.00      39,330.00      46,840.00      68,985.00       70,000.00      -        70,000.00      

19,950.00      39,330.00      46,840.00      68,985.00       70,000.00      -        70,000.00      

19,950.00      39,330.00      46,840.00      68,985.00       70,000.00      -        70,000.00      
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลต าบลหา้งฉัตรแม่ตาล

ต าบลหา้งฉัตร  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

รายจา่ยจริง ประมาณการ
รายจา่ย

รวมค่าวัสด ุ

รวมหมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ

รวมงบด าเนินงาน 
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งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
ประเภท
1. ครุภัณฑ์การเกษตร -               -               45,000.00      -                -               -        -               

-               -               45,000.00      -                -               -        -               

-               -               45,000.00      -                -               -        -               

-               -               45,000.00      -                -               -        -               

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      91,840.00      68,985.00       80,000.00      -        80,000.00      
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รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 

รวมงบลงทุน 

รายจา่ย
รายจา่ยจริง ประมาณการ

รวมหมวดรายจา่ยอ่ืน 

รวมงบรายจา่ยอ่ืน 

รวมค่าครุภัณฑ์ 

รวมงานสง่เสริมการเกษตร 



ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง ปี 2561
(%)

    9.2 งานอนุรักษ์แหลง่น้ าและป่าไม้
งบด าเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ
ค่าใชส้อย
ประเภท
1. รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เขา้ลกัษณะ 13,000.00      35,000.00      34,800.00      34,800.00       55,000.00      18.18-     65,000.00      
รายจา่ยหมวดอ่ืน ๆ

1.1 โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักด์ิ รักษ์พื้นที่สีเขียว -                20,000.00       19,800.00       19,800.00        20,000.00       -        20,000.00       
1.2 โครงการพระราชเสาวนีย์ -                15,000.00       15,000.00       15,000.00        15,000.00       -        15,000.00       
1.3 โครงการ "รักน้ า รักปุา รักษาแผ่นดิน" -                -                -                -                 10,000.00       100.00-    20,000.00       
1.4 โครงการกอ่สร้างฝายชะลอน้ า 13,000.00       -                -                -                 10,000.00       -        10,000.00       

13,000.00      35,000.00      34,800.00      34,800.00       55,000.00      18.18-     65,000.00      

13,000.00      35,000.00      34,800.00      34,800.00       55,000.00      18.18-     65,000.00      

13,000.00      35,000.00      34,800.00      34,800.00       55,000.00      18.18-     65,000.00      

13,000.00      35,000.00      34,800.00      34,800.00       55,000.00      18.18-     65,000.00      

32,950.00      74,330.00      126,640.00     103,785.00     135,000.00     7.41-      145,000.00    
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รายจา่ยจริง ประมาณการ
รายจา่ย

รวมงบด าเนินงาน 

รวมจา่ยแผนงานการเกษตร 

รวมหมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ

รวมค่าใชส้อย 

รวมงานอนุรักษ์แหลง่น้ าและป่าไม้ 



ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง ปี 2561
(%)

 10. แผนงานการพาณชิย์
    10.1 งานโรงฆ่าสตัว์

งบด าเนินงาน
หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสดุ
ค่าใชส้อย
ประเภท
1. รายจา่ยเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ -               60,000.00      60,000.00      9,300.00         180,000.00     20.00-     216,000.00     

1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ -                60,000.00       60,000.00       9,300.00          180,000.00     20.00-     216,000.00     

2. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจา่ยเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษา -               -               -               -                20,000.00      150.00-   50,000.00      
ทรัพยส์นิ เพ่ือให้สามารถใชง้านไดต้ามปกตฯิ)

-               60,000.00      60,000.00      9,300.00         200,000.00     33.00-     266,000.00     
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลต าบลหา้งฉัตรแม่ตาล

ต าบลหา้งฉัตร  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

รวมรายจา่ยค่าใชส้อย 

รายจา่ย
รายจา่ยจริง ประมาณการ
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(%)

ค่าวัสด ุ
ประเภท
1. วัสดงุานบ้านงานครัว -               29,680.00      14,350.00      8,025.00         20,000.00      50.00-     30,000.00      

2. วัสดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น -               108,096.00     64,280.00      29,775.00       50,000.00      -        50,000.00      

3. วัสดอ่ืุน -               -               -               -                -               100.00-   20,000.00      

-               137,776.00     78,630.00      37,800.00       70,000.00      42.86-     100,000.00     

-               197,776.00     138,630.00     47,100.00       270,000.00     35.56-     366,000.00     

-               197,776.00     138,630.00     47,100.00       270,000.00     35.56-     366,000.00     

-               197,776.00     138,630.00     47,100.00       270,000.00     35.56-     366,000.00     

-               197,776.00     138,630.00     47,100.00       270,000.00     35.56-     366,000.00     
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รวมรายจา่ยแผนงานการพาณชิย ์

รวมงานโรงฆ่าสตัว์ 

รายจา่ย

รวมค่าวัสด ุ

รวมหมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ

รวมงบด าเนินงาน 

รายจา่ยจริง ประมาณการ
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 11. แผนงานงบกลาง
    11.1 งานงบกลาง

งบกลาง
หมวดงบกลาง
ประเภท
1. เงนิสมทบกองทุนประกันสงัคมส าหรับพนักงานจา้งตามภารกิจ 177,732.00     128,538.00     110,433.00     115,409.00     188,600.00     1.59        185,600.00      
พนักงานจา้งทั่วไป
1.1 พนักงานจ้างในส านักงาน -                -                -                -                150,000.00      4.00-         156,000.00       
1.2 ผู้ดูแลเด็ก (อดุหนุนทั่วไปก าหนดวัตถุประสงค์)  -                -                -                -                38,600.00        23.32       29,600.00         
2. สวัสดกิารสงเคราะห์เบี้ยยงัชพีผู้ป่วยเอดส ์ 84,000.00      79,000.00      77,000.00      78,000.00      84,000.00       -         84,000.00        
จ านวน 14 คน ๆ ละ 500.-บาทต่อเดือน 
3. เบี้ยยงัชพีผู้สงูอายุ -               -               -               -               9,507,600.00   6.15-        10,092,000.00  
(อดุหนุนทั่วไปก าหนดวัตถุประสงค์)
4. เบี้ยยชัพีผู้พิการหรือทุพพลภาพ -               -               -               -               2,755,200.00   20.21-      3,312,000.00    
(อดุหนุนทั่วไปก าหนดวัตถุประสงค์)
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รายจา่ย
รายจา่ยจริง ประมาณการ

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลต าบลหา้งฉัตรแม่ตาล

ต าบลหา้งฉัตร  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง



ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง ปี 2561
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3. เงนิส ารองจา่ย 164,253.00     182,024.00     329,224.50     379,180.00     547,100.00     11.37      484,920.00      
4. รายจา่ยตามขอ้ผูกพัน 303,013.65     327,618.44     323,553.44     290,760.00     350,000.00     -         350,000.00      

4.1 เงินบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) 28,193.65       36,138.44       32,320.94       -                50,000.00        -          50,000.00         
4.2 เงินสมทบระบบหลักประกนัสุขภาพ (สปสช.) 124,820.00     141,480.00     141,232.50     140,760.00      150,000.00      -          150,000.00       
4.3 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล 150,000.00     150,000.00     150,000.00     150,000.00      150,000.00      -          150,000.00       

5. เงนิชว่ยเหลอืพิเศษ (เงนิค่าท าศพ) -               27,000.00      -               -               -                -         -                 
6. ชดใชห้น้ีกองทุนเศรษฐกิจชมุชน -               -               -               -               -                -         -                 

728,998.65     744,180.44     840,210.94     863,349.00     13,432,500.00 8.01-        14,508,520.00  

งบบ าเหน็จ/บ านาญ
หมวดบ าเหน็จ/บ านาญ
ประเภท
1. เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นท้องถ่ิน 369,657.00     360,554.77     426,000.00     420,000.00     430,000.00     2.33-        440,000.00      
(ก.บ.ท.)  (22,000,000*2/100)

369,657.00     360,554.77     426,000.00     420,000.00     430,000.00     2.33-        440,000.00      

1,098,655.65  1,104,735.21  1,266,210.94  1,283,349.00  13,862,500.00 7.83-        14,948,520.00  

1,098,655.65  1,104,735.21  1,266,210.94  1,283,349.00  13,862,500.00 7.83-        14,948,520.00  
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รวมรายจา่ยแผนงานงบกลาง 

รายจา่ยจริง ประมาณการ
รายจา่ย

รวมหมวดงบกลาง 

รวมหมวดบ าเหน็จ/บ านาญ 

รวมงานงบกลาง 



ประมาณการรายจา่ยรวมทั้งสิน้ 42,660,000.-บาท จา่ยจากรายได้จดัเก็บเอง หมวดภาษีจดัสรร และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนทั่วไปก าหนดวัตถุประสงค์  แยกเป็น

13,937,380  บาท
งานบริหารทั่วไป รวม 11,332,880  บาท
งบบุคลากร รวม 6,990,000       บาท
หมวดเงินเดอืน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว รวม 6,990,000       บาท
1. เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 

1.1 ประเภทเงินดอืนนายกเทศมนตร/ีรองนายกเทศมนตรี จ านวน 696,000         บาท
     เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล
จ านวน 3 อัตรา ต้ังแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที ่30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย

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

     โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธาน
สภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี
ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบีย้ประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2557
1.2 ประเภทเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตร/ีรองนายก จ านวน 120,000         บาท
เทศมนตรี  
     เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล จ านวน 3 อัตรา ต้ังแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560
ถึงวันที ่30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย 

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

รวมทั้งสิน้

แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลต าบลห้างฉตัรแม่ตาล

ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง
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     โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธาน
สภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี
ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบีย้ประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2557
1.3 ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตร/ีรองนายกเทศมนตรี จ านวน 120,000         บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีต าบล
ห้างฉัตรแม่ตาล จ านวน 3 อัตรา ต้ังแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที ่30 กันยายน
2561 ประกอบด้วย

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

     โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธาน
สภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี
ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบีย้ประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2557
1.4 ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี จ านวน 199,000         บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการฯ ทีป่รึกษานายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตร
แม่ตาล จ านวน 2 อัตรา ต้ังแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที ่30 กันยายน 2561
ประกอบด้วย

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

     โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธาน
สภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี
ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบีย้ประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2557
1.5 ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชกิสภาเทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล จ านวน 1,491,000       บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล จ านวน
12 คน ต้ังแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที ่30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย

1. ประธานสภาฯ จ านวน  1  คน
2. รองประธานสภาฯ จ านวน  1  คน
3. สมาชิกสภาฯ จ านวน 10 คน
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     โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธาน
สภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี
ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบีย้ประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2557

2. เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 
2.1 ประเภทเงินเดอืนพนักงาน จ านวน 2,870,000       บาท
  เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทัง้เงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานเทศบาล ต้ังแต่
วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที ่30 กันยายน 2561 จ านวน 9 อัตรา ประกอบด้วย
     1. ปลัดเทศบาล จ านวน 1 อัตรา
     2. หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล จ านวน 1 อัตรา
     3. หัวหน้าฝุายอ านวยการ จ านวน 1 อัตรา
     4. นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ จ านวน 1 อัตรา
     5. นิติกรช านาญการ จ านวน 1 อัตรา
     6. นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ จ านวน 1 อัตรา
     7. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ จ านวน 1 อัตรา
     8. เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน จ านวน 2 อัตรา
2.2 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 228,000         บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนอัตราเงินประจ าต าแหน่ง และค่าตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือนของปลัดเทศบาล เงินประจ าต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัดเทศบาลและ
หัวหน้าฝุายอ านวยการ เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ต้ังแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560
ถึงวันที ่30 กันยายน 2561
     โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เร่ือง มาตรฐาน
ทัว่ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น
(ฉบับที ่7)
2.3 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,156,000       บาท
     2.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 508,000          บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนพร้อมทัง้ปรับปรุงค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ
ต้ังแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที ่30 กันยายน 2561 จ านวน 3 อัตรา ประกอบด้วย 
     1. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จ านวน 1 อัตรา

2. พนักงานขับรถยนต์ จ านวน 1 อัตรา
3. พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา จ านวน 1 อัตรา
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     โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าปาง เร่ือง 
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิม่เติมจนถึงปัจจุบัน
ฉบับที ่6 พ.ศ. 2559 
     2.3.2 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัว่ไป จ านวน 648,000          บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนพร้อมทัง้ปรับปรุงค่าตอบแทนของพนักงานจ้างทัว่ไป
ต้ังแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที ่30 กันยายน 2561 จ านวน 6 อัตรา ประกอบด้วย

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

     โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าปาง เร่ือง 
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิม่เติมจนถึงปัจจุบัน
ฉบับที ่6 พ.ศ. 2559 
2.4 ประเภทเงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 110,000         บาท
     2.4.1 เงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 38,000            บาท
     เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว และเงินค่าตอบแทนพิเศษ ให้กับ
พนักงานจ้างตามภารกิจ ต้ังแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที ่30 กันยายน 2561
จ านวน 3 อัตรา 
     โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิม่
การครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ (ฉบับที ่6)
พ.ศ. 2558 โดยอนุโลม และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เร่ือง 
ก าหนดมาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที ่2) 
     2.4.2 เงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานจ้างทัว่ไป จ านวน 72,000            บาท
     เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว และเงินค่าตอบแทนพิเศษ ให้กับ
พนักงานจ้างทัว่ไป ต้ังแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที ่30 กันยายน 2561
จ านวน 6 อัตรา 
     โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิม่
การครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ (ฉบับที ่6)
พ.ศ. 2558 โดยอนุโลม และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เร่ือง 
ก าหนดมาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที ่2) 
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งบด าเนินงาน รวม 3,939,180       บาท
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อย และวัสดุ รวม 3,547,980       บาท
1. ค่าตอบแทน รวม 445,000         บาท

1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง จ านวน 60,000           บาท
ส่วนท้องถ่ิน 
     1.1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ปฏิบัตหิน้าทีท่ีเ่ป็นประโยชน์แก่เทศบาล จ านวน 50,000            บาท
ต าบลห้างฉตัรแมต่าล
     เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจ-
การจ้าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และค่าตอบแทนอย่างอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนสัตวแพทย์ แพทย์ผู้ตรวจโรคสัตว์ โรงฆา่สัตว์เทศบาลต าบล
ห้างฉัตรแม่ตาล และค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นทีเ่ทศบาลฯ มีค าส่ังแต่งต้ังให้ปฏิบัติ
หน้าทีอ่ันเกิดประโยชน์แก่ประชาชนและเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ฯลฯ
    โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 3652 ลงวันที ่
17 พฤศจิกายน 2553 เร่ือง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการซ้ือ
หรือการจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค 0406.4/ว 38 
ลงวันที ่28 เมษายน 2558 เร่ือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
     1.1.2 เงินรางวัลเก่ียวกับการสอบแขง่ขนั สอบคัดเลือกหรือคัดเลือก จ านวน 10,000            บาท
     เพือ่จ่ายเป็นเงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกหรือคัดเลือก
ส าหรับคณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกหรือคัดเลือก เช่น 
การสอบข้อเขียน (ข้อสอบแบบปรนัย ข้อสอบแบบอัตนัย) การสอบสัมภาษณ์หรือ
การประเมินบุคคล ซ่ึงเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลมีค าส่ังแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าที่
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542, ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2558, หนังสือจังหวัดล าปาง ที ่มท 08067.2/ว 1827
ลงวันที ่1 มิถุนายน 2550 เร่ือง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินรางวัลเกี่ยวกับ
การสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกและคัดเลือก
1.2 ประเภทค่าเบีย้ประชมุ จ านวน 20,000           บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าเบีย้ประชุมให้กับคณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการวิสามัญ 
และคณะกรรมการสามัญประจ าสภาทีส่ภามีมติแต่งต้ังขึ้นในกิจการของสภาเทศบาล
ต าบลห้างฉัตรแม่ตาล
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     โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี
ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบีย้ประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554
1.3 ประเภทค่าเชา่บ้าน จ านวน 312,000         บาท
    เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 และตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ
หรือหนังสือส่ังการต่าง ๆ ทีไ่ด้ก าหนดไว้
1.4 ประเภทเงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 53,000           บาท
     เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรนายกเทศมนตรี และบุตรของพนักงาน
เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล
     โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541, ฉบับที ่2 พ.ศ. 2541, ฉบับที ่3 
พ.ศ. 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค 0422.3/ว 257 ลงวันที ่28
มิถุนายน 2559 เร่ือง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน และ  
ตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการหรือหนังสือส่ังการต่าง ๆ ทีไ่ด้ก าหนดไว้

2. ค่าใชส้อย รวม 2,537,980       บาท
2.1 ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ จ านวน 1,697,980       บาท
     2.1.1 ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 30,000            บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสาร หรือค่าจ้างท าของเพื่อให้
การท างานให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์อันเกี่ยวกับการโฆษณาและเผยแพร่ของเทศบาล
ต าบลห้างฉัตรแม่ตาล อาทิเช่น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางภาพถ่าย เช่น 
ค่าล้างฟิล์มถ่ายรูป ค่าอัดรูปหรือส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ ส่ือส่ิงพิมพ์เกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงาน
ในรูปแบบต่าง ๆ หรือปูายกระแสพระราชด ารัส ปูายพระราชพิธีอันเนื่องในงานรัฐพิธี
พิธีต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
พระบรมวงศานุวงศ์ต่าง ๆ หรือการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ค่าเขียนปูายประชาสัมพันธ์ 
และข้อมูลต่าง ๆ ปูายแหล่งท่องเทีย่ว ปูายรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์ ปูายประชาสัมพันธ์  
การจัดการแข่งขันกีฬาระดับต่าง ๆ ค่าเขียนปูายส่งเสริมประชาธิปไตย ค่าเขียนปูาย
ประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติการเสียภาษีท้องถิ่น ค่าจัดท าแผ่นพับ ใบปลิวต่าง ๆ ค่าจัดท า
วารสาร นิตยสาร รายงานประจ าปีของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ค่าโฆษณาและ 
เผยแพร่ผลงานหรือค่าเขียนปูายประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ตามทีท่างราชการก าหนด ค่าจ้าง
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ท าสไลด์ วีดีทัศน์หรือค่าจ้างเหมาตัดต่อภาพ วีดีทัศน์ต่าง ๆ เพือ่น าเสนอการบรรยาย-
สรุปหรือผลการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ตลอดจนกลุ่มอาชีพต่างๆ 
ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการโฆษณาและเผยแพร่
     2.1.2 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 100,000          บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการหรือค่าจ้างท าของเพื่อให้การท างานให้ส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล เช่น ค่าจ้างเหมาครูพลศึกษา
เพือ่ส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ ค่าจ้างเหมาผู้น าเล่นกีฬาเพือ่ส่งเสริม
สุขภาพของประชาชน ค่าจ้างเหมาครูฝึกปฏิบัติเพือ่ให้นักเรียนห่างไกลยาเสพติด 
ค่าจ้างนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน และวันหยุด เพือ่ลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ค่าจ้างเหมารถดูดส่ิงปฏิกูล 
ส านักงานเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงฆา่สัตว์ ค่าจ้างเหมาท าลายวัชพืช
ทีส่าธารณะในพืน้ทีต่ าบลห้างฉัตร ค่าจ้างเหมาในการส ารวจข้อมูลหมู่บ้าน ข้อมูล
ทางสังคม หรือข้อมูลอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวกับอ านาจหน้าทีแ่ละข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนา
เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ค่าจ้างเหมาในการจัดท าวิจัยต่าง ๆ ค่าจ้างเหมา
ยานพาหนะรับ–ส่ง ประชาชน กลุ่มหรือคณะบุคคล หรือสนับสนุนหน่วยงานราชการ
ทีม่าปฏิบัติงานในพืน้ทีเ่ทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ในทางราชการ หรือน าประชาชน
หรือกลุ่มคณะบุคคลในพืน้ทีต่ าบลห้างฉัตรออกไปปฏิบัติงานหรือศึกษาดูงานนอกสถานที ่
ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารทีเ่กินขีดความสามารถเคร่ืองถ่ายเอกสาร ส าหรับใช้ในราชการ
ของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ค่าจ้างเหมาติดต้ังระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตต าบล 
หรือค่าจัดท าเว็ปไซต์ หรือค่าแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อมูลในเว็ปไซต์ ค่าเช่าโดเมนอินเตอร์เน็ต
ต าบลหรือค่าจ้างตัดต่อภาพ เพือ่เป็นการเพิม่พูนทักษะและศักยภาพให้แก่บุคลากรและ
ระบบการบริหารงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับกระแส
โลกาภิวัฒน์ และความก้าวหน้าของระบบสารสนเทศท าให้การติดต่อประสานงาน
ระหว่างจังหวัด อ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความรวดเร็วและ
ประหยัด ฯลฯ ค่าจ้างเหมาติดต้ังอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ เช่น ค่าเดินสายระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (LAN) หรือค่าจ้างเหมาติดต้ังสายใยแก้วน าแสง ค่าแชร์-
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง หรือจ้างเหมาติดต้ังครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของเทศบาลต าบล
ห้างฉัตรแม่ตาล รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 7120
ลงวันที ่9 ธันวาคม 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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     2.1.3 ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จ านวน 121,980          บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างยามดูแลรักษาความปลอดภัยภายในส านักงานเทศบาลต าบล
ห้างฉัตรแม่ตาล จ านวน 1 คน ๆ ละ 10,165.-บาทต่อเดือน 
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 7120
ลงวันที ่9 ธันวาคม 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     2.1.4 ค่าจ้างเหมาบริการดแูลรักษาท าความสะอาดอาคารสถานทีร่าชการ จ านวน 1,416,000       บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการการด าเนินงานโครงการหรือเพือ่เสริม
การปฏิบัติงานตามหน้าทีป่กติของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล และปฏิบัติงานอื่น
ตามทีเ่ทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลก าหนดและมอบหมาย ดังต่อไปนี้

1) โครงการจัดเก็บขยะ จ านวน 2 คน ๆ ละ 9,000.-บาทต่อเดือน
2) โครงการท าความสะอาดภายในอาคาร จ านวน 2 คน ๆ ละ 8,000.-
    บาทต่อเดือน
3) โครงการท าความสะอาด ดูแลต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม 
    จ านวน 3 คน ๆ ละ 8,000.-บาทต่อเดือน
4) โครงการท าความสะอาด ดูแลต้นไม้ ฌาปนสถาน จ านวน 2 คน ๆ ละ
    7,500.-บาทต่อเดือน
5) โครงการท าความสะอาด ดูแลต้นไม้สวนอนันตยศและทีส่าธารณะอื่น 
    จ านวน 6 คน ๆ ละ 7,500.-บาทต่อเดือน

     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 7120
ลงวันที ่9 ธันวาคม 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     2.1.5 ค่าจัดท าประกันภัยรถราชการ จ านวน 20,000            บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท าประกนัภัยรถราชการ ส าหรับรถประเภทต่าง ๆ เช่น
รถจักรยานยนต์ รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกน้ าดับเพลิง รถยนต์ดับเพลิง
เอนกประสงค์ รถบรรทุกขยะ รถพยาบาลฉุกเฉิน และรถประเภทอื่นทีไ่ด้ขึ้นทะเบียน
เป็นครุภัณฑ์ของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลเพือ่ใช้ในการปฏิบัติงานราชการ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็นและเกี่ยวข้อง
     โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535, 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่
14 สิงหาคม 2552 เร่ือง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
ประกันภัยรถยนต์ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที ่กค 0406.4/ว 366 ลงวันที่
20 ตุลาคม 2552 เร่ือง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าประกันภัย
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     2.1.6 ค่าเชา่ทรัพย์สินหรือค่าใชจ้่ายเก่ียวกับทีด่นิสาธารณะ จ านวน 10,000            บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัค่าเช่าทรัพย์สินหรือค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัที่ดิน-
สาธารณะทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ หรือค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับการแบ่งปัน
แนวเขต เช่น ค่าเช่า ค่าจัดให้เช่า ค่าธรรมเนียมการรังวัด ค่าธรรมเนียมอื่น ค่าปรับ
ค่าปักหลักเขตต าบล ค่าใช้จ่ายในการก าหนดเขต หรือค่าใช้จ่ายอื่น ส าหรับทีดิ่น
ทีร่าชพัสดุ หรือทีส่าธารณะประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ตามทีเ่ทศบาลต าบล
ห้างฉัตรแม่ตาลขอใช้ประโยชน์ในทางราชการหรือเพือ่การอื่น หรือเป็นแนวเขต
ของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ฯลฯ 
2.2 ประเภทรายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 10,000           บาท
     2.2.1 ค่ารับรอง จ านวน 10,000            บาท

 - ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล 
เพือ่จ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ค่าอาหาร 

ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายทีเ่กี่ยวเนื่องในการเล้ียงรับรอง
รวมทัง้ค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่นซ่ึงจ าเป็นต้องจ่ายทีเ่กี่ยวกับการรับรอง 
เพือ่เป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีไ่ปนิเทศงาน ตรวจงาน 
หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าทีท่ีเ่กี่ยวข้อง ซ่ึงร่วมต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล

 - ค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น คณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน่ คณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ ทีไ่ด้รับแต่งต้ังตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือส่ังการ
ของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืมต่าง ๆ เคร่ืองใช้ในการเล้ียงรับรองและค่าบริการอื่น ๆ
ซ่ึงจ าเป็นต้องจ่ายทีเ่กี่ยวกับการเล้ียงรับรองในการประชุมดังกล่าว ทัง้นี้ให้รวมถึง
ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ และเจ้าหน้าทีท่ีเ่กี่ยวข้องซ่ึงเข้าร่วมประชุม
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที ่
28 กรกฎาคม 2548 เร่ือง การต้ังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือ
ค่าเบีย้เล้ียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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2.3 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย จ านวน 770,000         บาท
หมวดอ่ืน ๆ 
     2.3.1 ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการและค่าลงทะเบียนตา่ง ๆ จ านวน 120,000          บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราช-
อาณาจักร เช่น ค่าเบีย้เล้ียง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ัก ค่าบริการจอดรถ ณ 
ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียน
ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็น ในการส่งคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ 
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล หรือประชาชน
ทีผู้่บริหารเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล อนุมัติให้ไปศึกษาฝึกอบรม สัมมนา หรือ
เข้ารับการศึกษาตามหลักสูตรต่าง ๆ ทีจ่ัดขึ้นโดยส่วนราชการหรือเอกชนจัดขึ้น
ทีเ่กี่ยวข้องกับงานราชการของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ เพือ่พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น ปรับบทบาทกระบวนการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับระเบียบ กฎหมาย วิทยาการใหม่ ๆ ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลง
อยู่เสมอ และหรือผู้เสพ ผู้ค้ายาเสพติด ทีท่างราชการก าหนดให้เข้ารับการอบรม
ทีจ่ัดขึ้นโดยส่วนราชการหรือเอกชน
     โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2555, ฉบับที ่2 พ.ศ. 2558, ฉบับที ่3 
พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557
     2.3.2 ค่าใชจ้่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถ่ินและสมาชกิสภาท้องถ่ิน  จ านวน 400,000          บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกต้ังตามทีค่ณะกรรมการการเลือกต้ัง
ก าหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนต าแหน่งทีว่่าง และกรณีคณะกรรมการ
การเลือกต้ังส่ังให้มีการเลือกต้ังใหม)่ รวมทัง้ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ 
การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าทีแ่ละ
การมีส่วนร่วมทางการเมือง ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และหรือ
สมาชิกวุฒิสภา ตามความเหมาะสม
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน ที ่มท 0890.4/ว 1932 
ลงวันที ่16 มิถุนายน 2552 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 
0808.2/ว 2989 ลงวันที ่31 พฤษภาคม 2560 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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     2.3.3 ค่าพวงมาลัย ชอ่ดอกไม ้กระเชา้ดอกไม ้และพวงมาลา จ านวน 5,000             บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ้ือหรือจัดท าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ พานพุม่ และ
พวงมาลา ซ่ึงประดิษฐ์จากดอกไม้สด ดอกไม้แห้ง เทียนชัย เคร่ืองทองน้อย ฯลฯ 
ส าหรับพิธีการในวันส าคัญต่าง ๆ ตามวาระและโอกาสทีจ่ าเป็นและมีความส าคัญ
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2989
ลงวันที ่31 พฤษภาคม 2560 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ
จังหวัดล าปาง ด่วนมาก ที ่ลป 0023.4/ว 17340 ลงวันที ่14 กรกฎาคม 2560
เร่ือง ขอให้ต้ังงบประมาณรายจ่ายเพือ่ด าเนินการตามนโยบายส าคัญ
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  หน้า 245 ข้อ 1
     2.3.4 โครงการศูนยป์ระสานราชการ (ศูนยบ์รกิารรว่ม) ขององค์กรปกครอง จ านวน 35,000            บาท
ส่วนท้องถ่ิน 
     เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์ประสานราชการ
(ศูนย์บริการร่วม) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงเป็นศูนย์กลางในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและให้บริการอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนทีม่า
ติดต่อราชการในการทีจ่ะต้องปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับอื่นใด สนับสนุน
ด้านวิชาการ ระเบียบ กฎหมาย หนังสือส่ังการ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานราชการ/องค์กรต่าง ๆ และประชาชนทัว่ไป ฯลฯ เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านธุรการ การติดต่อประสานงาน การดูแลรักษาวัสดุ
ครุภัณฑ์อุปกรณ์ส านักงาน ค่าจ้างเหมาบริการปิด-เปิด การดูแลรักษาความสะอาด
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ค่าครุภัณฑ์ - วัสดุส านักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ค่าปรับปรุง
ซ่อมแซมครุภัณฑ์และส่ิงก่อสร้าง ฯลฯ 
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2989
ลงวันที ่31 พฤษภาคม 2560 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ
จังหวัดล าปาง ด่วนมาก ที ่ลป 0023.4/ว 17340 ลงวันที ่14 กรกฎาคม 2560
เร่ือง ขอให้ต้ังงบประมาณรายจ่ายเพือ่ด าเนินการตามนโยบายส าคัญ
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  หน้า 310 ข้อ 16
     2.3.5 โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ จ านวน 200,000          บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปกปูองสถาบันพระมหากษัตริย์ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ หรือพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
การด าเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
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ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
     โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท
0808.2/ว 2989 ลงวันที ่31 พฤษภาคม 2560 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหนังสือจังหวัดล าปาง ด่วนมาก ที ่ลป 0023.4/ว 17340 ลงวันที ่14 กรกฎาคม
2560 เร่ือง ขอให้ต้ังงบประมาณรายจ่ายเพือ่ด าเนินการตามนโยบายส าคัญ
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  หน้า 245 ข้อ 2
     2.3.6 โครงการกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จ านวน 10,000            บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ส าหรับ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงาน
จ้างทัว่ไป และลูกจ้างเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ก านันผู้ใหญ่บ้านหรือประชาชน
ทัว่ไป เป็นค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง เคร่ืองด่ืม ค่าจัดสถานที ่
ค่าจ้างเหมาเคร่ืองเสียง ปูาย ค่าเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่
จ าเป็นในการจัดกิจกรรม 
     โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือจังหวัดล าปาง ด่วนมาก ที ่ลป 0023.4/
ว 17340 ลงวันที ่14 กรกฎาคม 2560 เร่ือง ขอให้ต้ังงบประมาณรายจ่ายเพือ่
ด าเนินการตามนโยบายส าคัญ
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  หน้า 311 ข้อ 23
2.4 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 60,000           บาท
     (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใชง้านไดต้ามปกต)ิ
     เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ ทีดิ่นและ
ส่ิงก่อสร้าง ของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ทีช่ ารุดไปตามสภาพการใช้งาน
ประจ าปี เพือ่ให้สามามารถใช้งานได้ตามปกติ 
     - กรณีเป็นการจ้างเหมาทัง้ค่าส่ิงของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย
     - กรณีทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเอง
ให้ปฏิบัติดังนี้ 
   1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้จ่ายจากค่าใช้สอย

2. ค่าส่ิงของทีซ้ื่อมาใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน ให้จ่ายจาก
   ค่าวัสดุ 
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3. ค่าวัสดุ รวม 565,000         บาท
3.1 ประเภทวัสดสุ านักงาน จ านวน 130,000         บาท
     3.1.1 วัสดสุ านักงานทีใ่ชใ้นการปฏิบัตงิาน จ านวน 100,000          บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือหรือจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล
ต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ประกอบด้วย วัสดุคงทน เช่น หนังสือ เคร่ืองคิดเลขขนาดเล็ก 
เคร่ืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ทีเ่ย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร
เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานด า ตรายาง ขาต้ัง (กระดานด า) ทีถู่พืน้ ตะแกรง-
วางเอกสาร เคร่ืองตัดโฟม เคร่ืองตัดกระดาษ เคร่ืองเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน,
แผนที ่พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นปูายชื่อส านักงานหรือหน่วยงาน
แผ่นปูายจราจรหรือแผ่นปูายต่าง ๆ มู่ล่ี, ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน)
นาฬิกาต้ังหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจ าลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ
วัสดุส้ินเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบค าผิด เทปกาว
ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปร้ิน เทปพีวีซี
แบบใส น้ ายาลบกระดาษไข กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เปฺก เข็มหมุด กระดาษ-
คาร์บอน แฟูม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าส าลี ธงชาติ ส่ิงพิมพ์
ทีไ่ด้จากการซ้ือหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามัน ไข ขี้ผ้ึง น้ าด่ืมส าหรับ
บริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ รวมตลอดถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกดิขึน้ซ่ึงต้อง
ช าระพร้อมค่าส่ิงของ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดต้ัง ฯลฯ
     3.1.2 ค่าจัดซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน จ านวน 30,000            บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือหนังสือพิมพ์ ส าหรับทีอ่่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 
จ านวน 7 หมู่บ้าน และจุดบริการสาธารณะในเขตเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล
3.2 ประเภทวัสดไุฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 10,000           บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟูา ส าหรับใช้ในส านักงาน โรงฆา่สัตว์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ฯลฯ หรือไฟฟูาสาธารณะ
ต่าง ๆ ในพืน้ทีเ่ทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ประกอบด้วย วัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน
ขาต้ังไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟูา เคร่ืองวัดกระแสไฟฟูา เคร่ืองวัดแรงดันไฟฟูา 
มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟูา เคร่ืองประจุไฟฟูา ฯลฯ  วัสดุส้ินเปลือง เช่น ฟิวส์ 
เทปพันสายไฟฟูา สายไฟฟูา หลอดไฟฟูา หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟูา ปล๊ักไฟฟูา 
สวิตซ์ไฟฟูา หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ 
มูฟวิง่คอยส์คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือ 
เสาอากาศส าหรับวิทย,ุ เคร่ืองรับโทรทัศน์, จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ  
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ดอกล าโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่าง ๆ 
แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ รวมตลอดถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงต้องช าระ
พร้อมค่าส่ิงของ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดต้ัง ฯลฯ
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3.3 ประเภทวัสดงุานบ้านงานครัว จ านวน 50,000           บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือหรือจัดจ้างท าวัสดุงานบ้านงานครัว ส าหรับใช้ในส านักงาน
งานก าจัดขยะมูลฝอย และโรงฆา่สัตว์เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ประกอบด้วย
วัสดุคงทน เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ า จานรอง
ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้ า ทีน่อน กระโถน เตาไฟฟูา เตาน้ ามัน เตารีด
เคร่ืองบดอาหาร เคร่ืองตีไข่ไฟฟูา เคร่ืองปิง้ขนมปัง กระทะไฟฟูา หม้อไฟฟูารวมถึง
หม้อหุงข้าวไฟฟูา กระติกน้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง ถังแก๊ส เตา ฯลฯ  วัสดุส้ินเปลือง 
เช่น ผงซักฟอก สบู ่น้ ายาดับกล่ิน แปรง ไม้กวาด เข่ง ผ้าปูทีน่อน ปลอกหมอน หมอน
ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ าจืดทีซ้ื่อจากเอกชน ฯลฯ  รวมตลอดถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่กิดขึ้น
ซ่ึงต้องช าระพร้อมค่าส่ิงของ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดต้ัง ฯลฯ 
3.4 ประเภทวัสดกุ่อสร้าง จ านวน 10,000           บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง ส าหรับใช้ในงานเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล
ประกอบด้วย วัสดุคงทน เช่น ไม้ ค้อน คีม ชะแลง จอบ ส่ิว เสียม เล่ือย ขวาน
กบไสไม้ เทปวัดระยะ เคร่ืองวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกด่ิง สว่าน โถส้วม 
อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ  วัสดุส้ินเปลือง เช่น น้ ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์
ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบือ้ง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ ท่อน้ า-
บาดาล ฯลฯ  รวมตลอดถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงต้องช าระพร้อมค่าส่ิงของ
เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดต้ัง ฯลฯ 
3.5 ประเภทวัสดยุานพาหนะและขนส่ง จ านวน 30,000           บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ส าหรับใช้กับรถยนต์ส่วนกลาง
รถบรรทุกขยะ รถจักรยานยนต์ รถซาเล้ง ประกอบด้วย วัสดุคงทน เช่น ไขควง 
ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเล่ือน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ กระจก-
โค้งมน ล๊อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ  
วัสดุส้ินเปลือง เช่น ยางรถยนต์ น้ ามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์ม-
กรองแสง ฯลฯ  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ เคร่ืองยนต์ 
(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ า หัวเทียน 
แบตเตอร่ี จานจ่าย ล้อ ถังน้ ามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจก-
มองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ รวมตลอดถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงต้องช าระพร้อมค่าส่ิงของ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดต้ัง ฯลฯ
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3.6 ประเภทวัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 250,000         บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส าหรับใช้กับรถยนต์ส่วนกลาง
รถบรรทุกขยะ รถจักรยานยนต์ รถซาเล้ง เคร่ืองตัดหญ้า เคร่ืองสูบน้ าของเทศบาล
ต าบลห้างฉัตรแม่ตาล หรือรถยนต์ของส่วนราชการอื่นทีม่าปฏิบัติงานให้กับเทศบาล
ต าบลห้างฉัตรแม่ตาล หรือน้ ามันไฮดรอลิกส าหรับเคร่ืองจักรกลของส่วนราชการอื่น
ทีม่าปฏิบัติงานให้กับเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ประกอบด้วย วัสดุส้ินเปลือง 
เช่น แก๊สหุงต้ม น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา 
น้ ามันจารบี น้ ามันเคร่ือง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ
3.7 ประเภทวัสดโุฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000            บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือหรือจัดจ้างท าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพือ่รณรงค์ประชา
สัมพันธ์ เพือ่เผยแพร่งานของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ประกอบด้วย วัสดุคงทน
เช่น ขาต้ังกล้อง ขาต้ังเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เคร่ืองกรอเทป
เลนส์ซูม กระเปาใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ  วัสดุส้ินเปลือง เช่น พูก่ัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมร่ีการ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,
วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวด าทีไ่ด้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ
รวมตลอดถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงต้องช าระพร้อมค่าส่ิงของ เช่น ค่าขนส่ง
ค่าภาษี ค่าติดต้ัง ฯลฯ
3.8 ประเภทวัสดคุอมพิวเตอร์ จ านวน 60,000           บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือหรือจัดจ้างท าวัสดุคอมพิวเตอร์ ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
ประกอบด้วย วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  วัสดุส้ินเปลือง เช่น อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc,
Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (ReelMagnetic Tape, 
Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล
ฯลฯ  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดนร์
ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแปูนอักขระหรือแปูนพิมพ์ (Key Board) เมมโมร่ีชิป
(Memor Chip) เช่น RAM  คัตซีทฟีดเตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse)
พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เคร่ืองกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card,
Sound Card) เป็นต้น เคร่ืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น แบบดิสเกตต์
(Disddette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติคอล
(Optical) เป็นต้น ฯลฯ รวมตลอดถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงต้องช าระพร้อม
ค่าส่ิงของ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดต้ัง ฯลฯ
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3.9 ประเภทวัสดอ่ืุน จ านวน 20,000           บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือหรือจัดจ้างท าวัสดุอื่น ส าหรับใช้ในงานเทศบาลต าบล
ห้างฉัตรแม่ตาล ประกอบด้วย วัสดุคงทน เช่น มิเตอร์น้ า - ไฟฟูา สมอเรือ
ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด - ปิดแก๊ส ฯลฯ รวมตลอดถึงค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงต้องช าระพร้อมค่าส่ิงของ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดต้ัง ฯลฯ

หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 391,200         บาท
1. ค่าสาธารณูปโภค

1.1 ประเภทค่าไฟฟ้า จ านวน 225,200         บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าไฟฟูา ค่าไฟฟูาสัญญาณรับ-ส่ง เคร่ืองส่งไร้สาย ทีใ่ช้ในส านักงาน
โรงฆา่สัตว์ ทีส่าธารณะ สวนสาธารณะ ฌาปนสถาน และสถานทีอ่ื่น ๆ ทีอ่ยู่ในความ
รับผิดชอบของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
1.2 ประเภทค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 15,000           บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล ทีใ่ช้ในส านักงาน โรงฆา่สัตว์ ทีส่าธารณะ 
สวนสาธารณะ ฌาปนสถาน และสถานทีอ่ื่น ๆ ทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล
ต าบลห้างฉัตรแม่ตาล
1.3 ประเภทค่าโทรศัพท์ จ านวน 15,000           บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พืน้ฐาน ค่าโทรศัพท์เคล่ือนที ่ฯลฯ และให้หมายความ
รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือ่ให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ เช่น ค่าเช่าเคร่ือง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบ ารุงรักษาสาย ฯลฯ
1.4 ประเภทค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 40,000           บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา-
ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็คทรอนิกส์ (GFMIS) 
1.5 ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 96,000           บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทรสาร) 
ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุส่ือสาร ค่าส่ือสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าส่ือสารอื่น ๆ 
เช่น ค่าเคเบิล้ทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง
ค่าใช้จ่ายเพือ่ให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
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งบลงทุน รวม 393,700         บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง รวม 393,700         บาท
1. ค่าครุภัณฑ์   รวม 393,700         บาท

1.1 ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 26,500           บาท
     1.1.1 โตะ๊ท างาน จ านวน 15,000            บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะท างาน 2 ตัว ๆ ละ 7,500 บาท ส าหรับใช้ในส านักปลัด
เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป คือ โต๊ะท างานเหล็ก 
แบบ 7 ล้ินชัก ขนาดโต๊ะกว้าง 153 เซนติเมตร ลึก 77 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร
จัดหานอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ ปี 2560 เป็นราคาทีจ่ัดหาอย่างประหยัดและ
จัดซ้ือได้ในท้องถิ่น
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 339 ข้อ 1 (6)
     1.1.2 เก้าอ้ีส านักงานพนักพิงสูง จ านวน 7,000             บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอี้ส านักงานพนักพิงสูง จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท 
ส าหรับใช้ในส านักปลัดเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
คือ ชนิดเบาะหนัง ปรับสูง-ต่ า ด้วยโช๊คไฮโดรลิก มีทีว่างแขน มีล้อเล่ือน ขนาดกว้าง 
62 เซนติเมตร ลึก 62 เซนติเมตร สูง 118-130 เซนติเมตร  
จัดหานอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ ปี 2560 เป็นราคาทีจ่ัดหาอย่างประหยัดและ
จัดซ้ือได้ในท้องถิ่น
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 340 (3)
     1.1.3 ตู้ใส่แฟ้มแขวน จ านวน 4,500             บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้ใส่แฟูมแขวน จ านวน 1 ตู้ ๆ ละ 4,500 บาท ส าหรับ
ใช้ในส านักปลัดเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป คือ
ตู้เหล็ก 4 ล้ินชัก มีล็อกแขวนเอกสาร ขนาดกว้าง 470 เซนติเมตร ลึก 620 เซนติเมตร
สูง 1,320 เซนติเมตร
จัดหานอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ ปี 2560 เป็นราคาทีจ่ัดหาอย่างประหยัดและ
จัดซ้ือได้ในท้องถิ่น
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 339 ข้อ 1 (4)
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1.2 ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 32,200           บาท
     1.2.1 เครื่องตดัหญ้า แบบขอ้อ่อน จ านวน 22,000            บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า แบบข้ออ่อน จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 11,000
บาท ส าหรับใช้ในงานเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
คือ 1) เป็นเคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพาย

2) เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า
3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
4) พร้อมใช้มีด

อุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งานได้
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ ปี 2560
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 342 (5)
     1.2.2 เครื่องตดัแตง่พุ่มไม้ จ านวน 10,200            บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองตัดแต่งพุม่ไม้ ขนาด 22 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง ๆ ละ
10,200 บาท ส าหรับใช้ในงานเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป คือ 1) เป็นเคร่ืองตัดแต่งพุม่ไม้ชนิดใช้เคร่ืองยนต์ แบบมือถือ

2) ใช้เคร่ืองยนต์เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ 
3) ความจุกระบอกสูบขนาดไม่น้อยกว่า 21 ซีซี
4) เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้า
5) ใบมีดตัดขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว
6) ใบมีดตัดสามารถใช้ได้ 2 ด้าน

อุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งานได้
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ ปี 2560
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 342 (6)
1.3 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 105,000         บาท
     1.3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่1 จ านวน 88,000            บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่1
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 4 ชุด ๆ ละ 22,000 บาท ส าหรับใช้ในงาน
ของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐาน คือ 

 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
   หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
   ไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จ านวน 1 หน่วย
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory
   ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
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 - มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
   หรือดีกว่า ดังนี้
   1) เป็นแผงวงจรเพือ่แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีม่ีหน่วยความจ า
       ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
   2) มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
       กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีส่ามารถใช้หน่วยความ
       จ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
   3) มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพติดต้ังอยู่แผงวงจรหลัก แบบ
       Onboard Graphics ทีม่ีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลัก
       ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า
   8 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
   ไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
   กว่า 240 GB จ านวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/
   1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีแปูนพิมพ์และเมาส์
 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 
   600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 

อุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุดพร้อมใช้งานได้
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2560
กระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 343 (1)
     1.3.2 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จ านวน 17,000            บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี  
จ านวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 17,000 บาท ส าหรับใช้ในส านักปลัดเทศบาลต าบลห้างฉัตร-
แม่ตาล โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐาน 

 - เป็นอุปกรณ์ทีม่ีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ
   และ Fax ภายในเคร่ืองเดียวกัน
 - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า
   1 ช่อง
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 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100
   Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)
 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า และ สี) ได้
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
 - มีถาดปูอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
 - สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทัง้สีและขาวด า
 - สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา
 - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
   กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

อุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุดพร้อมใช้งานได้
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2560
กระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 343 (2)
1.4 ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 220,000         บาท
     1.4.1 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือขา่ย แบบมมุมองคงทีส่ าหรับตดิตั้ง จ านวน 220,000          บาท
ภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network Camera) แบบที ่1
     เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่
ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network Camera) แบบที ่1
จ านวน 10 ชุด ๆ ละ 22,000 บาท พร้อมติดต้ัง ส าหรับติดต้ังบริเวณส านักงาน
เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐาน คือ 

 - มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,280x720 pixel หรือ
   ไม่น้อยกว่า 921,600 pixel
 - มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)
 - ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable
   (ICR) ส าหรับการบันทึกภาพได้ทัง้กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
 - มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.35 LUX ส าหรับการแสดงภาพสี
   (Color) และไม่มากกว่า 0.07 LUX ส าหรับการแสสดงภาพขาวด า
   (Black/White)
 - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
 - สามารถตรวจจับความเคล่ือนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้ 
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 - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพทีม่ีความแตกต่างของแสงมาก
   (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้
 - สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง 
 - ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
 - สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
 - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100
   Base-T หรือดีกว่า และสามารถท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af 
   หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
 - มีช่องส าหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจ าแบบ SD Card หรือ
   MicroSD Card หรือ Mini SD Card
 - ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดต้ังอุปกรณ์เพิม่เติมส าหรับหุม้กล้อง
   (Housing) ทีไ่ด้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า
 - ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
 - ผู้ผลิตได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม
 - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงาน
   ทีม่ีคุณภาพ 

อุปกรณ์ต่อพวงครบชุดพร้อมใช้งานได้
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจ าปี
พ.ศ. 2559 กระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 342 (4)
1.5 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 10,000           บาท
     (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ)่
     เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น
เคร่ืองบิน เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติหรือ
ค่าซ่อมกลาง 

งบเงินรายจ่ายอ่ืน รวม 10,000           บาท
หมวดรายจ่ายอ่ืน รวม 10,000           บาท
1. ประเภทรายจ่ายอ่ืน จ านวน 10,000           บาท

1.1 ค่าจ้างทีป่รึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย ประเมนิผล การบริการประชาชน จ านวน 10,000            บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างทีป่รึกษาเพือ่ศึกษา วิจัย ประเมินผล การพัฒนาระบบการ
บริการ การปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัว่ไป ของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,604,500    บาท
งบบุคลากร รวม 2,091,000       บาท
1. เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 

1.1 ประเภทเงินเดอืนพนักงาน (กองคลัง) จ านวน 1,736,000       บาท
  เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทัง้เงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานเทศบาล ต้ังแต่
วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที ่30 กันยายน 2561 จ านวน 6 อัตรา ประกอบด้วย

1. ผู้อ านวยการกองคลัง จ านวน 1 อัตรา
2. นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ จ านวน 1 อัตรา
3. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ช านาญการ จ านวน 1 อัตรา
4. เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน จ านวน 1 อัตรา
5. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน จ านวน 2 อัตรา

1.2 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง (กองคลัง) จ านวน 42,000           บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนอัตราเงินประจ าต าแหน่งของผู้อ านวยการกองคลัง
ต้ังแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที ่30 กันยายน 2561
     โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เร่ือง มาตรฐาน
ทัว่ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น
(ฉบับที ่7)
1.3 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (กองคลัง) จ านวน 284,000         บาท
     1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 284,000          บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนพร้อมทัง้ปรับปรุงค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ
ต้ังแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที ่30 กันยายน 2561 จ านวน 2 อัตรา ประกอบด้วย 

1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จ านวน 1 อัตรา
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จ านวน 1 อัตรา

     โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าปาง เร่ือง 
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิม่เติมจนถึงปัจจุบัน
ฉบับที ่6 พ.ศ. 2559 
1.4 ประเภทเงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานจ้าง (กองคลัง) จ านวน 29,000           บาท
     1.4.1 เงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 29,000            บาท
     เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว และเงินค่าตอบแทนพิเศษ ให้กับ
พนักงานจ้างตามภารกิจ ต้ังแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที ่30 กันยายน 2561
จ านวน 2 อัตรา 
     โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิม่
การครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ (ฉบับที ่6)
พ.ศ. 2558 โดยอนุโลม และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เร่ือง 
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ก าหนดมาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที ่2) 

งบด าเนินงาน รวม 461,600         บาท
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อย และวัสดุ รวม 461,600         บาท
1. ค่าตอบแทน รวม 191,600         บาท

1.1 ประเภทค่าเชา่บ้าน (กองคลัง) จ านวน 162,000         บาท
    เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 และตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ
หรือหนังสือส่ังการต่าง ๆ ทีไ่ด้ก าหนดไว้
1.2 ประเภทเงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร (กองคลัง) จ านวน 29,600           บาท
     เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล
     โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541, ฉบับที ่2 พ.ศ. 2541, ฉบับที ่3 
พ.ศ. 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค 0422.3/ว 257 ลงวันที ่28
มิถุนายน 2559 เร่ือง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน และ  
ตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการหรือหนังสือส่ังการต่าง ๆ ทีไ่ด้ก าหนดไว้

2. ค่าใชส้อย รวม 120,000         บาท
2.1 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย จ านวน 100,000         บาท
หมวดอ่ืน ๆ (กองคลัง)
     2.1.1 ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการและค่าลงทะเบียนตา่ง ๆ จ านวน 50,000            บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราช-
อาณาจักร เช่น ค่าเบีย้เล้ียง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ัก ค่าบริการจอดรถ ณ 
ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียน
ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็น ในการส่งคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ 
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล หรือประชาชน
ทีผู้่บริหารเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล อนุมัติให้ไปศึกษาฝึกอบรม สัมมนา หรือ
เข้ารับการศึกษาตามหลักสูตรต่าง ๆ ทีจ่ัดขึ้นโดยส่วนราชการหรือเอกชนจัดขึ้น
ทีเ่กี่ยวข้องกับงานราชการของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ เพือ่พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น ปรับบทบาทกระบวนการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับระเบียบ กฎหมาย วิทยาการใหม่ ๆ ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลง
อยู่เสมอ และหรือผู้เสพ ผู้ค้ายาเสพติด ทีท่างราชการก าหนดให้เข้ารับการอบรม
ทีจ่ัดขึ้นโดยส่วนราชการหรือเอกชน
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     โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2555, ฉบับที ่2 พ.ศ. 2558, ฉบับที ่3 
พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557
     2.1.2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ จ านวน 50,000            บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ค่าปูายประชาสัมพันธ์
พร้อมติดต้ัง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ การจัดท าหรือปรับข้อมูลแผนทีภ่าษีและทะเบียน
ทรัพย์สินและการจัดท าฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบลห้างฉัตร-
แม่ตาล เช่นการจัดท าฐานข้อมูลทีดิ่นและส่ิงปลูกสร้าง เพือ่รองรับการจัดเก็บภาษี
ทีดิ่นและส่ิงปลูกสร้างตามทีก่ฎหมายก าหนด 
     โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนทีภ่าษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.3/ว 462 ลงวันที ่29 กุมภาพันธ์ 2551, หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.3/ว 67 ลงวันที ่9 มกราคม 2555 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที ่31 พฤษภาคม 2560
เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 310 ข้อ 18
2.2 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (กองคลัง) จ านวน 20,000           บาท
     (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใชง้านไดต้ามปกต)ิ
     เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ ทีดิ่นและ
ส่ิงก่อสร้าง ของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ทีช่ ารุดไปตามสภาพการใช้งาน
ประจ าปี เพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
     - กรณีเป็นการจ้างเหมาทัง้ค่าส่ิงของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย
     - กรณีทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเอง
ให้ปฏิบัติดังนี้ 
   1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้จ่ายจากค่าใช้สอย

2. ค่าส่ิงของทีซ้ื่อมาใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน ให้จ่ายจาก
   ค่าวัสดุ 
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3. ค่าวัสดุ รวม 150,000         บาท
3.1 ประเภทวัสดสุ านักงาน (กองคลัง) จ านวน 100,000         บาท
     3.1.1 วัสดสุ านักงานทีใ่ชใ้นการปฏิบัตงิาน จ านวน 100,000          บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือหรือจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล
ต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ประกอบด้วย วัสดุคงทน เช่น หนังสือ เคร่ืองคิดเลขขนาดเล็ก 
เคร่ืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ทีเ่ย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร
เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานด า ตรายาง ขาต้ัง (กระดานด า) ทีถู่พืน้ ตะแกรง-
วางเอกสาร เคร่ืองตัดโฟม เคร่ืองตัดกระดาษ เคร่ืองเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน,
แผนที ่พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นปูายชื่อส านักงานหรือหน่วยงาน
แผ่นปูายจราจรหรือแผ่นปูายต่าง ๆ มู่ล่ี, ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน)
นาฬิกาต้ังหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจ าลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ
วัสดุส้ินเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบค าผิด เทปกาว
ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปร้ิน เทปพีวีซี
แบบใส น้ ายาลบกระดาษไข กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เปฺก เข็มหมุด กระดาษ-
คาร์บอน แฟูม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าส าลี ธงชาติ ส่ิงพิมพ์
ทีไ่ด้จากการซ้ือหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามัน ไข ขี้ผ้ึง น้ าด่ืมส าหรับ
บริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ รวมตลอดถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกดิขึน้ซ่ึงต้อง
ช าระพร้อมค่าส่ิงของ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดต้ัง ฯลฯ
3.2 ประเภทวัสดยุานพาหนะและขนส่ง (กองคลัง) จ านวน 10,000           บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ส าหรับใช้กับรถจักรยานยนต์
ของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ประกอบด้วย วัสดุคงทน เช่น ไขควง ประแจ 
แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเล่ือน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ กระจกโค้งมน 
ล๊อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ  
วัสดุส้ินเปลือง เช่น ยางรถยนต์ น้ ามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา 
ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ  วัสดุอุปกรณ์ ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ เคร่ืองยนต์
(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ า หัวเทียน 
แบตเตอร่ี จานจ่าย ล้อ ถังน้ ามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจก-
มองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ  รวมตลอดถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงต้องช าระพร้อมค่าส่ิงของ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดต้ัง ฯลฯ
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3.3 ประเภทวัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองคลัง) จ านวน 5,000            บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส าหรับใช้กับรถจักรยานยนต์
ของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ประกอบด้วย วัสดุส้ินเปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม 
น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา น้ ามันจารบี 
น้ ามันเคร่ือง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ
3.4 ประเภทวัสดโุฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000            บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือหรือจัดจ้างท าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพือ่รณรงค์ประชา
สัมพันธ์ เพือ่เผยแพร่งานของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ประกอบด้วย วัสดุคงทน
เช่น ขาต้ังกล้อง ขาต้ังเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เคร่ืองกรอเทป
เลนส์ซูม กระเปาใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ  วัสดุส้ินเปลือง เช่น พูก่ัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมร่ีการ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,
วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวด าทีไ่ด้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ
รวมตลอดถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงต้องช าระพร้อมค่าส่ิงของ เช่น ค่าขนส่ง
ค่าภาษี ค่าติดต้ัง ฯลฯ
3.5 ประเภทวัสดคุอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จ านวน 30,000           บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือหรือจัดจ้างท าวัสดุคอมพิวเตอร์ ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
ประกอบด้วย วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  วัสดุส้ินเปลือง เช่น อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc,
Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (ReelMagnetic Tape, 
Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล
ฯลฯ  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดนร์
ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแปูนอักขระหรือแปูนพิมพ์ (Key Board) เมมโมร่ีชิป
(Memor Chip) เช่น RAM  คัตซีทฟีดเตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse)
พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เคร่ืองกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card,
Sound Card) เป็นต้น เคร่ืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น แบบดิสเกตต์
(Disddette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติคอล
(Optical) เป็นต้น ฯลฯ รวมตลอดถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงต้องช าระพร้อม
ค่าส่ิงของ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดต้ัง ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 51,900           บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง รวม 51,900           บาท
1. ค่าครุภัณฑ์   รวม 51,900           บาท

1.1 ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน (กองคลัง) จ านวน 44,200           บาท
     1.1.1 ตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) จ านวน 11,000            บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) จ านวน 2 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท 
ส าหรับใช้ในเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป คือ 

1) มีมือจับชนิดบิด 
2) มีแผ่นชั้นปรับประดับ 3 ชิ้น 
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ ปี 2560
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 344 ข้อ 1.2 (1)
     1.1.2 ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จ านวน 4,700             บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก จ านวน 1 ตู้ ๆ ละ 4,700 บาท
ส าหรับใช้ในกองคลังเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป
คือ ขนาดกว้าง 1491 มิลลิเมตร ลึก 408 มิลลิเมตร สูง 878 มิลลิเมตร 
จัดหานอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ ปี 2560 เป็นราคาทีจ่ัดหาอย่างประหยัดและ
จัดซ้ือได้ในท้องถิ่น
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 344 (4)
     1.1.3 โตะ๊ท างาน จ านวน 8,000             บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะท างาน จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 4,000 บาท ส าหรับ
ใช้ในกองคลังเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป คือ
ขนาดกว้าง 80 เซนติเมตร ยาว 150 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร โต๊ะท างานไม้  
ขาเหล็ก มีตู้เก็บเอกสาร 2 ข้าง
จัดหานอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ ปี 2560 เป็นราคาทีจ่ัดหาอย่างประหยัดและ
จัดซ้ือได้ในท้องถิ่น
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 344 (6)
     1.1.4 โตะ๊วางคอมพิวเตอร์ จ านวน 3,500             บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท ส าหรับ
ใช้ในกองคลังเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป คือ
แบบ 2 ล้ินชัก ขนาดกว้าง 120 เซนติเมตร ลึก 60 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร 
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จัดหานอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ ปี 2560 เป็นราคาทีจ่ัดหาอย่างประหยัดและ
จัดซ้ือได้ในท้องถิ่น
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 344 (5)
     1.1.5 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตดิผนัง (มรีะบบฟอกอากาศ) จ านวน 17,000            บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู จ านวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 17,000 บาท ส าหรับ
ใช้ในกองคลังเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป คือ 

1) ขนาดทีก่ าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 12,000 บีทียู
2) ราคาทีก่ าหนดเป็นราคาทีร่วมค่าติดต้ัง
3) เคร่ืองปรับอากาศทีม่ีความสามารถในการท าความเย็น ขนาดไม่เกิน
    40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
    และฉลากประหยัดไฟฟูาเบอร์ 5
4) ต้องเป็นเคร่ืองปรับอากาศทีป่ระกอบส าเร็จรูปทัง้ชุด ทัง้หน่วย
    ส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) เคร่ืองปรับอากาศทีม่ีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาค
    ฝุุนละออง และสามารถถอดล้างท าความสะอาดได้
    - ชนิดต้ังพืน้หรือแขวน
    - ชนิดติดผนัง
    ส าหรับชนิดตู้ต้ังพืน้ เป็นเคร่ืองปรับอากาศทีไ่ม่มีระบบฟอกอากาศ
6) มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์
7) การจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศขนาดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการ
    นโยบายพลังงานแห่งชาติ คร้ังที ่3/2539 (คร้ังที ่57) เมื่อวันที ่14
    มิถุนายน 2539 เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน โดยให้พิจารณาจัดซ้ือ
    เคร่ืองปรับอากาศทีม่ีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือจากการ
    พิจารณาด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ
    - ถ้าจ านวนบีทียูเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจ านวนวัตต์ทีน่้อยกว่า
    - ถ้าจ านวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้น าจ านวนบีทียูหารด้วยจ านวนวัตต์
      (บีทียูต่อวัตต์) ผลทีไ่ด้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สูง ถือว่า
      เคร่ืองปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูงสามารถประหยัดพลังงาน
      ได้ดีกว่า
8) การติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ
    (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดง
         ไปกลับหุม้ฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
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อุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งานได้
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ ปี 2560
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 345 (3)
1.2 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จ านวน 7,700            บาท
     1.2.1 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉดีหมกึ (Inkjet) จ านวน 7,700             บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จ านวน
1 เคร่ือง ๆ ละ 7,700 บาท ส าหรับใช้ในกองคลังเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล
โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐาน คือ 

 - เป็นอุปกรณ์ทีม่ีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ 
   FAX ภายในเคร่ืองเดียวกัน 
 - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi หรือ 
   1,200x4,800 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm) 
   หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) 
   หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)
 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
 - มีถาดปูอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)

  - สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทัง้สีและขาวด า
   - สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา
  - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
   -  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100

   Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
   กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 

อุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุดพร้อมใช้งานได้
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2560
กระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 346 (2)



1,284,500  บาท
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,229,500  บาท
งบบุคลากร รวม 927,000       บาท
หมวดเงินเดอืน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว รวม 927,000       บาท
1. เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 

1.1 ประเภทเงินเดอืนพนักงาน (ส านักปลัด) จ านวน 493,000       บาท
     เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทัง้เงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานเทศบาล ต้ังแต่
วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที ่30 กันยายน 2561 จ านวน 2 อัตรา ประกอบด้วย
     1. นักปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ            จ านวน 1 อัตรา  
     2. เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน   จ านวน 1 อัตรา  
1.2 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ส านักปลัด) จ านวน 367,000       บาท
     1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 367,000        บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนพร้อมทัง้ปรับปรุงค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ
ต้ังแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที ่30 กันยายน 2561 จ านวน 3 อัตรา ประกอบด้วย
ประกอบด้วย

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

     โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าปาง เร่ือง 
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิม่เติมจนถึงปัจจุบัน
ฉบับที ่6 พ.ศ. 2559 
1.3 ประเภทเงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานจ้าง (ส านักปลัด) จ านวน 67,000         บาท
     1.3.1 เงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 67,000          บาท
     เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว และเงินค่าตอบแทนพิเศษ ให้กับ
พนักงานจ้างตามภารกิจ ต้ังแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที ่30 กันยายน 2561
จ านวน 3 อัตรา 
     โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิม่
การครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ (ฉบับที ่6)
พ.ศ. 2558 โดยอนุโลม และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เร่ือง 
ก าหนดมาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที ่2) 

แผนงานรักษาความสงบภายใน

รวมทั้งสิน้
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งบด าเนินงาน รวม 232,500       บาท
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อย และวัสดุ รวม 232,500       บาท
1. ค่าตอบแทน รวม 44,000         บาท

1.1 ประเภทค่าเชา่บ้าน (ส านักปลัด) จ านวน 36,000         บาท
    เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 และตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ
หรือหนังสือส่ังการต่าง ๆ ทีไ่ด้ก าหนดไว้
1.2 ประเภทเงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร (ส านักปลัด) จ านวน 8,000          บาท
     เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล
     โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541, ฉบับที ่2 พ.ศ. 2541, ฉบับที ่3 
พ.ศ. 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค 0422.3/ว 257 ลงวันที ่28
มิถุนายน 2559 เร่ือง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน และ  
ตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการหรือหนังสือส่ังการต่าง ๆ ทีไ่ด้ก าหนดไว้

2. ค่าใชส้อย รวม 65,000         บาท
2.1 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย จ านวน 5,000          บาท
หมวดอ่ืน ๆ (ส านักปลัด)
     2.1.1 ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการและค่าลงทะเบียนตา่ง ๆ จ านวน 5,000           บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราช-
อาณาจักร เช่น ค่าเบีย้เล้ียง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ัก ค่าบริการจอดรถ ณ 
ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียน
ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็น ในการส่งคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ 
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล หรือประชาชน
ทีผู้่บริหารเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล อนุมัติให้ไปศึกษาฝึกอบรม สัมมนา หรือ
เข้ารับการศึกษาตามหลักสูตรต่าง ๆ ทีจ่ัดขึ้นโดยส่วนราชการหรือเอกชนจัดขึ้น
ทีเ่กี่ยวข้องกับงานราชการของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ เพือ่พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น ปรับบทบาทกระบวนการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับระเบียบ กฎหมาย วิทยาการใหม่ ๆ ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลง
อยู่เสมอ และหรือผู้เสพ ผู้ค้ายาเสพติด ทีท่างราชการก าหนดให้เข้ารับการอบรม
ทีจ่ัดขึ้นโดยส่วนราชการหรือเอกชน
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     โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2555, ฉบับที ่2 พ.ศ. 2558, ฉบับที ่3 
พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557
2.2 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (ส านักปลัด) จ านวน 60,000         บาท
     (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใชง้านไดต้ามปกต)ิ
     เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ ทีดิ่นและ
ส่ิงก่อสร้าง ของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ทีช่ ารุดไปตามสภาพการใช้งาน
ประจ าปี เพือ่ให้สามามารถใช้งานได้ตามปกติ
     - กรณีเป็นการจ้างเหมาทัง้ค่าส่ิงของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย
     - กรณีทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเอง
ให้ปฏิบัติดังนี้ 
   1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้จ่ายจากค่าใช้สอย

2. ค่าส่ิงของทีซ้ื่อมาใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน ให้จ่ายจาก
   ค่าวัสดุ 

3. ค่าวัสดุ รวม 123,500       บาท
3.1 ประเภทวัสดสุ านักงาน (ส านักปลัด) จ านวน 5,000          บาท
     3.1.1 วัสดสุ านักงานทีใ่ชใ้นการปฏิบัตงิาน จ านวน 5,000           บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือหรือจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล
ต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ประกอบด้วย วัสดุคงทน เช่น หนังสือ เคร่ืองคิดเลขขนาดเล็ก 
เคร่ืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ทีเ่ย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร
เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานด า ตรายาง ขาต้ัง (กระดานด า) ทีถู่พืน้ ตะแกรง-
วางเอกสาร เคร่ืองตัดโฟม เคร่ืองตัดกระดาษ เคร่ืองเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน,
แผนที ่พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นปูายชื่อส านักงานหรือหน่วยงาน
แผ่นปูายจราจรหรือแผ่นปูายต่าง ๆ มู่ล่ี, ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน)
นาฬิกาต้ังหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจ าลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ
วัสดุส้ินเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบค าผิด เทปกาว
ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปร้ิน เทปพีวีซี
แบบใส น้ ายาลบกระดาษไข กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เปฺก เข็มหมุด กระดาษ-
คาร์บอน แฟูม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าส าลี ธงชาติ ส่ิงพิมพ์
ทีไ่ด้จากการซ้ือหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามัน ไข ขี้ผ้ึง น้ าด่ืมส าหรับ
บริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ รวมตลอดถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกดิขึน้ซ่ึงต้อง
ช าระพร้อมค่าส่ิงของ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดต้ัง  ฯลฯ
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3.2 ประเภทวัสดไุฟฟ้าและวิทยุ (ส านักปลัด) จ านวน 10,000         บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟูา ส าหรับใช้กับรถบรรทุกน้ าดับเพลิง
รถยนต์ดับเพลิงเอนกประสงค์ของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ประกอบด้วย
วัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ขาต้ังไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟูา เคร่ืองวัดกระแสไฟฟูา
เคร่ืองวัดแรงดันไฟฟูา มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟูา เคร่ืองประจุไฟฟูา ฯลฯ 
วัสดุส้ินเปลือง เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟูา สายไฟฟูา หลอดไฟฟูา หลอดไฟ เข็มขัด
รัดสายไฟฟูา ปล๊ักไฟฟูา สวิตซ์ไฟฟูา หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ
ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิง่คอยส์คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์
เบรกเกอร์ สายอากาศหรือ เสาอากาศส าหรับวิทย,ุ เคร่ืองรับโทรทัศน์, จานรับ
สัญญาณดาวเทียม ฯลฯ  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ดอกล าโพง แผงวงจร
ผังแสดงวงจรต่าง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ  รวมตลอดถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่กิดขึ้น
ซ่ึงต้องช าระพร้อมค่าส่ิงของ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดต้ัง  ฯลฯ
3.3 ประเภทวัสดยุานพาหนะและขนส่ง (ส านักปลัด) จ านวน 10,000         บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ส าหรับใช้กับรถบรรทุกน้ าดับเพลิง
รถยนต์ดับเพลิงเอนกประสงค์ ประกอบด้วย วัสดุคงทน เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง
กุญแจปากตาย กุญแจเล่ือน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ กระจกโค้งมน ล๊อคพวงมาลัย
สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ  วัสดุส้ินเปลือง เช่น
ยางรถยนต์ น้ ามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ เคร่ืองยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก
ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ า หัวเทียน แบตเตอร่ี จานจ่าย ล้อ ถังน้ ามัน 
ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์
เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ รวมตลอดถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงต้องช าระพร้อมค่าส่ิงของ
เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดต้ัง ฯลฯ
3.4 ประเภทวัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ส านักปลัด) จ านวน 60,000         บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส าหรับใช้กับรถบรรทุกน้ าดับเพลิง
รถยนต์ดับเพลิงเอนกประสงค์ รถพยาบาลฉุกเฉิน เคร่ืองสูบน้ าประจ ารถบรรทุกน้ า ฯลฯ 
ของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ประกอบด้วย วัสดุส้ินเปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม น้ ามัน-
เชื้อเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา น้ ามันจารบี น้ ามันเคร่ือง 
ถ่าน ก๊าส ฯลฯ
3.5 ประเภทวัสดวุิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ส านักปลัด) จ านวน 10,000         บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือหรือจัดจ้างท าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ส าหรับใช้ใน
งานเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ประกอบด้วย วัสดุคงทน เช่น ชุดเคร่ืองมือผ่าตัด
ทีว่างกรวยแก้ว กระบอกตวง เบ้าหลอม หูฟัง (Stethoscope) เปลหามคนไข้
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คีมถอนฟัน เคร่ืองวัดน้ าฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เคร่ืองนึ่ง เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ ฯลฯ
วัสดุส้ินเปลือง ส าลี และผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ฟิล์มเอกซเรย์ เคมีภัณฑ์
ออกซิจน น้ ายาต่าง ๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอดแก้ว ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือ
กระดาษกรอง จุกต่าง ๆ สัตว์เล้ียงเพือ่การทดลองวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
หลอดเอกซเรย์ ฯลฯ รวมตลอดถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงต้องช าระพร้อมค่าส่ิงของ
เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดต้ัง ฯลฯ
3.6 ประเภทวัสดโุฆษณาและเผยแพร่ (ส านักปลัด) จ านวน 5,000          บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือหรือจัดจ้างท าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพือ่รณรงค์ประชา
สัมพันธ์ เพือ่เผยแพร่งานของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ประกอบด้วย วัสดุคงทน
เช่น ขาต้ังกล้อง ขาต้ังเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เคร่ืองกรอเทป
เลนส์ซูม กระเปาใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ  วัสดุส้ินเปลือง เช่น พูก่ัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมร่ีการ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,
วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวด าทีไ่ด้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ
รวมตลอดถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงต้องช าระพร้อมค่าส่ิงของ เช่น ค่าขนส่ง
ค่าภาษี ค่าติดต้ัง ฯลฯ
3.7 ประเภทวัสดเุครื่องแตง่กาย (ส านักปลัด) จ านวน 7,500          บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือหรือจัดจ้างท าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย ส าหรับใช้ในเทศบาล
ต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ประกอบด้วย วัสดุคงทน เช่น เคร่ืองแบบ เส้ือ กางเกง ผ้า
เคร่ืองหมายยศและสังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เคร่ืองแต่งกาย
ชุดฝึกโขนละคร ฯลฯ รวมตลอดถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงต้องช าระพร้อมค่าส่ิงของ
เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดต้ัง ฯลฯ
3.8 ประเภทวัสดคุอมพิวเตอร์ (ส านักปลัด) จ านวน 5,000          บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือหรือจัดจ้างท าวัสดุคอมพิวเตอร์ ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
ประกอบด้วย วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  วัสดุส้ินเปลือง เช่น อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc,
Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (ReelMagnetic Tape, 
Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล
ฯลฯ  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดนร์
ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแปูนอักขระหรือแปูนพิมพ์ (Key Board) เมมโมร่ีชิป
(Memor Chip) เช่น RAM  คัตซีทฟีดเตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse)
พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เคร่ืองกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card,
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Sound Card) เป็นต้น เคร่ืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น แบบดิสเกตต์
(Disddette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติคอล
(Optical) เป็นต้น ฯลฯ รวมตลอดถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงต้องช าระพร้อม
ค่าส่ิงของ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดต้ัง ฯลฯ
3.9 ประเภทวัสดเุครื่องดบัเพลิง (ส านักปลัด) จ านวน 6,000          บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือหรือจัดจ้างท าวัสดุเคร่ืองดับเพลิง ส าหรับใช้ในงานเทศบาล
ต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ประกอบด้วย วัสดุส้ินเปลือง เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง
รวมตลอดถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงต้องช าระพร้อมค่าส่ิงของ เช่น ค่าขนส่ง 
ค่าภาษี ค่าติดต้ัง ฯลฯ
3.10 ประเภทวัสดอ่ืุน (ส านักปลัด) จ านวน 5,000          บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือหรือจัดจ้างท าวัสดุอื่น ส าหรับใช้ในงานเทศบาลต าบล
ห้างฉัตรแม่ตาล ประกอบด้วย วัสดุคงทน เช่น มิเตอร์น้ า - ไฟฟูา สมอเรือ
ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด - ปิดแก๊ส ฯลฯ รวมตลอดถึงค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงต้องช าระพร้อมค่าส่ิงของ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดต้ัง ฯลฯ

งบลงทุน รวม 70,000         บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง รวม 70,000         บาท
1. ค่าครุภัณฑ์   รวม 70,000         บาท

1.1 ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ส านักปลัด) จ านวน 60,000         บาท
     1.1.1 เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมอืถือ 5 วัตต์ จ านวน 60,000          บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ 
จ านวน 5 เคร่ือง ๆ ละ 12,000 บาท ส าหรับใช้ในงานเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป คือ ขนาดก าลังส่ง 5 วัตต์ ประกอบด้วย ตัวเคร่ือง
แท่นชาร์ท แบตเตอร่ี 1 ก้อน เสายาง เหล็กพับ อุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุดพร้อมใช้งานได้
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ ปี 2560
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 348 (1)
1.2 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (ส านักปลัด) จ านวน 10,000         บาท
     (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ)่
     เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น
เคร่ืองบิน เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติหรือ
ค่าซ่อมกลาง 
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งานป้องกันภยัฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั รวม 55,000      บาท
งบด าเนินงาน รวม 40,000         บาท
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ รวม 40,000         บาท
1. ค่าใชส้อย รวม 40,000         บาท

1.1 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย จ านวน 40,000         บาท
หมวดอ่ืน ๆ (ส านักปลัด)
     1.1.1 โครงการป้องกันและลดอุบัตเิหตทุางถนนในชว่งเทศกาลฯ จ านวน 10,000          บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลฯ เป็นจัดต้ังศูนย์บริการประชาชนในช่วงเทศกาลฯ ค่าเคร่ืองด่ืม น้ าด่ืม 
ผ้าเย็น ส าหรับบริการประชาชนผู้เดินทางกลับภูมิล าเนาในช่วงเทศกาลฯ และ
ค่าอาหารส าหรับผู้ปฏิบัติงาน ค่าพิธีเปิดโครงการ ค่าเบีย้เล้ียง ค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติหน้าทีใ่นโครงการ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่ง
สถานที ่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการฯ
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 
0810.5/ว 502 ลงวันที ่19 มีนาคม 2550, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที ่มท 0810.5/ว 2275 ลงวันที ่12 พฤศจิกายน 2550, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0810.5/ว 16295 ลงวันที ่21 ธันวาคม 2550, หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที ่31 พฤษภาคม 2560
เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือจังหวัดล าปาง ด่วนมาก ที ่ลป 0023.4/
ว 17340 ลงวันที ่14 กรกฎาคม 2560 เร่ือง ขอให้ต้ังงบประมาณรายจ่ายเพือ่ด าเนิน
การตามนโยบายส าคัญ
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 313 ข้อ 7
     1.1.2 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตา่ง ๆ จ านวน 10,000          บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนปูองกันและสาธารณภัยต่าง ๆ หรือ
การลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลฯ ฝึกอบรมด้านกฎหมายการจราจร และ
อื่น ๆ โดยบูรณางานร่วมกับสถานีต ารวจภูธรห้างฉัตร และหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 
เป็นค่าอาหารส าหรับผู้ปฏิบัติงาน ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าเบีย้เล้ียง ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
หน้าทีใ่นโครงการ ค่าอาหาร - อาหารว่าง - เคร่ืองด่ืม - น้ าด่ืม - น้ าแข็ง ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที ่ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น
ในการด าเนินการตามโครงการฯ



132

     โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.5/ว 
502 ลงวันที ่19 มีนาคม 2550, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 
0810.5/ว 2275 ลงวันที ่12 พฤศจิกายน 2550, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที ่มท 0810.5/ว 16295 ลงวันที ่21 ธันวาคม 2550, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที ่31 พฤษภาคม 2560 เร่ือง
ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือจังหวัดล าปาง ด่วนมาก ที ่ลป 0023.4/
ว 17340 ลงวันที ่14 กรกฎาคม 2560 เร่ือง ขอให้ต้ังงบประมาณรายจ่ายเพือ่ด าเนิน
การตามนโยบายส าคัญ
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 165 ข้อ 1 , 246 ข้อ 3 , 314 ข้อ 11
     1.1.3 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จ านวน 10,000          บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปูองกันและแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควัน 
เป็นค่าอาหารส าหรับผู้ปฏิบัติงาน ค่าพิธีเปิด-ปิดโครงการฯ ค่าเบีย้เล้ียง ค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติหน้าทีใ่นโครงการ ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าตกแต่งสถานที ่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการฯ
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0891.4/
ว 212 ลงวันที ่13 กุมภาพันธ์ 2557 เร่ือง การเตรียมความพร้อมเพือ่จัดการปัญหา
ไฟปุาและหมอกควัน, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2989 
ลงวันที ่31 พฤษภา 2560 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ
จังหวัดล าปาง ด่วนมาก ที ่ลป 0023.4/ว 17340 ลงวันที ่14 กรกฎาคม 2560
เร่ือง ขอให้ต้ังงบประมาณรายจ่ายเพือ่ด าเนินการตามนโยบายส าคัญ
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 165 ข้อ 3
     1.1.4 โครงการป้องกันภัยแล้ง จ านวน 10,000          บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปูองกันภัยแล้ง เป็นค่าอาหารส าหรับผู้ปฏิบัติงาน
ค่าพิธีเปิด-ปิดโครงการฯ ค่าเบีย้เล้ียง ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าทีใ่นโครงการ 
ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที ่และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการฯ
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.3/ว 323
ลงวันที ่15 มีนาคม 2547 เร่ือง การเตรียมการปูองกันและแก้ไขปัญหาความแห้งแล้ง,
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที ่31 พฤษภาคม
2560 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือจังหวัดล าปาง ด่วนมาก
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ที ่ลป 0023.4/ว 17340 ลงวันที ่14 กรกฎาคม 2560 เร่ือง ขอให้ต้ังงบประมาณ
รายจ่ายเพือ่ด าเนินการตามนโยบายส าคัญ
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 165 ข้อ 2

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
     เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอห้างฉัตร ตามหนังสืออ าเภอ
ห้างฉัตร ที ่ลป 0518/ว 3400 ลงวันที ่25 ตุลาคม 2559 เร่ือง แจ้งการเสนอ
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น "โครงการป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตทุางถนนในชว่งเทศกาลฯ ประจ าปี 2561 อ าเภอห้างฉตัร จังหวัด
ล าปาง"  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพือ่ประชาสัมพนัธ์ รณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถงึพษิภัยจากอบุัติเหตุ

2. เพือ่ให้มีวัสดุ อุปกรณ์อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนทีสั่ญจรไปมา
และใช้ประจ าจุดตรวจ

3. เพือ่เสริมมาตรการบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการ ทีก่ าหนดให้
ปูองกันและลดปัญหาอุบัติเหตุ
เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าตอบแทน ค่าอาหารเจ้าหน้าทีป่ระจ าจุดตรวจ ค่าจ้างติดต้ัง
อุปกรณ์ไฟฟูาและซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟูา ค่าพิธีเปิดจุดตรวจ ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าอาหารว่าง
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที ่24 มิถุนายน 2559 เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที ่31 พฤษภาคม 2560 เร่ือง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหนังสือจังหวัดล าปาง ด่วนมาก ที ่ลป 0023.4/ว 17340 ลงวันที่
14 กรกฎาคม 2560 เร่ือง ขอให้ต้ังงบประมาณรายจ่ายเพือ่ด าเนินการตามนโยบาย 
ส าคัญ
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 325 ข้อ 1



3,705,400  บาท
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา รวม 3,008,900  บาท
งบบุคลากร รวม 1,904,400     บาท
หมวดเงินเดอืน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว รวม 1,904,400     บาท
1. เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 

1.1 ประเภทเงินเดอืนพนักงาน (ส านักปลัด) จ านวน 904,000       บาท
     1.1.1 เงินเดอืนพนักงานเทศบาล จ านวน 370,000        บาท
     เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทัง้เงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานเทศบาล 
ต้ังแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที ่30 กันยายน 2561 จ านวน 1 อัตรา คือ

1. นักวิชาการศึกษาช านาญการ จ านวน 1 อัตรา
     1.1.2 เงินเดอืนส าหรับขา้ราชการครูผู้ดแูลเดก็, ครู ค.ศ.1 จ านวน 534,000        บาท
     เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทัง้เงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานเทศบาล 
ต้ังแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที ่30 กันยายน 2561 จ านวน 2 อัตรา คือ

1. ครู ค.ศ.1 จ านวน 2 อัตรา
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2989 
ลงวันที ่31 พฤษภาคม 2560 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0809.4/ว 1326 ลงวันที ่4
กรกฎาคม 2560 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการ
เงินเดือน เงินสวัสดิการส าหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก เงินค่าตอบแทน เงินเพิม่
ค่าครองชีพ และ เงินประกันสังคมส าหรับพนักงานจ้าง
1.2 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ส านักปลัด) จ านวน 928,400       บาท
     1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 410,000        บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนพร้อมทัง้ปรับปรุงค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ
ต้ังแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที ่30 กันยายน 2561 จ านวน 5 อัตรา คือ

1. ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จ านวน 1 อัตรา
2. ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน 1 อัตรา
3. ผู้ดูแลเด็ก จ านวน 3 อัตรา

     ล าดับที ่2 และ 3 ต้ังงบประมาณไว้เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ได้จัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอกับเงินเดือนทีไ่ด้รับจริง  

แผนงานการศึกษา

รวมทั้งสิน้
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     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2989 
ลงวันที ่31 พฤษภาคม 2560 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0809.4/ว 1326 ลงวันที ่4
กรกฎาคม 2560 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการ
เงินเดือน เงินสวัสดิการส าหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก เงินค่าตอบแทน เงินเพิม่
ค่าครองชีพ และ เงินประกันสังคมส าหรับพนักงานจ้าง
     1.2.2 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ (ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก) จ านวน 518,400        บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนพร้อมทัง้ปรับปรุงค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ
ต้ังแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที ่30 กันยายน 2561 จ านวน 4 อัตรา คือ

1. ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน 1 อัตรา
2. ผู้ดูแลเด็ก จ านวน 3 อัตรา

     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2989 
ลงวันที ่31 พฤษภาคม 2560 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0809.4/ว 1326 ลงวันที ่4
กรกฎาคม 2560 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการ
เงินเดือน เงินสวัสดิการส าหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก เงินค่าตอบแทน เงินเพิม่
ค่าครองชีพ และ เงินประกันสังคมส าหรับพนักงานจ้าง
1.3 ประเภทเงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานจ้าง (ส านักปลัด) จ านวน 72,000         บาท
     1.3.1 เงินเพ่ิมตา่ง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ (ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก) จ านวน 72,000          บาท
     เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว และเงินค่าตอบแทนพิเศษ ให้กับ
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ต้ังแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที ่
30 กันยายน 2561 จ านวน 3 อัตรา
     โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิม่
การครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ (ฉบับที ่6)
พ.ศ. 2558 โดยอนุโลม และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เร่ือง 
ก าหนดมาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที ่2), หนังสือ 
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที ่31 พฤษภาคม 2560
เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที ่มท 0809.4/ว 1326 ลงวันที ่4 กรกฎาคม 2560 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือน เงินสวัสดิการส าหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก
เงินค่าตอบแทน เงินเพิม่ค่าครองชีพ และ เงินประกันสังคมส าหรับพนักงาน

งบด าเนินงาน รวม 1,062,100     บาท
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อย และวัสดุ รวม 1,015,000     บาท
1. ค่าใชส้อย รวม 496,000       บาท

1.1 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย จ านวน 476,000       บาท
หมวดอ่ืน ๆ (ส านักปลัด)
     1.1.1 ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการและค่าลงทะเบียนตา่ง ๆ จ านวน 30,000          บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราช-
อาณาจักร เช่น ค่าเบีย้เล้ียง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ัก ค่าบริการจอดรถ ณ 
ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียน
ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็น ในการส่งคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ 
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล หรือประชาชน
ทีผู้่บริหารเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล อนุมัติให้ไปศึกษาฝึกอบรม สัมมนา หรือ
เข้ารับการศึกษาตามหลักสูตรต่าง ๆ ทีจ่ัดขึ้นโดยส่วนราชการหรือเอกชนจัดขึ้น
ทีเ่กี่ยวข้องกับงานราชการของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ เพือ่พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น ปรับบทบาทกระบวนการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับระเบียบ กฎหมาย วิทยาการใหม่ ๆ ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลง
อยู่เสมอ และหรือผู้เสพ ผู้ค้ายาเสพติด ทีท่างราชการก าหนดให้เข้ารับการอบรม
ทีจ่ัดขึ้นโดยส่วนราชการหรือเอกชน
     โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2555, ฉบับที ่2 พ.ศ. 2558, ฉบับที ่3 
พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557
     1.1.2 โครงการจัดงานวันเดก็แห่งชาต ิ จ านวน 50,000          บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2561
     โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 248 ข้อ 6
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     1.1.3 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษา
1.1.3.1 ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน ส าหรับศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก จ านวน 98,000          บาท

บ้านแมฮ่าว
เพือ่จ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านแม่ฮาว จ านวน 20 คน ๆ ละ 20 บาทต่อวัน จัดสรร 245 วัน
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/

ว 2989 ลงวันที ่31 พฤษภาคม 2560 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที ่14 มิถุนายน
2560 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางกาจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัว่ไป
ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 249 ข้อ 7

1.1.3.2 ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน ส าหรับศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก จ านวน 98,000          บาท
บ้านขามแดง

เพือ่จ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขามแดง จ านวน 20 คน ๆ ละ 20 บาทต่อวัน จัดสรร 245 วัน

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 2989 ลงวันที ่31 พฤษภาคม 2560 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที ่14 มิถุนายน
2560 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางกาจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัว่ไป
ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 249 ข้อ 7

1.1.3.3 ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน ส าหรับศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก จ านวน 98,000          บาท
บ้านปันง้าว

เพือ่จ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านปันง้าว จ านวน 20 คน ๆ ละ 20 บาทต่อวัน จัดสรร 245 วัน

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 2989 ลงวันที ่31 พฤษภาคม 2560 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที ่14 มิถุนายน
2560 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางกาจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัว่ไป
ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 249 ข้อ 7
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1.1.3.4 ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านแมฮ่าว จ านวน 34,000          บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านแม่ฮาว จ านวน 20 คน ๆ ละ 1,700 บาทต่อคนต่อปี
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/

ว 2989 ลงวันที ่31 พฤษภาคม 2560 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที ่14 มิถุนายน
2560 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางกาจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัว่ไป
ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.1.3.5 ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านขามแดง จ านวน 34,000          บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านขามแดง จ านวน 20 คน ๆ ละ 1,700 บาทต่อคนต่อปี
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/

ว 2989 ลงวันที ่31 พฤษภาคม 2560 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที ่14 มิถุนายน
2560 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางกาจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัว่ไป
ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.1.3.6 ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านปันง้าว จ านวน 34,000          บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านปันง้าว จ านวน 20 คน ๆ ละ 1,700 บาทต่อคนต่อปี
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/

ว 2989 ลงวันที ่31 พฤษภาคม 2560 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที ่14 มิถุนายน
2560 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางกาจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัว่ไป
ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1.2 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (ส านักปลัด) จ านวน 20,000         บาท
     (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใชง้านไดต้ามปกต)ิ
     เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ ทีดิ่นและ
ส่ิงก่อสร้าง ของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ทีช่ ารุดไปตามสภาพการใช้งาน
ประจ าปี เพือ่ให้สามามารถใช้งานได้ตามปกติ 
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     - กรณีเป็นการจ้างเหมาทัง้ค่าส่ิงของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย
     - กรณีทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเอง
ให้ปฏิบัติดังนี้ 
   1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้จ่ายจากค่าใช้สอย

2. ค่าส่ิงของทีซ้ื่อมาใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน ให้จ่ายจาก
   ค่าวัสดุ 

2. ค่าวัสดุ รวม 519,000       บาท
2.1 ประเภทวัสดสุ านักงาน (ส านักปลัด) จ านวน 80,650         บาท
     2.1.1 วัสดสุ านักงานทีใ่ชใ้นการปฏิบัตงิาน จ านวน 62,650          บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือหรือจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล
ต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ประกอบด้วย วัสดุคงทน เช่น หนังสือ เคร่ืองคิดเลขขนาดเล็ก 
เคร่ืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ทีเ่ย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร
เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานด า ตรายาง ขาต้ัง (กระดานด า) ทีถู่พืน้ ตะแกรง-
วางเอกสาร เคร่ืองตัดโฟม เคร่ืองตัดกระดาษ เคร่ืองเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน,
แผนที ่พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นปูายชื่อส านักงานหรือหน่วยงาน
แผ่นปูายจราจรหรือแผ่นปูายต่าง ๆ มู่ล่ี, ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน)
นาฬิกาต้ังหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจ าลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ
วัสดุส้ินเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบค าผิด เทปกาว
ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปร้ิน เทปพีวีซี
แบบใส น้ ายาลบกระดาษไข กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เปฺก เข็มหมุด กระดาษ-
คาร์บอน แฟูม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าส าลี ธงชาติ ส่ิงพิมพ์
ทีไ่ด้จากการซ้ือหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามัน ไข ขี้ผ้ึง น้ าด่ืมส าหรับ
บริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ รวมตลอดถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกดิขึน้ซ่ึงต้อง
ช าระพร้อมค่าส่ิงของ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดต้ัง ฯลฯ
     2.1.2 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษา

2.1.2.1 ค่าจัดซ้ือวัสดสุ านักงานทีใ่ชใ้นการปฏิบัตงิาน ส าหรับ จ านวน 6,000           บาท
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านแมฮ่าว 

2.1.2.2 ค่าจัดซ้ือวัสดสุ านักงานทีใ่ชใ้นการปฏิบัตงิาน ส าหรับ จ านวน 6,000           บาท
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านขามแดง 

2.1.2.3 ค่าจัดซ้ือวัสดสุ านักงานทีใ่ชใ้นการปฏิบัตงิาน ส าหรับ จ านวน 6,000           บาท
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านปันง้าว
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     เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือหรือจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล
ต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ประกอบด้วย วัสดุคงทน เช่น หนังสือ เคร่ืองคิดเลขขนาดเล็ก 
เคร่ืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ทีเ่ย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร
เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานด า ตรายาง ขาต้ัง (กระดานด า) ทีถู่พืน้ ตะแกรง-
วางเอกสาร เคร่ืองตัดโฟม เคร่ืองตัดกระดาษ เคร่ืองเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน,
แผนที ่พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นปูายชื่อส านักงานหรือหน่วยงาน
แผ่นปูายจราจรหรือแผ่นปูายต่าง ๆ มู่ล่ี, ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน)
นาฬิกาต้ังหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจ าลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ
วัสดุส้ินเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบค าผิด เทปกาว
ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปร้ิน เทปพีวีซี
แบบใส น้ ายาลบกระดาษไข กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เปฺก เข็มหมุด กระดาษ-
คาร์บอน แฟูม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าส าลี ธงชาติ ส่ิงพิมพ์
ทีไ่ด้จากการซ้ือหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามัน ไข ขี้ผ้ึง น้ าด่ืมส าหรับ
บริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ รวมตลอดถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกดิขึน้ซ่ึงต้อง
ช าระพร้อมค่าส่ิงของ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดต้ัง 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
     เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือหรือจัดจ้างท าวัสดุงานบ้านงานครัว ส าหรับใช้ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ประกอบด้วย วัสดุคงทน เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด
ถัง ถาด แก้วน้ า จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้ า ทีน่อน กระโถน
เตาไฟฟูา เตาน้ ามัน เตารีด เคร่ืองบดอาหาร เคร่ืองตีไข่ไฟฟูา เคร่ืองปิง้ขนมปัง 
กระทะไฟฟูา หม้อไฟฟูารวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟูา กระติกน้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง
ถังแก๊ส เตา ฯลฯ  วัสดุส้ินเปลือง เช่น ผงซักฟอก สบู ่น้ ายาดับกล่ิน แปรง ไม้กวาด
เข่ง มุ้ง ผ้าปูทีน่อน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ าจืดทีซ้ื่อจากเอกชน ฯลฯ
รวมตลอดถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงต้องช าระพร้อมค่าส่ิงของ เช่น ค่าขนส่ง
ค่าภาษี ค่าติดต้ัง ฯลฯ 
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2.3 ประเภทวัสดโุฆษณาและเผยแพร่ (ส านักปลัด) จ านวน 5,000          บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือหรือจัดจ้างท าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพือ่รณรงค์ประชา
สัมพันธ์ เพือ่เผยแพร่งานของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ประกอบด้วย วัสดุคงทน
เช่น ขาต้ังกล้อง ขาต้ังเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เคร่ืองกรอเทป
เลนส์ซูม กระเปาใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ  วัสดุส้ินเปลือง เช่น พูก่ัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมร่ีการ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,
วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวด าทีไ่ด้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ
รวมตลอดถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงต้องช าระพร้อมค่าส่ิงของ เช่น ค่าขนส่ง
ค่าภาษี ค่าติดต้ัง ฯลฯ
2.4 ประเภทวัสดคุอมพิวเตอร์ (ส านักปลัด) จ านวน 38,000         บาท
     2.4.1 วัสดคุอมพิวเตอร์ทีใ่ชใ้นการปฏิบัตงิาน จ านวน 20,000          บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือหรือจัดจ้างท าวัสดุคอมพิวเตอร์ ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
ประกอบด้วย วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  วัสดุส้ินเปลือง เช่น อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc,
Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (ReelMagnetic Tape, 
Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล
ฯลฯ  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดนร์
ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแปูนอักขระหรือแปูนพิมพ์ (Key Board) เมมโมร่ีชิป
(Memor Chip) เช่น RAM  คัตซีทฟีดเตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse)
พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เคร่ืองกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card,
Sound Card) เป็นต้น เคร่ืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น แบบดิสเกตต์
(Disddette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติคอล
(Optical) เป็นต้น ฯลฯ รวมตลอดถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงต้องช าระพร้อม
ค่าส่ิงของ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดต้ัง ฯลฯ
     2.4.2 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษา

2.4.2.1 ค่าจัดซ้ือวัสดคุอมพิวเตอร์ทีใ่ชใ้นศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก จ านวน 6,000           บาท
บ้านแมฮ่าว

2.4.2.2 ค่าจัดซ้ือวัสดคุอมพิวเตอร์ทีใ่ชใ้นศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก จ านวน 6,000           บาท
บ้านขามแดง

2.4.2.3 ค่าจัดซ้ือวัสดคุอมพิวเตอร์ทีใ่ชใ้นศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก จ านวน 6,000           บาท
บ้านปันง้าว
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     เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือหรือจัดจ้างท าวัสดุคอมพิวเตอร์ ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
ประกอบด้วย วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  วัสดุส้ินเปลือง เช่น อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc,
Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (ReelMagnetic Tape, 
Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล
ฯลฯ  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดนร์
ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแปูนอักขระหรือแปูนพิมพ์ (Key Board) เมมโมร่ีชิป
(Memor Chip) เช่น RAM  คัตซีทฟีดเตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse)
พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เคร่ืองกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card,
Sound Card) เป็นต้น เคร่ืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น แบบดิสเกตต์
(Disddette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติคอล
(Optical) เป็นต้น ฯลฯ รวมตลอดถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงต้องช าระพร้อม
ค่าส่ิงของ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดต้ัง 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

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองใช้ประจ าตัวเด็ก เช่น หมอน ผ้ากันเปือ้น 
ผ้ารอง โถปัสสาวะ ถาดหลุม ปิน่โต เบาะรองนั่ง ผ้าห่ม ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดหน้า 
กระเปา ฯลฯ รวมตลอดถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่กิดขึ้นต้องช าระพร้อมค่าส่ิงของ เช่น 
ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดต้ัง ฯลฯ 
2.6 ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) (ส านักปลัด) จ านวน 335,350       บาท
     2.6.1 ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก จ านวน 114,980        บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด 
เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล จ านวน 3 ศูนย์  ประกอบด้วย

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ฮาว จ านวน 20 คน
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามแดง จ านวน 20 คน
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปันง้าว จ านวน 20 คน
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(จ านวนนักเรียน 60 คน จัดสรรคนละ 7.37 บาท จ านวน 260 วัน)
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2989
ลงวันที ่31 พฤษภาคม 2560 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที ่14 มิถุนายน 2560
เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัว่ไป
ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
     2.6.2 ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จ านวน 220,370        บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กนักเรียนระดับก่อนประถม
ศึกษาและประถมศึกษา ในเขตรับผิดชอบเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  จ านวน 
2 โรงเรียน  ประกอบด้วย

1. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว จ านวน 46 คน
2. โรงเรียนบ้านปันง้าว จ านวน 69 คน

(จ านวนนักเรียน 115 คน จัดสรรคนละ 7.37 บาท จ านวน 260 วัน)
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2989
ลงวันที ่31 พฤษภาคม 2560 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที ่14 มิถุนายน 2560
เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัว่ไป
ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 47,100         บาท
1. ค่าสาธารณูปโภค

1.1 ประเภทค่าไฟฟ้า (ส านักปลัด) จ านวน 15,000         บาท
     1.1.1 ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านแมฮ่าว จ านวน 5,000           บาท
     1.1.2 ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านขามแดง จ านวน 5,000           บาท
     1.1.3 ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านปันง้าว จ านวน 5,000           บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าไฟฟูา ค่าไฟฟูาสัญญาณรับ–ส่ง เคร่ืองส่งไร้สาย
1.2 ประเภทค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล (ส านักปลัด) จ านวน 3,000          บาท
     1.2.1 ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านแมฮ่าว จ านวน 3,000           บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 
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1.3 ประเภทบริการโทรศัพท์ (ส านักปลัด) จ านวน 6,000          บาท
     1.3.1 ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านแมฮ่าว จ านวน 2,000           บาท
     1.3.2 ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านขามแดง จ านวน 2,000           บาท
     1.3.3 ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านปันง้าว จ านวน 2,000           บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พืน้ฐาน ค่าโทรศัพท์เคล่ือนที ่ฯลฯ และให้หมายความ
รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือ่ให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ เช่น ค่าเช่าเคร่ือง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบ ารุงรักษาสาย ฯลฯ
1.4 ประเภทบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (ส านักปลัด) จ านวน 23,100         บาท
     1.4.1 ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านแมฮ่าว จ านวน 7,700           บาท
     1.4.2 ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านขามแดง จ านวน 7,700           บาท
     1.4.3 ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านปันง้าว จ านวน 7,700           บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทรสาร) 
ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุส่ือสาร ค่าส่ือสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าส่ือสารอื่น ๆ
เช่น ค่าเคเบิล้ทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง
ค่าใช้จ่ายเพือ่ให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ

งบลงทุน รวม 42,400         บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง รวม 42,400         บาท
1. ค่าครุภัณฑ์   รวม 42,400         บาท

1.1 ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน (ส านักปลัด) 20,400         บาท
     1.1.1 ตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) จ านวน 5,500           บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) จ านวน 1 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท 
ส าหรับใช้ในเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป คือ 

1) มีมือจับชนิดบิด 
2) มีแผ่นชั้นปรับประดับ 3 ชิ้น 
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ ปี 2560
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 349 ข้อ 3 (1)
     1.1.2 ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชกั (มอก.) จ านวน 7,900           บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก 4 ล้ินชัก (มอก.) จ านวน 1 ตู้ ๆ ละ 7,900 บาท 
ส าหรับใช้ในเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป คือ 

1) มีหูล้ินชัก 
2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
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บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ ปี 2560
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 315 ข้อ 2
     1.1.3 โตะ๊อเนกประสงค์ จ านวน 5,000           บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะอเนกประสงค์ จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท ส าหรับ
ใช้ในงานเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป คือ 
ขนาดกว้าง 183 เซนติเมตร ลึก 76 เซนติเมตร สูง 73 เซนติเมตร หน้าโต๊ะท าจาก
พลาสติก ขาโต๊ะเป็นเหล็กสีด าเกร็ดเงิน
จัดหานอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ ปี 2560 เป็นราคาทีจ่ัดหาอย่างประหยัดและ
จัดซ้ือได้ในท้องถิ่น
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 315 ข้อ 2
     1.1.4 เครื่องโทรศัพท์ จ านวน 2,000           บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองโทรศัพท์ จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 1,000 บาท ส าหรับ
ใช้ในงานเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป คือ แบบต้ังโต๊ะ
ปรับระดับเสียงกร่ิงได้ 3 ระดับ ปรับระดับเสียงสนทนา 6 ระดับ ปรับระดับเสียง
สนทนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลือกใช้งานได้ทัง้ระบบฟัลส์และโทน รองรับจ านวนสาย
เรียกเข้าได้ 1 สาย ปุมุ Redail โทรทวนซ้ าหมายเลขโทรออกล่าสุดได้ง่าย ปุมุ Flash
ส าหรับรับสายเรียกซ้อนหรือโอนสายกรณีใช้งานกับตู้สาขา อุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุด
พร้อมใช้งานได้
จัดหานอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ ปี 2560 เป็นราคาทีจ่ัดหาอย่างประหยัดและ
จัดซ้ือได้ในท้องถิ่น
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 315 ข้อ 2
1.2 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ส านักปลัด) 22,000         บาท
     1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่1 จ านวน 22,000          บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่1
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 22,000 บาท ส าหรับใช้ในงาน
ของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐาน คือ 

 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
   หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
   ไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จ านวน 1 หน่วย
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory
   ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
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 - มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
   หรือดีกว่า ดังนี้
   1) เป็นแผงวงจรเพือ่แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีม่ีหน่วยความจ า
       ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
   2) มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
       กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีส่ามารถใช้หน่วยความ
       จ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
   3) มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพติดต้ังอยู่แผงวงจรหลัก แบบ
       Onboard Graphics ทีม่ีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลัก
       ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า
   8 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
   ไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
   กว่า 240 GB จ านวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/
   1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีแปูนพิมพ์และเมาส์
 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 
   600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 

อุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุดพร้อมใช้งานได้
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2560
กระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 350 (1)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 590,000     บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 590,000       บาท
หมวดเงินอุดหนุน รวม 590,000       บาท
1. ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (ส านักปลัด) จ านวน 590,000       บาท

1.1 อุดหนุนโรงเรียนชมุชนบ้านแมฮ่าว จ านวน 184,000        บาท
     เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว ตามหนังสือโรงเรียนชุมชน
บ้านแม่ฮาวที ่ศธ 04131.0201/137 ลงวันที ่26 กรกฎาคม 2560 เร่ือง การขอรับ
เงินสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน 100% "โครงการอาหารกลางวัน 100%”
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพือ่ให้นักเรียนมีอาหารกลางวันทีม่ีคุณค่าตามหลักโภชนาการ
อย่างทัว่ถึง ร้อยละ 100

2. เพือ่ให้นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
3. เพือ่ให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยทีส่มบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัย

ไข้เจ็บ
เป็นค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัการบริหารจัดการบริการอาหารกลางวนัส าหรับเด็กนักเรียน 
ทุกคน (จ านวนนักเรียน 46 คน ๆ ละ 20 บาทต่อวัน จัดสรร 200 วัน)
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที ่24 มิถุนายน 2559 เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที ่31 พฤษภาคม 2560 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 3301 
ลงวันที ่14 มิถุนายน 2560เร่ือง ซักซ้อมแนวทางกาจัดท างบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทัว่ไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 326 ข้อ 1
1.2 อุดหนุนโรงเรียนชมุชนบ้านแมฮ่าว จ านวน 60,000          บาท
     เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว ตามหนังสือโรงเรียนชุมชน
บ้านแม่ฮาวที ่ศธ 04131.0201/114 ลงวันที ่6 กรกฎาคม 2560 เร่ือง การเสนอ
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
"โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การใชส้ื่อเทคโนโลยี โดยการจ้างครูสอนคอมพิวเตอร"์
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้   
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1. นักเรียนมีทักษะพืน้ฐานในการเรียนรู้ใช้คอมพิวเตอร์อย่างถูกต้อง
2. นักเรียนสามารถเรียนรู้มีทักษะตามเนื้อหาทีก่ าหนด สามารถน า

ความรู้ไปใช้ได้
3. นักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลส่งเสริมการเรียนรู้

ในทุกกลุ่มสาระท าให้ผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงขึ้น
4. เป็นพืน้ฐานในการเรียนรู้ในระดับทีสู่งขึ้นต่อไป

เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ โดยจ้างวิทยากรทีเ่ชี่ยวชาญด้านการสอน
คอมพิวเตอร์ 
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที ่24 มิถุนายน 2559 เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 326 ข้อ 2
1.3 อุดหนุนโรงเรียนบ้านปันง้าว จ านวน 276,000        บาท
     เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านปันง้าว ตามหนังสือโรงเรียนบ้านปันง้าว
ที ่ศธ 04131.0212/102 ลงวันที ่28 มิถุนายน 2560 เร่ือง เสนอโครงการเพือ่ขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณฯ ประจ าปี 2561 “โครงการอาหารกลางวัน 100%"
โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพือ่จัดอาหารกลางวันให้นักเรียนได้รับประทานอาหารอิ่มทุกคนทุกวัน
2. เพือ่จัดกิจกรรมส่งเสริมอาหารกลางวัน เช่น ด้านการเกษตร 

สามารถปลูกพืชบางชนิดสู่อาหารกลางวันได้
3. เพือ่ปลูกฝังให้นักเรียนได้ด ารงชีวิตท่ามกลางเศรษฐกิจตกต่ า โดยการ

พึง่ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริการอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียน 
ทุกคน (จ านวนนักเรียน 69 คน ๆ ละ 20 บาทต่อวัน จัดสรร 200 วัน)
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที ่24 มิถุนายน 2559 เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที ่31 พฤษภาคม 2560 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 3301 
ลงวันที ่14 มิถุนายน 2560เร่ือง ซักซ้อมแนวทางกาจัดท างบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทัว่ไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 327 ข้อ 6
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1.4 อุดหนุนโรงเรียนบ้านปันง้าว จ านวน 70,000          บาท
     เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านปันง้าว ตามหนังสือโรงเรียนบ้านปันง้าว
ที ่ศธ 04131.0212/102 ลงวันที ่28 มิถุนายน 2560 เร่ือง เสนอโครงการเพือ่ขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณฯ ประจ าปี 2561 “โครงการอนุรักษ์และสืบสานศิลป
วัฒนธรรมดนตรีพ้ืนบ้าน (สะล้อ, ซอ, ซึง)"  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพือ่จัดหาวิทยากรบุคคลภายนอกมาช่วยสอนดนตรีพืน้บ้านให้แก่นักเรียน
2. เพือ่สืบสานศิลปวัฒนธรรมดนตรีพืน้บ้าน (สะล้อ, ซอ, ซึง) ให้คงไว้สืบไป
3. เพือ่พัฒนาทักษะดนตรีพืน้บ้าน (สะล้อ, ซอ, ซึง) ให้แก่เด็กนักเรียน
4. เพือ่ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

เป็นค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัค่าตอบแทนวทิยากรบุคคลภายนอก มาช่วยสอนดนตรีพื้นบ้าน
ล้านนา (สะล้อ ซอ ซึง)
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที ่24 มิถุนายน 2559 เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 327 ข้อ 7

งานระดับมัธยมศึกษา รวม 86,500      บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 86,500         บาท
หมวดเงินอุดหนุน รวม 86,500         บาท
1. ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (ส านักปลัด) จ านวน 86,500         บาท

1.1 อุดหนุนโรงเรียนห้างฉตัรวิทยา จ านวน 43,900          บาท
     เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ตามหนังสือโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
ที ่ศธ 04265.11/202 ลงวันที ่27 กรกฎาคม 2560 เร่ือง ส่งโครงการเสนอเข้าบรรจุ
แผนประจ าปี พ.ศ. 2561 "โครงการระบบการจัดการขยะในโรงเรียนและชมุชน
อย่างยั่งยืน" โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพือ่ให้นักเรียนและผู้ปกครองซ่ึงเป็นเยาวชนในเขตพืน้ทีเ่ขตเทศบาล
ต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการจัดการขยะ Recycle ภายใน
โรงเรียนและชุมชนอย่างยั่งยืน

2. นักเรียนและคนในชุมชนเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาของขยะ
ทีม่ีผลต่อส่ิงแวดล้อม

3. นักเรียนและคนในชุมชนรู้และเข้าใจการจัดการและการหมุนเวียน
ทรัพยากรธรรมชาติให้กลับมาใช้ได้อีก

4. นักเรียนและคนในชุมชนด าเนินการจัดการขยะ Recycle ได้อย่าง
เป็นรูปธรรม
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5. เพือ่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ Recycle ของนักเรียน
เยาวชน ครัวเรือนและชุมชนอย่างยั่งยืน
เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าปูายไวนิลในการเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่าง
และอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมอบรมและวิทยากร ค่าเอกสารในการอบรม ค่าวัสดุ
ทีใ่ช้ในการสาธิตและปฏิบัติท ากิจกรรม ค่าวิทยากรในการฝึกอบรม ค่าจัดท าเอกสาร
สรุปผลการด าเนินงานโครงการ
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที ่24 มิถุนายน 2559 เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 328 ข้อ 10
1.2 อุดหนุนโรงเรียนห้างฉตัรวิทยา จ านวน 42,600          บาท
     เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ตามหนังสือโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
ที ่ศธ 04265.11/202 ลงวันที ่27 กรกฎาคม 2560 เร่ือง ส่งโครงการเสนอเข้าบรรจุ
แผนประจ าปี พ.ศ. 2561 "โครงการคุณธรรมน าชวีิต" โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพือ่เป็นการสร้างความตระหนักความมีจิตส านึกในการปฏิบัติตน
เป็นเยาวชนทีดี่

2. เพือ่ให้เยาวชนได้ร่วมแสดงออกในทางทีดี่งาม
3. เพือ่ส่งเสริมให้เยาวชนน้อมน าหลักธรรมค าสอนพระพุทธศาสนา

ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน
4. เพือ่ให้เยาวชนปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการปฏิบัติตนเพือ่ให้เป็นคนดี

ของสังคม
เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าอาหารผู้เข้าอบรมและวิทยากร ค่าอาหารว่างผู้เข้าอบรม
และวิทยากร ค่าวัสดุใช้ในการปฏิบัติกิจกรรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุปูายอบรม
ค่าเอกสารสรุปผลการด าเนินโครงการ
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที ่24 มิถุนายน 2559 เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 328 ข้อ 11
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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
     เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ าเภอห้างฉัตร ตามหนังสือศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดล าปาง ที ่ศธ 0210.67(02)/926 ลงวันที ่3 กรกฎาคม 2560 เร่ือง ขอส่ง 
โครงการเพือ่ขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานเทศบาลต าบลห้างฉัตร
แม่ตาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 "โครงการฝึกอบรมการเรียนรู้ดา้น ICT"
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพือ่ให้นักศึกษาและประชาชนต าบลห้างฉัตร เกิดความรู้ ความเข้าใจ
ในการใช้คอมพิวเตอร์เบือ้งต้น และสามารถน าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน

2. เพือ่ให้นักศึกษาและประชาชนต าบลห้างฉัตร น าความรู้ทีไ่ด้รับ 
ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง และพัฒนาสังคมและชุมชนต่อไป
เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเอกสารประกอบการเรียนรู้ ค่าปูายไวนิล ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าวัสดุ
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที ่24 มิถุนายน 2559 เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 329 ข้อ 15



532,000     บาท
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข รวม 292,000     บาท
งบบุคลากร รวม 252,000       บาท
หมวดเงินเดอืน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว รวม 252,000       บาท
1. เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 

1.1 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ส านักปลัด) จ านวน 252,000       บาท
     1.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 252,000        บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนพร้อมทัง้ปรับปรุงค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ
ต้ังแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที ่30 กันยายน 2561 จ านวน 1 อัตรา คือ  

1. ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข จ านวน 1 อัตรา
     โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าปาง เร่ือง 
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิม่เติมจนถึงปัจจุบัน
ฉบับที ่6 พ.ศ. 2559 

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
     เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราช-
อาณาจักร เช่น ค่าเบีย้เล้ียง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ัก ค่าบริการจอดรถ ณ 
ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียน
ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็น ในการส่งคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ 
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล หรือประชาชน
ทีผู้่บริหารเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล อนุมัติให้ไปศึกษาฝึกอบรม สัมมนา หรือ
เข้ารับการศึกษาตามหลักสูตรต่าง ๆ ทีจ่ัดขึ้นโดยส่วนราชการหรือเอกชนจัดขึ้น
ทีเ่กี่ยวข้องกับงานราชการของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ เพือ่พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น ปรับบทบาทกระบวนการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับระเบียบ กฎหมาย วิทยาการใหม่ ๆ ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลง
อยู่เสมอ และหรือผู้เสพ ผู้ค้ายาเสพติด ทีท่างราชการก าหนดให้เข้ารับการอบรม
ทีจ่ัดขึ้นโดยส่วนราชการหรือเอกชน

แผนงานสาธารณสุข

รวมทั้งสิน้
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     โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2555, ฉบับที ่2 พ.ศ. 2558, ฉบับที ่3 
พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557
1.2 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (ส านักปลัด) จ านวน 10,000         บาท
     (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใชง้านไดต้ามปกต)ิ
     เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ ทีดิ่นและ
ส่ิงก่อสร้าง ของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ทีช่ ารุดไปตามสภาพการใช้งาน
ประจ าปี เพือ่ให้สามามารถใช้งานได้ตามปกติ
     - กรณีเป็นการจ้างเหมาทัง้ค่าส่ิงของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย
     - กรณีทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเอง
ให้ปฏิบัติดังนี้ 
   1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้จ่ายจากค่าใช้สอย

2. ค่าส่ิงของทีซ้ื่อมาใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน ให้จ่ายจาก
   ค่าวัสดุ 

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
     เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือหรือจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล
ต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ประกอบด้วย วัสดุคงทน เช่น หนังสือ เคร่ืองคิดเลขขนาดเล็ก 
เคร่ืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ทีเ่ย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร
เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานด า ตรายาง ขาต้ัง (กระดานด า) ทีถู่พืน้ ตะแกรง-
วางเอกสาร เคร่ืองตัดโฟม เคร่ืองตัดกระดาษ เคร่ืองเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน,
แผนที ่พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นปูายชื่อส านักงานหรือหน่วยงาน
แผ่นปูายจราจรหรือแผ่นปูายต่าง ๆ มู่ล่ี, ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน)
นาฬิกาต้ังหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจ าลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ
วัสดุส้ินเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบค าผิด เทปกาว
ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปร้ิน เทปพีวีซี
แบบใส น้ ายาลบกระดาษไข กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เปฺก เข็มหมุด กระดาษ-
คาร์บอน แฟูม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าส าลี ธงชาติ ส่ิงพิมพ์
ทีไ่ด้จากการซ้ือหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามัน ไข ขี้ผ้ึง น้ าด่ืมส าหรับ
บริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ รวมตลอดถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกดิขึน้ซ่ึงต้อง
ช าระพร้อมค่าส่ิงของ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดต้ัง ฯลฯ
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2.2 ประเภทวัสดคุอมพิวเตอร์ (ส านักปลัด) จ านวน 15,000         บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือหรือจัดจ้างท าวัสดุคอมพิวเตอร์ ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
ประกอบด้วย วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  วัสดุส้ินเปลือง เช่น อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc,
Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (ReelMagnetic Tape, 
Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล
ฯลฯ  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดนร์
ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแปูนอักขระหรือแปูนพิมพ์ (Key Board) เมมโมร่ีชิป
(Memor Chip) เช่น RAM  คัตซีทฟีดเตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse)
พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เคร่ืองกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card,
Sound Card) เป็นต้น เคร่ืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น แบบดิสเกตต์
(Disddette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติคอล
(Optical) เป็นต้น ฯลฯ รวมตลอดถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงต้องช าระพร้อม
ค่าส่ิงของ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดต้ัง ฯลฯ

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน รวม 240,000     บาท
งบด าเนินงาน รวม 240,000       บาท
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ รวม 240,000       บาท
1. ค่าใชส้อย รวม 90,000         บาท

1.1 ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ (ส านักปลัด) จ านวน 40,000         บาท
     1.1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 40,000          บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการหรือค่าจ้างท าของเพือ่ให้การท างานให้ส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล เช่น ค่าจ้างเหมาพ่นหมอกควัน 
ในการระงับโรคติดต่อและไม่ติดต่อต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า
ในการปูองกันระงับโรคติดต่อ และการจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นในงานบริการ
สาธารณสุข 
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 7120
ลงวันที ่9 ธันวาคม 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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1.2 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย จ านวน 50,000         บาท
หมวดอ่ืน ๆ (ส านักปลัด)
     1.2.1 โครงการมาตรฐานร้านอาหารปลอดภัย จ านวน 50,000          บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับมาตรฐานร้านอาหาร
ปลอดภัย ให้กับร้านค้าต่าง ๆ ประชาชนทัว่ไปในเขตรับผิดชอบเทศบาลต าบล
ห้างฉัตรแม่ตาล เป็นค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง เคร่ืองด่ืม 
ค่าจัดสถานที ่ค่าจ้างเหมาเคร่ืองเสียง ปูาย ค่าเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็นในการจัดกิจกรรมตามทีโ่ครงการก าหนด 
     โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือจังหวัดล าปาง ด่วนมาก ที ่ลป 0023.4/
ว 17340 ลงวันที ่14 กรกฎาคม 2560 เร่ือง ขอให้ต้ังงบประมาณรายจ่ายเพือ่
ด าเนินการตามนโยบายส าคัญ
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  หน้า 266 (2), (3), (5)

2. ค่าวัสดุ รวม 150,000       บาท
2.1 ประเภทวัสดวุิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ส านักปลัด) จ านวน 100,000       บาท
     2.1.1 ค่าจัดซ้ือวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ทีใ่ชใ้นงานบริการสาธารณสุข จ านวน 100,000        บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือยาเคมี และหรือทรายเคลือบสาร และหรือวัคซีนปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ้า เพือ่ก าจัดแมลงทีเ่ป็นพาหะน าโรคทางสาธารณสุข เช่น ยุง มด  
แมลงสาป เห็บ ไร นก เชื้อสุนัขบ้า และสัตว์อื่น ๆ ทีเ่ป็นพาหนะ เพือ่ฉีดหรือพ่น
ในกรณีทีเ่กิดโรคระบาดในพืน้ทีต่ าบลห้างฉัตร เพือ่เป็นการปูองกันและระงับ
โรคติดต่อหรือชุดตรวจหรือสารตรวจยาเสพติดในร่างกายมนุษย์ ชุดตรวจสอบ
ไข้หวัดนก ฯลฯ รวมตลอดถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงต้องช าระพร้อมค่าส่ิงของ 
เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดต้ังฯลฯ
2.2 ประเภทวัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ส านักปลัด) จ านวน 50,000         บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส าหรับใช้กับเคร่ืองพ่นหมอกควัน
ของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ในการปูองกันและระงับโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
ประกอบด้วย วัสดุส้ินเปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด
น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา น้ ามันจารบี น้ ามันเคร่ือง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ



6,074,400  บาท
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,346,100  บาท
งบบุคลากร รวม 869,000       บาท
หมวดเงินเดอืน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว รวม 869,000       บาท
1. เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 

1.1 ประเภทเงินเดอืนพนักงาน (กองชา่ง) จ านวน 630,000       บาท
     เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทัง้เงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานเทศบาล ต้ังแต่
วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที ่30 กันยายน 2561 จ านวน 2 อัตรา ประกอบด้วย

1. ผู้อ านวยการกองช่าง จ านวน 1 อัตรา
2. นายช่างโยธาช านาญงาน จ านวน 1 อัตรา

1.2 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง (กองชา่ง) จ านวน 42,000         บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนอัตราเงินประจ าต าแหน่งของผู้อ านวยการกองช่าง
ต้ังแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที ่30 กันยายน 2561
     โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เร่ือง มาตรฐาน
ทัว่ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น
(ฉบับที ่7)
1.3 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (กองชา่ง) จ านวน 197,000       บาท
     1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 197,000        บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนพร้อมทัง้ปรับปรุงค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ
ต้ังแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที ่30 กันยายน 2561 จ านวน 1 อัตรา คือ

1. ผู้ช่วยนายช่างโยธา จ านวน 1 อัตรา
     โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าปาง เร่ือง 
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิม่เติมจนถึงปัจจุบัน
ฉบับที ่6 พ.ศ. 2559 

งบด าเนินงาน รวม 410,200       บาท
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อย และวัสดุ รวม 410,200       บาท
1. ค่าตอบแทน รวม 40,200         บาท

1.1 ประเภทค่าเชา่บ้าน (กองชา่ง) จ านวน 36,000         บาท
    เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 และตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ
หรือหนังสือส่ังการต่าง ๆ ทีไ่ด้ก าหนดไว้

แผนงานเคหะและชุมชน

รวมทั้งสิน้
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1.2 ประเภทเงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร (กองชา่ง) จ านวน 4,200          บาท
     เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล
     โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541, ฉบับที ่2 พ.ศ. 2541, ฉบับที ่3 
พ.ศ. 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค 0422.3/ว 257 ลงวันที ่28
มิถุนายน 2559 เร่ือง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน และ  
ตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการหรือหนังสือส่ังการต่าง ๆ ทีไ่ด้ก าหนดไว้

2. ค่าใชส้อย รวม 45,000         บาท
2.1 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย จ านวน 15,000         บาท
หมวดอ่ืน ๆ (กองชา่ง)
     2.1.1 ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการและค่าลงทะเบียนตา่ง ๆ จ านวน 15,000          บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราช-
อาณาจักร เช่น ค่าเบีย้เล้ียง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ัก ค่าบริการจอดรถ ณ 
ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียน
ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็น ในการส่งคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ 
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล หรือประชาชน
ทีผู้่บริหารเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล อนุมัติให้ไปศึกษาฝึกอบรม สัมมนา หรือ
เข้ารับการศึกษาตามหลักสูตรต่าง ๆ ทีจ่ัดขึ้นโดยส่วนราชการหรือเอกชนจัดขึ้น
ทีเ่กี่ยวข้องกับงานราชการของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ เพือ่พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น ปรับบทบาทกระบวนการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับระเบียบ กฎหมาย วิทยาการใหม่ ๆ ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลง
อยู่เสมอ และหรือผู้เสพ ผู้ค้ายาเสพติด ทีท่างราชการก าหนดให้เข้ารับการอบรม
ทีจ่ัดขึ้นโดยส่วนราชการหรือเอกชน
     โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2555, ฉบับที ่2 พ.ศ. 2558, ฉบับที ่3 
พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557
2.2 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (กองชา่ง) จ านวน 30,000         บาท
     (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใชง้านไดต้ามปกต)ิ
     เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ ทีดิ่นและ
ส่ิงก่อสร้าง ของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ทีช่ ารุดไปตามสภาพการใช้งาน
ประจ าปี เพือ่ให้สามามารถใช้งานได้ตามปกติ 
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     - กรณีเป็นการจ้างเหมาทัง้ค่าส่ิงของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย
     - กรณีทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเอง
ให้ปฏิบัติดังนี้ 
   1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้จ่ายจากค่าใช้สอย

2. ค่าส่ิงของทีซ้ื่อมาใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน ให้จ่ายจาก
   ค่าวัสดุ 

3. ค่าวัสดุ รวม 325,000       บาท
3.1 ประเภทวัสดสุ านักงาน (กองชา่ง) จ านวน 30,000         บาท
     3.1.1 วัสดสุ านักงานทีใ่ชใ้นการปฏิบัตงิาน จ านวน 30,000          บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือหรือจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล
ต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ประกอบด้วย วัสดุคงทน เช่น หนังสือ เคร่ืองคิดเลขขนาดเล็ก 
เคร่ืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ทีเ่ย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร
เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานด า ตรายาง ขาต้ัง (กระดานด า) ทีถู่พืน้ ตะแกรง-
วางเอกสาร เคร่ืองตัดโฟม เคร่ืองตัดกระดาษ เคร่ืองเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน,
แผนที ่พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นปูายชื่อส านักงานหรือหน่วยงาน
แผ่นปูายจราจรหรือแผ่นปูายต่าง ๆ มู่ล่ี, ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน)
นาฬิกาต้ังหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจ าลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ
วัสดุส้ินเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบค าผิด เทปกาว
ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปร้ิน เทปพีวีซี
แบบใส น้ ายาลบกระดาษไข กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เปฺก เข็มหมุด กระดาษ-
คาร์บอน แฟูม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าส าลี ธงชาติ ส่ิงพิมพ์
ทีไ่ด้จากการซ้ือหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามัน ไข ขี้ผ้ึง น้ าด่ืมส าหรับ
บริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ รวมตลอดถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกดิขึน้ซ่ึงต้อง
ช าระพร้อมค่าส่ิงของ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดต้ัง ฯลฯ
3.2 ประเภทวัสดไุฟฟ้าและวิทยุ (กองชา่ง) จ านวน 200,000       บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟูา ส าหรับใช้กับไฟฟูาสาธารณะในเขต
รับผิดชอบของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลและสถานทีส่าธารณะต่าง ๆ ประกอบด้วย
วัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ขาต้ังไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟูา เคร่ืองวัดกระแสไฟฟูา 
เคร่ืองวัดแรงดันไฟฟูา มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟูา เคร่ืองประจุไฟฟูา ฯลฯ  วัสดุ
ส้ินเปลือง เช่น ฟิวส์ เทปพัน สายไฟฟูา สายไฟฟูา หลอดไฟฟูา หลอดไฟ เข็มขัดรัด
สายไฟฟูา ปล๊ักไฟฟูา สวิตซ์ไฟฟูา หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วย
สายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิง่คอยส์คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ 
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สายอากาศหรือ เสาอากาศส าหรับวิทย,ุ เคร่ืองรับโทรทัศน์, จานรับสัญญาณดาวเทียม 
ฯลฯ  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ดอกล าโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่าง ๆ 
แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ รวมตลอดถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงต้องช าระพร้อม
ค่าส่ิงของ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดต้ัง ฯลฯ
3.3 ประเภทวัสดกุ่อสร้าง (กองชา่ง) จ านวน 50,000         บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง ส าหรับใช้ในงานเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล
ประกอบด้วย วัสดุคงทน เช่น ไม้ ค้อน คีม ชะแลง จอบ ส่ิว เสียม เล่ือย ขวาน
กบไสไม้ เทปวัดระยะ เคร่ืองวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกด่ิง สว่าน โถส้วม 
อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ  วัสดุส้ินเปลือง เช่น น้ ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์
ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบือ้ง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ ท่อน้ า-
บาดาล ฯลฯ รวมตลอดถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงต้องช าระพร้อมค่าส่ิงของ
เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดต้ัง ฯลฯ 
3.4 ประเภทวัสดยุานพาหนะและขนส่ง (กองชา่ง) จ านวน 10,000         บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ส าหรับใช้กับรถจักรยานยนต์
ของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ประกอบด้วย วัสดุคงทน เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง
กุญแจปากตาย กุญแจเล่ือน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ กระจกโค้งมน ล๊อคพวงมาลัย
สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ  วัสดุส้ินเปลือง เช่น
ยางรถยนต์ น้ ามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ เคร่ืองยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก
ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ า หัวเทียน แบตเตอร่ี จานจ่าย ล้อ ถังน้ ามัน 
ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์
เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ รวมตลอดถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงต้องช าระพร้อมค่าส่ิงของ
เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดต้ัง ฯลฯ
3.5 ประเภทวัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองชา่ง) จ านวน 5,000          บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส าหรับใช้กับรถจักรยานยนต์
ของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ประกอบด้วย วัสดุส้ินเปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม 
น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา น้ ามันจารบี 
น้ ามันเคร่ือง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ
3.6 ประเภทวัสดคุอมพิวเตอร์ (กองชา่ง) จ านวน 30,000         บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือหรือจัดจ้างท าวัสดุคอมพิวเตอร์ ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
ประกอบด้วย วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  วัสดุส้ินเปลือง เช่น อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc,
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Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (ReelMagnetic Tape, 
Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล
ฯลฯ  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดนร์
ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแปูนอักขระหรือแปูนพิมพ์ (Key Board) เมมโมร่ีชิป
(Memor Chip) เช่น RAM  คัตซีทฟีดเตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse)
พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เคร่ืองกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card,
Sound Card) เป็นต้น เคร่ืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น แบบดิสเกตต์
(Disddette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติคอล
(Optical) เป็นต้น ฯลฯ รวมตลอดถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงต้องช าระพร้อม
ค่าส่ิงของ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดต้ัง ฯลฯ

งบลงทุน รวม 66,900         บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง รวม 66,900         บาท
1. ค่าครุภัณฑ์   รวม 66,900         บาท

1.1 ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน (กองชา่ง) จ านวน 27,800         บาท
     1.1.1 ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จ านวน 9,400           บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก จ านวน 2 ตู้ ๆ ละ 4,700 บาท
ส าหรับใช้ในกองช่างเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป
คือ ขนาดกว้าง 1491 มิลลิเมตร ลึก 408 มิลลิเมตร สูง 878 มิลลิเมตร 
จัดหานอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ ปี 2560 เป็นราคาทีจ่ัดหาอย่างประหยัดและ
จัดซ้ือได้ในท้องถิ่น
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 353 ข้อ 5 (4)
     1.1.2 โตะ๊ท างาน จ านวน 8,000           บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะท างาน จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 4,000 บาท ส าหรับ
ใช้ในกองช่างเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป คือ
ขนาดกว้าง 80 เซนติเมตร ยาว 150 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร โต๊ะท างานไม้  
ขาเหล็ก มีตู้เก็บเอกสาร 2 ข้าง
จัดหานอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ ปี 2560 เป็นราคาทีจ่ัดหาอย่างประหยัดและ
จัดซ้ือได้ในท้องถิ่น
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 353 ข้อ 5 (5)
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     1.1.3 โตะ๊วางคอมพิวเตอร์ จ านวน 7,000           บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท ส าหรับ
ใช้ในกองช่างเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป คือ
แบบ 2 ล้ินชัก ขนาดกว้าง 120 เซนติเมตร ลึก 60 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร 
จัดหานอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ ปี 2560 เป็นราคาทีจ่ัดหาอย่างประหยัดและ
จัดซ้ือได้ในท้องถิ่น
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 319 ข้อ 2
     1.1.4 เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 3,400           บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 1,700 บาท ส าหรับ
ใช้ในกองช่างเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป คือ
ชนิดหนัง มีทีว่างแขน ปรับสูงต่ าได้ มีล้อ
จัดหานอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ ปี 2560 เป็นราคาทีจ่ัดหาอย่างประหยัดและ
จัดซ้ือได้ในท้องถิ่น
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 353 ข้อ 5 (6)
1.2 ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กองชา่ง) จ านวน 9,400          บาท
     1.2.1 ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จ านวน 9,400           บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จ านวน 1 ตู้ ๆ ละ 9,400 บาท
ส าหรับใช้ในกองช่างเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป คือ

1) ขนาดทีก่ าหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ า 
2) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5 คิวบิกฟุต เป็นรุ่นทีไ่ด้รับฉลากประสิทธิภาพ
    เบอร์ 5 ของการไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย
3) การจัดซ้ือตู้เย็นขนาดอื่นให้พิจารณาถึงการประหยัดพลังงานไฟฟูาด้วย
    นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ ปี 2560
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 319 ข้อ 2
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1.3 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองชา่ง) จ านวน 29,700         บาท
     1.3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่1 จ านวน 22,000          บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่1
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 22,000 บาท ส าหรับใช้ในกองช่าง
เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐาน คือ 

 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
   หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
   ไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จ านวน 1 หน่วย
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory
   ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
 - มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
   หรือดีกว่า ดังนี้
   1) เป็นแผงวงจรเพือ่แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีม่ีหน่วยความจ า
       ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
   2) มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
       กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีส่ามารถใช้หน่วยความ
       จ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
   3) มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพติดต้ังอยู่แผงวงจรหลัก แบบ
       Onboard Graphics ทีม่ีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลัก
       ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า
   8 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
   ไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
   กว่า 240 GB จ านวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/
   1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีแปูนพิมพ์และเมาส์
 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 
   600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 

อุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุดพร้อมใช้งานได้
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เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2560
กระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 354 (2)
     1.3.2 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉดีหมกึ (Inkjet) จ านวน 7,700           บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จ านวน
1 เคร่ือง ๆ ละ 7,700 บาท ส าหรับใช้ในกองช่างเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล
โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐาน คือ 

 - เป็นอุปกรณ์ทีม่ีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ 
   FAX ภายในเคร่ืองเดียวกัน 
 - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi หรือ 
   1,200x4,800 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm) 
   หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) 
   หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)
 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
 - มีถาดปูอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)

  - สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทัง้สีและขาวด า
   - สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา
  - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
   -  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100

   Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
   กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 

อุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุดพร้อมใช้งานได้
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2560
กระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 354 (3)
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งานไฟฟ้าถนน รวม 4,428,300  บาท
งบลงทุน รวม 4,224,500     บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,224,500     บาท
1. ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,224,500     บาท

1.1 ประเภทอาคารตา่ง ๆ (กองชา่ง) จ านวน 450,000       บาท
     1.1.1 โครงการก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค์ประจ าหมู่บา้น บา้นสถานี หมู่ 4 จ านวน 450,000        บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน บ้านสถานี หมู่ 4 
ปริมาณงาน อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น กว้าง 7.00 เมตร ยาว 10.50 เมตร 
สูง 3.55 เมตร พืน้ทีใ่ช้สอย 73.50 ตารางเมตร  (หน้าบ้านผู้ใหญ่อภิเดช ศักด์ิติเดช)
จุดพิกัดโครงการ N.2027248 E.0538863
ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล พร้อมปูายมาตรฐานฯ
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 275 ข้อ 19
1.2 ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (กองชา่ง) จ านวน 3,724,500     บาท
     1.2.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแมฮ่าว หมู่ 3 จ านวน 318,000        บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 ปริมาณงาน 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 600.00
ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร (สายบ้านนายไพบูลย์ แก้วพิมพ์ เขตเทศบาล
ต าบลห้างฉัตรแม่ตาล เชื่อมต่อบ้านห้างฉัตรเหนือ หมู่ 2 เขตเทศบาลต าบลห้างฉัตร)
จุดเร่ิมต้นทีพ่ิกัด N.2027782 E.536975 จุดส้ินสุดทีพ่ิกัด N.2027804 E.536826
ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล พร้อมปูายมาตรฐานฯ 
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 182 ข้อ 4.1 (1)
     1.2.2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามแดง หมู่ 6 จ านวน 716,600        บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามแดง หมู่ 6 ปริมาณงาน 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 84.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 336.00
ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร และวางท่อระบายน้ าลอดถนน ท่อคอนกรีต
เสริมเหล็กปากล้ินราง ชั้น 3 ยาว 1.00 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร จ านวน
77 ท่อน พร้อมบ่อพัก จ านวน 9 บ่อ (สายล าเหมืองศาลเจ้าปูบุ้านถึงถนนใหญ)่
จุดเร่ิมต้นทีพ่ิกัด N.2026017 E.537564 จุดส้ินสุดทีพ่ิกัด N.2026024 E.537643
ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล พร้อมปูายมาตรฐานฯ 
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 186 (5)
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     1.2.3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปันง้าว หมู่ 7 จ านวน 306,700        บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปันง้าว หมู่ 7 ปริมาณงาน 
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 165.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 577.50
ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร (สายบ้านนายสุวรรณ เรือนกุณา)
จุดเร่ิมต้นทีพ่ิกัด N.2024235 E.538504 จุดส้ินสุดทีพ่ิกัด N.2024107 E.538398
ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล พร้อมปูายมาตรฐานฯ
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 187 (3)
     1.2.4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนอง หมู่ 8 จ านวน 70,800          บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนอง หมู่ 8 ปริมาณงาน 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 136.00
ตารางเมตร (ซอยบ้านสามหลัง)
จุดเร่ิมต้นทีพ่ิกัด N.2025125 E.538257 จุดส้ินสุดทีพ่ิกัด N.2025121 E.538271
ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 191 (3)
     1.2.5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางมว่ง หมู่ 9 จ านวน 176,000        บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางม่วง หมู่ 9 ปริมาณงาน 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 82.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 328.00
ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร (สายบ้านนายสม สีเขียว)
จุดเร่ิมต้นทีพ่ิกัด N.2031113 E.534696 จุดส้ินสุดทีพ่ิกัด N.2031121 E.534654
ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล พร้อมปูายมาตรฐานฯ
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 194 (3)
     1.2.6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางมว่ง หมู่ 9 จ านวน 187,400        บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางม่วง หมู่ 9 ปริมาณงาน 
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 350.00
ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร (สายบนทางไปทุง่บน)
จุดเร่ิมต้นทีพ่ิกัด N.2030573 E.534451 จุดส้ินสุดทีพ่ิกัด N.2030490 E.534447
ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล พร้อมปูายมาตรฐานฯ
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 194 (1)
     1.2.7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปดิคอนกรีต จ านวน 294,500        บาท
บา้นแพะดอนสัก หมู่ 5

     เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีต
บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5 ปริมาณงาน กว้างในราง 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร 
ลึก 0.40 เมตร ยาวรวม 200.00 เมตร (สายปากทางหมู่บ้านถึงบ้านนายประเสริฐ 
ใจค า)
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จุดเร่ิมต้นทีพ่ิกัด N.2026667 E.538477 จุดส้ินสุดทีพ่ิกัด N.2026622 E.538497
ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล พร้อมปูายมาตรฐานฯ
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 222 (2)
     1.2.8 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปดิคอนกรีต จ านวน 467,400        บาท
บา้นปนัง้าว หมู่ 7

     เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีต 
บ้านปันง้าว หมู่ 7 ปริมาณงาน กว้างในราง 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึก 0.40 
เมตร ยาวรวม 283.00 เมตร (สายบ้านนายถวิล ถาอรุณ)
จุดเร่ิมต้นทีพ่ิกัด N.2024454 E.538416 จุดส้ินสุดทีพ่ิกัด N.2024232 E.538528
ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล พร้อมปูายมาตรฐานฯ
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 225 (3)
     1.2.9 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปดิคอนกรีต จ านวน 74,800          บาท
บา้นหัวหนอง หมู่ 8

     เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีต
บ้านหัวหนอง หมู่ 8 ปริมาณงาน กว้างในราง 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึก 0.40 
เมตร ยาวรวม 53.00 เมตร (สายหน้าสวนนางรสวรรณ ยางนอก)
จุดเร่ิมต้นทีพ่ิกัด N.2024974 E.537970 จุดส้ินสุดทีพ่ิกัด N.2024971 E.537930
ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 229 (3)
     1.2.10 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปดิคอนกรีต จ านวน 132,800        บาท
บา้นหัวหนอง หมู่ 8

     เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีต
บ้านหัวหนอง หมู่ 8 ปริมาณงาน กว้างในราง 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึก 0.40 
เมตร ยาวรวม 72.00 เมตร (หน้าบ้านนางแสงเทียน เมืองสอน จนถึงทางระบายน้ า
สายหลัก)
จุดเร่ิมต้นทีพ่ิกัด N.2024964 E.538064 จุดส้ินสุดทีพ่ิกัด N.2024983 E.538098
ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล พร้อมปูายมาตรฐานฯ
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 229 (4)
     1.2.11 โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมถมลูกรัง จ านวน 298,300        บาท
บา้นปนัง้าว หมู่ 7

     เพือ่จ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมถมลูกรัง บ้านปันง้าว
หมู่ 7 ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ าลอดถนน ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้ินราง
ชั้น 3 ยาว 1.00 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร จ านวน 40 ท่อน พร้อมบ่อพัก
จ านวน 5 บ่อ, ถนนลูกรัง กว้าง 3.50 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
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หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 175.00 ตารางเมตร (บ้านนายรัตน์ ฟูทอง)
จุดเร่ิมต้นทีพ่ิกัด N.2024565 E.538465 จุดส้ินสุดทีพ่ิกัด N.2024542 E.538544
ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล พร้อมปูายมาตรฐานฯ
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 217 (5)
     1.2.12 โครงการวางท่อเมนประปาหมู่บา้น บา้นแม่ฮาว หมู่ 3 จ านวน 681,200        บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 ปริมาณงาน 
วางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนยืกลาง 4 นิ้ว ยาว 2,300 เมตร (สายประปาหมู่บ้าน
ส่งเข้าถึงในหมู่บ้าน)
จุดเร่ิมต้นทีพ่ิกัด N.2027606 E.537651 จุดส้ินสุดทีพ่ิกัด N.2027976 E.537947
ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล พร้อมปูายมาตรฐานฯ
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 180 (1)
1.3 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง (กองชา่ง) จ านวน 50,000         บาท
     1.3.1 ค่าปรับปรุงและซ่อมแซมฌาปนสถาน จ านวน 50,000          บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าปรับปรุงและซ่อมแซมฌาปนสถาน ซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบ
ของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล เพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ระบบ
สาธารณูปการ ระบบสาธารณูปโภค อาคาร ส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ รวมถึงส่ิงต่าง ๆ 
ทีติ่ดตรึงกับทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง (เตาเผาปลอดมลพิษ) ฯลฯ
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 324 ข้อ 1

งบเงินอุดหนุน รวม 203,800       บาท
หมวดเงินอุดหนุน รวม 203,800       บาท
1. ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (กองชา่ง) จ านวน 203,800       บาท

1.1 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอห้างฉตัร จ านวน 200,000        บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟูาสาธารณะประจ าหมู่บ้าน
ในพืน้ทีต่ าบลห้างฉัตร เป็นค่าพาดสายแรงต่ าเพือ่ติดต้ังดวงโคมไฟฟูาสาธารณะ 
ค่าติดต้ังมิเตอร์ไฟฟูา ฯลฯ ค่าขยายเขตระบบจ าหน่ายระบบจ าหน่ายไฟฟูาสาธารณะ
หมู่บ้าน ทีส่าธารณะ หรือฌาปนสถาน ในเขตเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที ่24 มิถุนายน 2559 เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 173 ข้อ 1 (1)
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1.2 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอห้างฉตัร จ านวน 3,800           บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการเพิม่เฟสระบบจ าหน่ายแรงต่ าภายนอกบริเวณ
ฌาปนสถานต าบลห้างฉัตร บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5 ต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร
จังหวัดล าปาง โดยให้บริการแก่ประชาชน (หมู่ 1, 2, 4, 5, 6 ต าบลห้างฉัตร  หมู่ 5 
(บ้านเตาปูน) ต าบลเวียงตาล) ซ่ึงอยู่ในเขตเทศบาลต าบลห้างฉัตร และเทศบาลต าบล
ห้างฉัตรแม่ตาล ตามมติการประชุมคณะกรรมการฌาปนสถานห้างฉัตร มีมติเห็นชอบ
ให้เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการฌาปนสถาน
ต าบลห้างฉัตร ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสุสานและการฌาปนสถาน และ
เป็นการบูรณาการงานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการเพิม่เฟส
ระบบจ าหน่ายแรงต่ าภายนอกฌาปนสถานต าบลห้างฉัตร เป็นระบบ 3 เฟส 4 สาย
ระยะทาง 800 เมตร (ขอรับงบประมาณจากเทศบาลต าบลห้างฉัตร 130,000.-บาท
และเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ต้ังงบประมาณ 3,800.-บาท)
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที ่24 มิถุนายน 2559 เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 173 ข้อ 1 (1), หน้า 310 ข้อ 16

งานก าจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกูิล รวม 300,000     บาท
งบด าเนินงาน รวม 300,000       บาท
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ รวม 300,000       บาท
1. ค่าใชส้อย รวม 300,000       บาท

1.1 ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ (ส านักปลัด) จ านวน 300,000       บาท
     1.1.1 ค่าบริหารจัดการขยะมลูฝอย จ านวน 300,000        บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
เช่น ค่าจ้างเหมาก าจัดขยะมูลฝอย หรือค่าฟืน้ฟูเยียวยาประชาชนทีไ่ด้รับผลกระทบ
จากการก าจัดขยะ หรือค่าปรับปรุงฟืน้ฟูบ่อขยะทีเ่ทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล
น าไปก าจัด หรือค่าศึกษาผลกระทบการก าจัดขยะมูลฝอย หรือค่าประชาสัมพันธ์ 
รณรงค์การลดขยะมูลฝอย หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดทีเ่กิดจากการบริหารจัดการขยะ
ของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ฯลฯ



1,021,800  บาท
งานบริหารทั่วไป รวม 711,800     บาท
งบบุคลากร รวม 564,000       บาท
หมวดเงินเดอืน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว รวม 564,000       บาท
1. เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 

1.1 ประเภทเงินเดอืนพนักงาน (ส านักปลัด) จ านวน 323,000       บาท
  เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทัง้เงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานเทศบาล ต้ังแต่
วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที ่30 กันยายน 2561 จ านวน 1 อัตรา คือ

1. นักพัฒนาชุมชนช านาญการ จ านวน 1 อัตรา
1.2 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ส านักปลัด) จ านวน 241,000       บาท
     1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 241,000        บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนพร้อมทัง้ปรับปรุงค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ
ต้ังแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที ่30 กันยายน 2561 จ านวน 1 อัตรา คือ

1. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จ านวน 1 อัตรา
     โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าปาง เร่ือง 
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิม่เติมจนถึงปัจจุบัน
ฉบับที ่6 พ.ศ. 2559 

งบด าเนินงาน รวม 112,400       บาท
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อย และวัสดุ รวม 112,400       บาท
1. ค่าตอบแทน รวม 17,400         บาท

1.1 ประเภทค่าเชา่บ้าน (ส านักปลัด) จ านวน 13,200         บาท
    เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 และตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ
หรือหนังสือส่ังการต่าง ๆ ทีไ่ด้ก าหนดไว้
1.2 ประเภทเงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร (ส านักปลัด) จ านวน 4,200          บาท
     เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล
     โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541, ฉบับที ่2 พ.ศ. 2541, ฉบับที ่3 
พ.ศ. 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค 0422.3/ว 257 ลงวันที ่28
มิถุนายน 2559 เร่ือง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน และ  
ตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการหรือหนังสือส่ังการต่าง ๆ ทีไ่ด้ก าหนดไว้

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวมทั้งสิน้
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2. ค่าใชส้อย รวม 55,000         บาท
2.1 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย จ านวน 40,000         บาท
หมวดอ่ืน ๆ (ส านักปลัด)
     2.1.1 ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการและค่าลงทะเบียนตา่ง ๆ จ านวน 40,000          บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราช-
อาณาจักร เช่น ค่าเบีย้เล้ียง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ัก ค่าบริการจอดรถ ณ 
ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียน
ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็น ในการส่งคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ 
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล หรือประชาชน
ทีผู้่บริหารเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล อนุมัติให้ไปศึกษาฝึกอบรม สัมมนา หรือ
เข้ารับการศึกษาตามหลักสูตรต่าง ๆ ทีจ่ัดขึ้นโดยส่วนราชการหรือเอกชนจัดขึ้น
ทีเ่กี่ยวข้องกับงานราชการของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ เพือ่พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น ปรับบทบาทกระบวนการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับระเบียบ กฎหมาย วิทยาการใหม่ ๆ ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลง
อยู่เสมอ และหรือผู้เสพ ผู้ค้ายาเสพติด ทีท่างราชการก าหนดให้เข้ารับการอบรม
ทีจ่ัดขึ้นโดยส่วนราชการหรือเอกชน
     โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2555, ฉบับที ่2 พ.ศ. 2558, ฉบับที ่3 
พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557
2.2 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (ส านักปลัด) จ านวน 15,000         บาท
     (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใชง้านไดต้ามปกต)ิ
     เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ ทีดิ่นและ
ส่ิงก่อสร้าง ของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ทีช่ ารุดไปตามสภาพการใช้งาน
ประจ าปี เพือ่ให้สามามารถใช้งานได้ตามปกติ
     - กรณีเป็นการจ้างเหมาทัง้ค่าส่ิงของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย
     - กรณีทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเอง
ให้ปฏิบัติดังนี้ 
   1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้จ่ายจากค่าใช้สอย

2. ค่าส่ิงของทีซ้ื่อมาใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน ให้จ่ายจาก
   ค่าวัสดุ 
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3. ค่าวัสดุ รวม 40,000         บาท
3.1 ประเภทวัสดสุ านักงาน (ส านักปลัด) จ านวน 15,000         บาท
     3.1.1 วัสดสุ านักงานทีใ่ชใ้นการปฏิบัตงิาน จ านวน 15,000          บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือหรือจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล
ต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ประกอบด้วย วัสดุคงทน เช่น หนังสือ เคร่ืองคิดเลขขนาดเล็ก 
เคร่ืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ทีเ่ย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร
เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานด า ตรายาง ขาต้ัง (กระดานด า) ทีถู่พืน้ ตะแกรง-
วางเอกสาร เคร่ืองตัดโฟม เคร่ืองตัดกระดาษ เคร่ืองเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน,
แผนที ่พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นปูายชื่อส านักงานหรือหน่วยงาน
แผ่นปูายจราจรหรือแผ่นปูายต่าง ๆ มู่ล่ี, ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน)
นาฬิกาต้ังหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจ าลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ
วัสดุส้ินเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบค าผิด เทปกาว
ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปร้ิน เทปพีวีซี
แบบใส น้ ายาลบกระดาษไข กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เปฺก เข็มหมุด กระดาษ-
คาร์บอน แฟูม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าส าลี ธงชาติ ส่ิงพิมพ์
ทีไ่ด้จากการซ้ือหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามัน ไข ขี้ผ้ึง น้ าด่ืมส าหรับ
บริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ รวมตลอดถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกดิขึน้ซ่ึงต้อง
ช าระพร้อมค่าส่ิงของ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดต้ัง  ฯลฯ
3.2 ประเภทวัสดโุฆษณาและเผยแพร่ (ส านักปลัด) จ านวน 5,000          บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือหรือจัดจ้างท าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพือ่รณรงค์ประชา
สัมพันธ์ เพือ่เผยแพร่งานของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ประกอบด้วย วัสดุคงทน
เช่น ขาต้ังกล้อง ขาต้ังเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เคร่ืองกรอเทป
เลนส์ซูม กระเปาใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ  วัสดุส้ินเปลือง เช่น พูก่ัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมร่ีการ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,
วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวด าทีไ่ด้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ
รวมตลอดถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงต้องช าระพร้อมค่าส่ิงของ เช่น ค่าขนส่ง
ค่าภาษี ค่าติดต้ัง ฯลฯ
3.3 ประเภทวัสดคุอมพิวเตอร์ (ส านักปลัด) จ านวน 20,000         บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือหรือจัดจ้างท าวัสดุคอมพิวเตอร์ ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
ประกอบด้วย วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  วัสดุส้ินเปลือง เช่น อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc,
Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (ReelMagnetic Tape, 
Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์
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คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล
ฯลฯ  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดนร์
ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแปูนอักขระหรือแปูนพิมพ์ (Key Board) เมมโมร่ีชิป
(Memor Chip) เช่น RAM  คัตซีทฟีดเตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse)
พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เคร่ืองกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card,
Sound Card) เป็นต้น เคร่ืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น แบบดิสเกตต์
(Disddette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติคอล
(Optical) เป็นต้น ฯลฯ รวมตลอดถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงต้องช าระพร้อม
ค่าส่ิงของ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดต้ัง ฯลฯ

งบลงทุน รวม 35,400         บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง รวม 35,400         บาท
1. ค่าครุภัณฑ์   รวม 35,400         บาท

1.1 ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน (ส านักปลัด) 13,400         บาท
     1.1.1 ตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) จ านวน 5,500           บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) จ านวน 1 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท 
ส าหรับใช้ในเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป คือ 

1) มีมือจับชนิดบิด 
2) มีแผ่นชั้นปรับประดับ 3 ชิ้น 
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ ปี 2560
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 355 ข้อ 6 (1)
     1.1.2 ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชกั (มอก.) จ านวน 7,900           บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก 4 ล้ินชัก (มอก.) จ านวน 1 ตู้ ๆ ละ 7,900 บาท 
ส าหรับใช้ในเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป คือ 

1) มีหูล้ินชัก 
2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ ปี 2560
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 355 ข้อ 6 (2)
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1.2 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ส านักปลัด) 22,000         บาท
     1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่1 จ านวน 22,000          บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่1
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 22,000 บาท ส าหรับใช้ในงาน
ของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐาน คือ 

 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
   หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
   ไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จ านวน 1 หน่วย
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory
   ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
 - มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
   หรือดีกว่า ดังนี้
   1) เป็นแผงวงจรเพือ่แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีม่ีหน่วยความจ า
       ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
   2) มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
       กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีส่ามารถใช้หน่วยความ
       จ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
   3) มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพติดต้ังอยู่แผงวงจรหลัก แบบ
       Onboard Graphics ทีม่ีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลัก
       ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า
   8 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
   ไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
   กว่า 240 GB จ านวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/
   1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีแปูนพิมพ์และเมาส์
 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 
   600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 

อุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุดพร้อมใช้งานได้
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2560
กระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 356 (2)
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน รวม 310,000     บาท
งบด าเนินงาน รวม 145,000       บาท
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ รวม 145,000       บาท
1. ค่าใชส้อย รวม 145,000       บาท

1.1 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย จ านวน 145,000       บาท
หมวดอ่ืน ๆ (ส านักปลัด)
     1.1.1 ค่าใชจ้่ายในการจัดท าเวทีประชาคมต าบล/เทศบาลต าบล จ านวน 10,000          บาท
ห้างฉตัรแมต่าลเคลื่อนที ่
     เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดท าเวทีประชาคมต าบล/เทศบาล
ต าบลห้างฉัตรแม่ตาลเคล่ือนที ่เพือ่พิจารณากล่ันกรองโครงการต่าง ๆ หรือโครงการ
ทีม่ีผลกระทบกับประชาชน ค่าใช้จ่ายการจัดท าเวทีประชาคมต าบล หมู่บ้าน หรือ
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมกลุ่มคนพิการ ผู้สูงอายุ เยาวชน หรือกลุ่มพลังมวลชน
อื่น ๆ ในพืน้ทีเ่ทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล หรือค่าใช้จ่ายการจัดประชุมตามที่
ทางราชการก าหนด เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าอาหารว่าง 
หรือค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็น ส าหรับผู้เข้าร่วมเวทีประชาคมต าบล หมู่บ้าน หรือกลุ่ม
คนพิการ ผู้สูงอายุ เยาวชน หรือกลุ่มพลังมวลชนอื่น ๆ ในพืน้ทีเ่ทศบาลต าบล
ห้างฉัตรแม่ตาล โดยเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลจัดขึ้น
     โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือจังหวัดล าปาง ด่วนมาก ที ่ลป 0023.4/
ว 17340 ลงวันที ่14 กรกฎาคม 2560 เร่ือง ขอให้ต้ังงบประมาณรายจ่ายเพือ่
ด าเนินการตามนโยบายส าคัญ
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 278 ข้อ 1 (1), 310 ข้อ 17
     1.1.2 โครงการศูนย์ปรองดองสมานฉนัท์เพ่ือการปฏิรูป จ านวน 20,000          บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพือ่สร้างความรัก 
ความสามัคคี ความปรองดอง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน
เช่น การประชุม ชี้แจง ท าความเข้าใจ การจัดท ากิจกรรมนันทนาการ การแข่งขัน
กีฬาเพือ่สร้างความสามัคคี การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทีค่รบถ้วน 
ถูกต้อง โดยใช้ส่ือประชาสัมพันธ์ทุกประเภทในพืน้ที ่เพือ่สร้างความเข้าใจและสร้าง
ทัศนคติทีดี่ในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 
     โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 
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0808.2/ว 2989 ลงวันที ่31 พฤษภาคม 2560 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และหนังสือจังหวัดล าปาง ด่วนมาก ที ่ลป 0023.4/ว 17340 ลงวันที ่14 กรกฎาคม 
2560 เร่ือง ขอให้ต้ังงบประมาณรายจ่ายเพือ่ด าเนินการตามนโยบายส าคัญ
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 278 ข้อ 1 (2)
     1.1.3 โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัตกิารพลังแผ่นดนิเอาชนะยาเสพตดิต าบลจ านวน 20,000          บาท
ห้างฉตัร 
     เพือ่จ่ายเป็นเงินสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ต่อสู้เพือ่เอาชนะยาเสพติดต าบลห้างฉัตร
ในด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการบ าบัดฟืน้ฟูสมรรถภาพผู้ติด/
ผู้เสพยาเสพติด โดยบูรณาการร่วมกับสถานีต ารวจภูธรห้างฉัตร และหน่วยงานอื่น
ทีเ่กี่ยวข้อง
     โดยถือปฏิบัติตามค าส่ังศูนย์อ านวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด 
ที ่4/2550 ลงวันที ่8 กุมภาพันธ์ 2550 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด 
ที ่มท 0891.4/ว 950 ลงวันที ่25 ตุลาคม 2551 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 543 ลงวันที ่23 มีนาคม 2550, หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.3/ว 1001 ลงวันที ่12 เมษายน
2554, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
 การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 
0808.2/ว 2989 ลงวันที ่31 พฤษภาคม 2560 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และหนังสือจังหวัดล าปาง ด่วนมาก ที ่ลป 0023.4/ว 17340 ลงวันที ่14 กรกฎาคม 
2560 เร่ือง ขอให้ต้ังงบประมาณรายจ่ายเพือ่ด าเนินการตามนโยบายส าคัญ
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 285 ข้อ 2 (1)
     1.1.4 โครงการ "การศึกษาเพ่ือตอ่ตา้นการใชย้าเสพตดิในนักเรียน" จ านวน 20,000          บาท
(โครงการ D.A.R.E) 
     เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพือ่ด าเนินการสนับสนุน
สถานศึกษาในการปูองกัน เฝูาระวัง ปัญหายาเสพติดเข้าสู่สถานศึกษา ปลูกจิตส านึก
ของเด็กนักเรียนและเยาวชน ให้มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงโทษพิษของ
ยาเสพติด โดยมีเปูาหมายในการสอนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่6 ทุกคน ในเขต 
เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล โดยบูรณาการร่วมกับสถานีต ารวจภูธรห้างฉัตร โรงเรียน
ชุมชนบ้านแม่ฮาว และโรงเรียนบ้านปันง้าว
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     โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 
0808.2/ว 2989 ลงวันที ่31 พฤษภาคม 2560 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และหนังสือจังหวัดล าปาง ด่วนมาก ที ่ลป 0023.4/ว 17340 ลงวันที ่14 กรกฎาคม 
2560 เร่ือง ขอให้ต้ังงบประมาณรายจ่ายเพือ่ด าเนินการตามนโยบายส าคัญ
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 286 (1)
     1.1.5 โครงการลดรายจ่าย เพ่ิมรายได ้ขยายโอกาสให้กับประชาชน จ านวน 45,000          บาท
     เพือ่จ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการลดรายจ่าย เพิม่รายได้ ขยายโอกาสให้กับ
ประชาชน เช่น การจัดหาตลาดหรือสถานทีจ่ าหน่ายสินค้าราคาถูก การฝึกอาชีพ
การจัดหาตลาดหรือสถานทีใ่นการจ าหน่ายสินค้า OTOP หรือผลผลิตด้านการเกษตร
หรือโครงการสร้างงานในพืน้ทีเ่พือ่เป็นการเพิม่รายได้ให้กับประชาชน
    โดยถือปฏิบัติตามหนังสือจังหวัดล าปาง ด่วนทีสุ่ด ที ่ลป 0023.3/ว 3535
ลงวันที ่1 สิงหาคม 2556 เร่ือง การขับเคล่ือนตัวชี้วัดที ่1.1.6 รายได้ครัวเรือน
(ทัง้ประเทศ) เพิม่ขึ้น, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือจังหวัดล าปาง ด่วนมาก
ที ่ลป 0023.4/ว 17340 ลงวันที ่14 กรกฎาคม 2560 เร่ือง ขอให้ต้ังงบประมาณ
รายจ่ายเพือ่ด าเนินการตามนโยบายส าคัญ
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 297 ข้อ 2
     1.1.6 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสตรี จ านวน 30,000          บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมการอบรมพัฒนาศักยภาพสตรี
เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  เป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร ค่าน้ าแข็ง
ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่ ค่าของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าตกแต่งสถานที ่ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ รวมตลอดถึง
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่กิดขึ้น ซ่ึงต้องช าระพร้อมค่าส่ิงของ ค่าขนส่ง ค่าติดต้ัง ฯลฯ
     โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือจังหวัดล าปาง ด่วนมาก ที ่ลป 0023.4/
ว 17340 ลงวันที ่14 กรกฎาคม 2560 เร่ือง ขอให้ต้ังงบประมาณรายจ่ายเพือ่
ด าเนินการตามนโยบายส าคัญ
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 279 (1)
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งบเงินอุดหนุน รวม 165,000       บาท
หมวดเงินอุดหนุน รวม 165,000       บาท
1. ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (ส านักปลัด) จ านวน 30,000         บาท

1.1 อุดหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอห้างฉตัร จ านวน 30,000          บาท
     เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอห้างฉัตร ตามหนังสืออ าเภอ
ห้างฉัตร ที ่ลป 0518/ว 3400 ลงวันที ่25 ตุลาคม 2559 เร่ือง แจ้งการเสนอ
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น "โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัตกิารพลังแผ่นดนิเอาชนะยาเสพตดิ 
อ าเภอห้างฉตัร จังหวัดล าปาง ประจ าปีงบประมาณ 2561" โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพือ่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของชาติและจังหวัดล าปาง

2. เพือ่บูรณาการ แผนงานโครงการของศูนย์ฯ ต าบลทุกแห่งให้สนองต่อ
ยุทธศาสตร์ของชาติและจังหวัดล าปาง

3. เพือ่เพิม่ศักยภาพในการควบคุมปูองกัน ปราบปรามการแพร่ระบาด
ยาเสพติด โดยสนธิก าลังจากทุกศูนย์ฯ ในระดับต าบลเข้าร่วมปฏิบัติการในภาพรวม
ศูนย์ฯ อ าเภอ
เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์และจัดประชาคม Re-x-ray ค้นหาผู้เสพ
ผู้ค้า ในพืน้ที ่7 ต าบล 73 หมู่บ้าน, ค่าจัดกิจกรรมค่ายปรับเปล่ียนพฤติกรรมต่อผู้เสพ
รายใหม,่ ค่าจัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด ประจ าปี 2561
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที ่24 มิถุนายน 2559 เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที ่31 พฤษภาคม 2560 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และหนังสือจังหวัดล าปาง ด่วนมาก ที ่ลป 0023.4/ว 17340 ลงวันที ่14 กรกฎาคม 
2560 เร่ือง ขอให้ต้ังงบประมาณรายจ่ายเพือ่ด าเนินการตามนโยบายส าคัญ
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 330 ข้อ 1

2. ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน (ส านักปลัด) จ านวน 120,000       บาท
2.1 อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชมุชนเทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล จ านวน 20,000          บาท
     เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลต าบลห้างฉัตร- 
แม่ตาล ตามหนังสือศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
ที ่พิเศษ/2560 ลงวันที ่19 กรกฎาคม 2560 เร่ือง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
“โครงการค่ายพัฒนาครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพตดิ ประจ าปีงบประมาณ 2561”
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
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1. เพือ่ให้สมาชิกในครอบครัวได้เรียนรู้ถึงความส าคัญของครอบครัว 
ความรัก การเอาใจใส่ทีดี่จะช่วยให้สมาชิกในครอบครัวไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

2. เพือ่ให้สมาชิกในครอบครัวตระหนักรู้ถึงปัญหายาเสพติด
3. เพือ่ให้สมาชิกในครอบครัวรู้ถึงทักษะการปฏิเสธ
4. เพือ่ให้ครอบครัวในชุมชนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ ในการ

ดูแลสมาชิกในครอบครัว และชุมชน   
เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาครอบครัวต าบลห้างฉัตร 
ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ
เดินทางส าหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าวัสดุ - อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการฝึกอบรม ค่าปูาย
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที ่24 มิถุนายน 2559 เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 331 ข้อ 4
2.2 อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุต าบลห้างฉตัร จ านวน 100,000        บาท
     เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนชมรมผู้สูงอายุต าบลห้างฉัตร ตามหนังสือชมรมผู้สูงอายุ
ต าบลห้างฉัตร ที ่018/2560 ลงวันที ่21 กรกฎาคม 2560 เร่ือง ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ (หมวดเงินอุดหนุน) “โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลห้างฉตัร"
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพือ่เสริมสร้างการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ
2. เพือ่เสริมสร้างสุขภาพทีดี่ของผู้สูงอายุทัง้ด้านร่างกายและจิตใจ
3. เพือ่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม
4. เพือ่เสริมสร้างคุณค่าทางภูมิปัญญาของผู้สูงอายุให้เป็นทีป่ระจักษ์

และยอมรับ
5. เพือ่ส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ด ารงสืบทอดต่อไป

เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ (ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหาร-
ว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าวัสดุ อุปกรณ์ ส่ือการเรียนการสอน) 
การประชุมผลการด าเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุและวางแผนการด าเนินงานในปี 2562 
(ค่าอาหาร กลางวัน ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม)
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที ่24 มิถุนายน 2559 เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 331 ข้อ 5
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3. ประเภทเงินอุดหนุนกิจการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ (ส านักปลัด) จ านวน 15,000         บาท
3.1 อุดหนุนก่ิงกาชาดอ าเภอห้างฉตัร จ านวน 15,000          บาท
     เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอ าเภอห้างฉัตร ตามหนังสืออ าเภอห้างฉัตร
ที ่ลป 0518/ว 3400 ลงวันที ่25 ตุลาคม 2559 เร่ือง แจ้งการเสนอโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น "โครงการสนับสนุนก่ิงกาชาด
อ าเภอห้างฉตัร อ าเภอห้างฉตัร จังหวัดล าปาง ประจ าปีงบประมาณ 2561"
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพือ่เป็นการหางบประมาณให้กิ่งกาชาดอ าเภอ ในการจัดกิจกรรม
สาธารณกุศล เพือ่ช่วยเหลือราษฎรทีป่ระสบปัญหาในพืน้ที ่ในด้านส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2. เพือ่ส่งเสริมการพัฒนาให้แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ
3. ช่วยเหลือให้มีและบ ารุงสถานทีท่ าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
4. เพือ่ท าการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย
5. เพือ่ให้การช่วยเหลือแก่ราษฎรทีป่ระสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และ

ผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดาร ตลอดทัง้ในท้องทีท่ัว่ไปและในชุมชน
ตามความจ าเป็น

6. เพือ่ส่งเสริมการเผยแพร่อุดมการณ์และหลักการกาชาดและการสร้าง
จิตส านึกในเมตตาธรรมและมนุษยธรรม

7. เพือ่ด าเนินการตามโครงการในพระราชด าริทีเ่กี่ยวข้อง
8. เพือ่ด าเนินกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ
9. เพือ่สนับสนุนและส่งเสริมกิจการยุวกาชาด อาสากาชาด
10. เพือ่เป็นตัวแทนของสภากาชาดไทยตามทีส่ภากาชาดไทยมอบหมาย
11. เพือ่ด าเนินงานในการรับรอง พิธีการและด าเนินการอื่น ๆ ตามที่

ได้รับมอบหมาย
เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย การช่วยเหลือผู้สูงอายุ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ การรับบริจาคโลหิต อวัยวะ ดวงตา ค่ารับรองและพิธีการ
และกิจกรรมสาธารณกุศล
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที ่24 มิถุนายน 2559 เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 330 ข้อ 2 



645,000     บาท
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 210,000     บาท
งบด าเนินงาน รวม 210,000       บาท
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ รวม 210,000       บาท
1. ค่าใชส้อย รวม 150,000       บาท

1.1 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย จ านวน 150,000       บาท
หมวดอ่ืน ๆ (ส านักปลัด)
     1.1.1 โครงการแขง่ขนักีฬาเยาวชน และประชาชนภายในเทศบาลต าบล จ านวน 100,000        บาท
ห้างฉตัรแมต่าล 
     เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ของ
เยาวชน และประชาชนภายในเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล เพือ่ต่อต้านยาเสพติด
รวมตลอดถึงค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็นและเกี่ยวข้องตามทีโ่ครงการก าหนด
     โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 293 ข้อ 2 (2)
     1.1.2 โครงการแขง่ขนักีฬาผู้สูงอายุต าบลห้างฉตัร จ านวน 50,000          บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ 
ของผู้สูงอายุต าบลห้างฉัตร หรือค่าใช้จ่ายอื่นในการแข่งขันกีฬาหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ  
การส่งเสริมสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุ 
     โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 293 ข้อ 2 (3)

2. ค่าวัสดุ รวม 60,000         บาท
2.1 ประเภทวัสดกีุฬา (ส านักปลัด) จ านวน 60,000         บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬาประจ าศูนย์กีฬาต าบล และหรือศูนย์กีฬา
ประจ าหมู่บ้านในพืน้ทีต่ าบลห้างฉัตร ประกอบด้วย วัสดุคงทน อาทิเช่น ห่วงยาง 
ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง ไม้ตีปิงปอง ลูกแชร์บอล ไม้แบดมินตัน ลูกแบดมินตัน ไม้เทนนิส 
ลูกเทนนิส เชือกกระโดด ดาบสองมือ ตะกร้อ ตะกร้าหวายแชร์บอล ตาข่ายกีฬา เช่น 
ตาข่ายตะกร้อ นกหวีด นาฬิกาจับเวลา นวม ลูกทุม่น้ าหนัก เสาตาข่ายกีฬา เช่น

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

รวมทั้งสิน้
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เสาตาข่ายวอลเลย์บอล ห่วงบาสเก็ตบอลเหล็ก ฯลฯ รวมตลอดถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงต้องช าระพร้อมค่าส่ิงของ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดต้ัง ฯลฯ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน รวม 375,000     บาท
งบด าเนินงาน รวม 360,000       บาท
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ รวม 360,000       บาท
1. ค่าใชส้อย รวม 360,000       บาท

1.1 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย จ านวน 360,000       บาท
หมวดอ่ืน ๆ (ส านักปลัด)
     1.1.1 ค่าใชจ้่ายในการบริหารจัดการฌาปนสถานต าบลห้างฉตัร จ านวน 50,000          บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการฌาปนสถานต าบลห้างฉัตร บ้าน
แพะดอนสัก หมู่ 5 ต าบลห้างฉัตร เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าจ้างเหมาการเผาศพ 
ค่าวัสดุเชื้อเพลิง เช่น น้ ามัน ฟืน เป็นต้น รวมถึงวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น
ทีจ่ าเป็นและเกี่ยวข้อง
     1.1.2 โครงการท าบุญเทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าลและวันส าคัญของชาติ จ านวน 30,000          บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมท าบุญเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล และวันส าคัญ
ของชาติต่าง ๆ เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าอาหารถวายพระสงฆ ์ค่าจัดและตกแต่ง
สถานที ่ค่าเช่าเคร่ืองเสียง ค่าปูาย ค่าน้ าแข็ง ค่าเคร่ืองด่ืม ฯลฯ รวมตลอดถึง
ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็นและเกี่ยวข้อง
     โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 288 ข้อ 1 (4), (5)
     1.1.3 โครงการจัดงานบุญกินขา้วสลาก (สลากภัต) จ านวน 10,000          บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมงานบุญกินข้าวสลาก (สลากภัต) ต าบลห้างฉัตร 
เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าอาหารถวายพระสงฆ ์ค่าจัดและตกแต่งสถานที ่ค่าเช่า
เคร่ืองเสียง ค่าปูาย ค่าน้ าแข็ง ค่าเคร่ืองด่ืม ฯลฯ รวมตลอดถึงค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็น
และเกี่ยวข้อง
     โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 291 (4)
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     1.1.4 โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) จ านวน 120,000        บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมงานส่งเสริมประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) เป็นค่าใช้จ่าย 
เกี่ยวกับการจัดงานประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) ค่าจัดซ้ือจัดจ้าง เช่น ร าวงมาตรฐาน
การละเล่นพืน้บ้าน การประกวดนางนพมาศ การประกวดขบวนแห่นางนพมาศ
การประกวดหนูน้อยนพมาศ การประกวดกระทงใหญ่ กระทงประดิษฐ์ การประกวด
การแข่งขันชกมวยไทย ค่าจัดและตกแต่งสถานที ่ค่าเคร่ืองเสียง ค่าปูาย ค่าน้ าแข็ง 
ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทนคณะกรรมการการประกวด-แข่งขันต่าง ๆ ฯลฯ รวมตลอดถึง
ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็นและเกี่ยวข้อง 
     โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 291 (1)
     1.1.5 โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณีปีใ๋หมเ่มอืง (สงกรานต)์ จ านวน 120,000        บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมงานส่งเสริมประเพณีปีใ๋หม่เมือง (สงกรานต์) เป็นค่า
ใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดงานประเพณีปีใ๋หม่เมือง ค่าจัดซ้ือจัดจ้าง เช่น ร าวงมาตรฐาน
การละเล่นพืน้บ้าน การประกวดเทพีสงกรานต์ การประกวดขบวนแห่นางสงกรานต์
การประกวดการแข่งขันบอกไฟ ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่าจัดและตกแต่งสถานที่
ค่าเคร่ืองเสียง ค่าปูาย ค่าน้ าแข็ง ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทนคณะกรรมการการประกวด
แข่งขันต่าง ๆ ฯลฯ รวมตลอดถึงค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็นและเกี่ยวข้อง
     โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 291 (2)
     1.1.6 โครงการสรงน้ าพระธาตปุางมว่ง จ านวน 30,000          บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมสรงน้ าพระธาตุปางม่วง หมู่ 9 ประจ าปี 2561
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีทางศาสนา ค่าสังฆทานถวายพระ ค่าอาหารถวายพระ 
ค่าอาหารเล้ียงผู้เข้าร่วมพิธี ค่าน้ าด่ืม-น้ าแข็ง ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าจ้างเหมาเคร่ืองเสียง 
ค่าจ้างเหมาดนตรีหรือมหรสพอื่นในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายในการประกวดการแข่งขัน
บอกไฟ ค่าตอบแทนคณะกรรมการการประกวดและแข่งขันต่าง ๆ ฯลฯ รวมตลอดถึง
ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็นและเกี่ยวข้อง
     โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 288 ข้อ 1 (1)
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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
     เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอห้างฉัตร ตามหนังสืออ าเภอ
ห้างฉัตร ที ่ลป 0518/ว 3400 ลงวันที ่25 ตุลาคม 2559 เร่ือง แจ้งการเสนอ
โครงกาขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น "โครงการจัดสนับสนุน
กิจกรรมงานรัฐพิธี และงานวัฒนธรรมประเพณี อ าเภอห้างฉตัร จังหวัดล าปาง
ประจ าปีงบประมาณ 2561"  โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพือ่เป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อองค์พระประมุข และสถาบัน
พระมหากษัตริย์ของไทย

2. เพือ่เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น
3. เพือ่เป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีของข้าราชการทัง้ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาคและประชาชนทัว่ไป
เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ
ประเพณีสงกรานต์ เช่น ค่าปัจจัย-ไทยธรรม พระสงฆ ์ค่าอาหารถวายพระ ค่าน้ าด่ืม
กาแฟ น้ าแข็ง ค่าพวงมาลา ค่าดอกไม้สด (โต๊ะหมู่บูชา พานพุม่ พวงมาลัย ถวายพระ)
ชุดด าหัวเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอ าเภอ พระเถรชั้นผู้ใหญ่ในพืน้ที ่ค่าใช้จ่ายงาน
รดน้ าด าหัว ผวจ., รอง ผวจ., ปจ., นอ. ค่าใช้จ่ายงานรดน้ าด าหัว ผู้สูงอายุ และ
ค่าเช่าเคร่ืองเสียง
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที ่24 มิถุนายน 2559 เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือจังหวัดล าปาง ด่วนมาก
ที ่ลป 0023.4/ว 17340 ลงวันที ่14 กรกฎาคม 2560 เร่ือง ขอให้ต้ังงบประมาณ 
รายจ่ายเพือ่ด าเนินการตามนโยบายส าคัญ
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 332 ข้อ 2
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 60,000      บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 60,000         บาท
หมวดเงินอุดหนุน รวม 60,000         บาท
1. ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (ส านักปลัด) จ านวน 60,000         บาท

1.1 อุดหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอห้างฉตัร จ านวน 10,000          บาท
     เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอห้างฉัตร ตามหนังสืออ าเภอ
ห้างฉัตร ที ่ลป 0518/ว 3400 ลงวันที ่25 ตุลาคม 2559 เร่ือง แจ้งการเสนอ
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น "โครงการสนับสนุน
การจัดงานรื่นเริงฤดหูนาวและของดนีครล าปาง ประจ าปีงบประมาณ 2561"
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพือ่เป็นจุดแสดงนิทรรศการ และการแสดงสินค้าโครงงานหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ของอ าเภอ

2. เพือ่ให้กลุ่มอาชีพในพืน้ทีอ่ าเภอห้างฉัตร ได้น าสินค้าออกจ าหน่าย
ในงาน เป็นการเปิดตลาดและเพิม่รายได้ให้กับกลุ่มอาชีพ

3. เพือ่ให้ประชาชนได้รับทราบผลงานทีส่ าคัญ ตามนโยบายของรัฐบาล
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการด าเนินกิจกรรมทีส่ าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าจัดซ้ือส่ิงของรางวัลสนับสนุนออกร้านมัจฉากาชาด 
เหล่ากาชาดจังหวัดล าปาง ค่าสร้างพร้อมค่าตกแต่งร้านอ าเภอ และค่าร้ือถอนร้าน
ค่าเช่าเคร่ืองเสียง และค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟูา 
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที ่24 มิถุนายน 2559 เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือจังหวัดล าปาง ด่วนมาก
ที ่ลป 0023.4/ว 17340 ลงวันที ่14 กรกฎาคม 2560 เร่ือง ขอให้ต้ังงบประมาณ 
รายจ่ายเพือ่ด าเนินการตามนโยบายส าคัญ
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 333 ข้อ 5
1.2 อุดหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอห้างฉตัร จ านวน 50,000          บาท
     เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอห้างฉัตร ตามหนังสืออ าเภอ
ห้างฉัตร ที ่ลป 0518/ว 3400 ลงวันที ่25 ตุลาคม 2559 เร่ือง แจ้งการเสนอ
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น "โครงการสนับสนุน
การจัดงานรื่นเริงฤดหูนาวและของดอี าเภอห้างฉตัร ประจ าปีงบประมาณ 2561"
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพือ่เป็นจุดแสดงนิทรรศการ และการแสดงสินค้าโครงการหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ของอ าเภอ
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2. เพือ่ให้กลุ่มอาชีพในพืน้ทีอ่ าเภอห้างฉัตร ได้น าสินค้าออกจ าหน่าย
ในงาน เป็นการเปิดตลาดและเพิม่รายได้ให้กับกลุ่มอาชีพ

3. เพือ่ให้ประชาชนได้รับทราบผลงานทีส่ าคัญ ตามนโยบายของรัฐบาล
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการด าเนินกิจกรรมทีส่ าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. เพือ่กระตุ้นเศรษฐกิจให้ราษฎรมีรายได้จากการจ าหน่ายสินค้า
ของท้องถิ่นออกสู่ตลาด

5. ได้มีการแสดงออกของกลุ่มพลังมวลชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน
ในพืน้ที่

6. เพือ่เตรียมความพร้อมเข้าสู่กิจกรรมระดับจังหวัดทีม่ีกิจกรรม
การแข่งขันของจังหวัดเป็นประจ าทุกปี
เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าจ้างเหมาออกแบบและตกแต่งสถานที ่แสง สี และการแสดง
ค่าบริหารจัดการระบบไฟฟูา ค่าสนับสนุนให้จัดส่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ แต่ละต าบลมาจัด
แสดงและจ าหน่ายสินค้า ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าจัดประกวดธิดาพญาเบิก (เจ้าพ่อ-
ขุนตาล) ค่าประกวดร้องเพลงลูกทุง่ ผู้น าท้องที ่ผู้น าท้องถิ่น ค่าประกวดแข่งขัน 
TO BE NUMBER 1 ค่าประชาสัมพันธ์การจัดงาน
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที ่24 มิถุนายน 2559 เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือจังหวัดล าปาง ด่วนมาก
ที ่ลป 0023.4/ว 17340 ลงวันที ่14 กรกฎาคม 2560 เร่ือง ขอให้ต้ังงบประมาณ 
รายจ่ายเพือ่ด าเนินการตามนโยบายส าคัญ
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 333 ข้อ 4



145,000     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
     เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร ส าหรับใช้ในการตกแต่งสวนในส านักงาน
เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลหรือสวนสาธารณะหรือส าหรับแจกจ่ายให้กับประชาชน
กลุ่มอาชีพต่าง ๆ หรือกลุ่มต่าง ๆ หรือครัวเรือนทีย่ากจน เพือ่แก้ไขปัญหาความยากจน
ตามนโยบายรัฐบาล หรือจัดซ้ือวัสดุการเกษตรให้กับผู้ติดเชื้อเอดส์ หรือผู้เสพยาเสพติด
ทีผ่่านการบ าบัดฟืน้ฟู หรือตามโครงการทีส่่วนราชการก าหนดขึ้น ประกอบด้วย  
วัสดุคงทน เช่น เคียว สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน จอบพรวน ผานไถกระทะ
คราดซ่ีพรวนดินระหว่างแถว เคร่ืองดักแมลง ตะแกรงร่อนเบนโธส อวน (ส าเร็จรูป)
กระชัง ฯลฯ  วัสดุส้ินเปลือง เช่น ปุย ยาปูองกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์
พืชและสัตว์ พันธุสั์ตว์ปีกและสัตว์น้ า น้ าเชื้อพันธุสั์ตว์ วัสดุเพาะช า อุปกรณ์ในการ
ขยายพันธุพ์ืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากปูองกันแก๊สพิษ ฯลฯ  
รวมตลอดถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงต้องช าระพร้อมค่าส่ิงของ เช่น ค่าขนส่ง 
ค่าภาษี ค่าติดต้ัง ฯลฯ
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมการปกครอง ที ่มท 0313.4/ว 3050 ลงวันที ่
22 กุมภาพันธ์ 2543

งบรายจ่ายอ่ืน 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
     เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือผลผลิตทางการเกษตรทีเ่กิดจากการท านา ท าไร่ ท าสวน
ประมง เล้ียงสัตว์และอื่น ๆ ของเกษตรกรในภาวะราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นและเกี่ยวข้อง
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 3040
ลงวันที ่16 กันยายน 2552 เร่ือง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือ
เกษตรกรในภาวะราคาผลผลิตตกต่ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ
จังหวัดล าปาง ด่วนมาก ที ่ลป 0023.4/ว 17340 ลงวันที ่14 กรกฎาคม 2560
เร่ือง ขอให้ต้ังงบประมาณรายจ่ายเพือ่ด าเนินการตามนโยบายส าคัญ

แผนงานการเกษตร

รวมทั้งสิน้
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ รวม 65,000      บาท
งบด าเนินงาน รวม 65,000         บาท
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ รวม 65,000         บาท
1. ค่าใชส้อย รวม 65,000         บาท

1.1 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย จ านวน 65,000         บาท
หมวดอ่ืน ๆ (ส านักปลัด)
     1.1.1 โครงการท้องถ่ินไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พ้ืนทีส่ีเขยีว จ านวน 20,000          บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักด์ิ รักษ์พืน้ที่
สีเขียว เป็นค่าจัดซ้ือพันธุไ์ม้ดอกไม้ประดับ กล้วยไม้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท า
ฝายต้นน้ าล าธาร ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมผู้เข้าร่วม
โครงการฯ ค่าเบีย้เล้ียง ค่าตอบแทน ผู้เข้าร่วมโครงการ รวมตลอดถึงค่าใช้จ่ายอื่น
ทีจ่ าเป็นและเกี่ยวข้อง
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0891.4/ 
ว 306 ลงวันที ่3 กุมภาพันธ์ 2554 เร่ือง โครงการ “ท้องถิ่นไทย รวมใจภักด์ิ รักษ์พืน้ที ่
สีเขียว”, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0891.4/682
ลงวันที ่23 มีนาคม 2554, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที ่31 พฤษภาคม 2560 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหนังสือจังหวัดล าปาง ด่วนมาก ที ่ลป 0023.4/ว 17340 ลงวันที ่
14 กรกฎาคม 2560 เร่ือง ขอให้ต้ังงบประมาณรายจ่ายเพือ่ด าเนินการตามนโยบาย
ส าคัญ
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 170 ข้อ 7
     1.1.2 โครงการพระราชเสาวนีย์ จ านวน 15,000          บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ฟืน้ฟูระบบนิเวศ รักษา
ส่ิงแวดล้อม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด–ปิด ค่าอาหาร ค่าน้ าแข็ง ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าจ้างโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าของขวัญรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตกแต่ง
สถานที ่ค่าจัดซ้ือ จ้างท า พันธุพ์ืช ต้นไม้ กล้าไม้ วัสดุเพาะช า อุปกรณ์ในการเพาะช า
ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ รวมตลอดถึงค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ทีเ่กิดขึ้น ซ่ึงต้องช าระพร้อมค่าส่ิงของ ค่าขนส่ง ค่าติดต้ัง ฯลฯ
     โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 2989 ลงวันที ่31 พฤษภาคม 2560 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ
จังหวัดล าปาง ด่วนมาก ที ่ลป 0023.4/ว 17340 ลงวันที ่14 กรกฎาคม 2560 เร่ือง
ขอให้ต้ังงบประมาณรายจ่ายเพือ่ด าเนินการตามนโยบายส าคัญ
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 170 ข้อ 9
     1.1.3 โครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดนิ จ านวน 20,000          บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมตามโครงการฯ
เพือ่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ
70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 
7 รอบ 84 พรรษา ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าและปุา รวมทัง้สร้างจิตส านึกของ
ประชาชนในการรักษาส่ิงแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 
0801.2/ว 1060 ลงวันที ่31 พฤษภาคม 2559, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที ่31 พฤษภาคม 2560 เร่ือง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือจังหวัดล าปาง ด่วนมาก ที ่ลป 0023.4/
ว 17340 ลงวันที ่14 กรกฎาคม 2560 เร่ือง ขอให้ต้ังงบประมาณรายจ่ายเพือ่
ด าเนินการตามนโยบายส าคัญ
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 170 ข้อ 8
     1.1.4 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ า จ านวน 10,000          บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมการก่อสร้างฝายชะลอน้ า ฟืน้ฟูระบบ
นิเวศ รักษาส่ิงแวดล้อม รักษาแหล่งน้ าธรรมชาติ เป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร
ค่าน้ าแข็ง ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่ ค่าของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตกแต่งสถานที ่ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ รวม
ตลอดถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่กิดขึ้น ซ่ึงต้องช าระพร้อมค่าส่ิงของ ค่าขนส่ง ค่าติดต้ัง ฯลฯ
     โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือจังหวัดล าปาง ด่วนมาก ที ่ลป 0023.4/
ว 17340 ลงวันที ่14 กรกฎาคม 2560 เร่ือง ขอให้ต้ังงบประมาณรายจ่ายเพือ่
ด าเนินการตามนโยบายส าคัญ
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 241 (1), หน้า 242 (1), (3)



366,000     บาท
งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 366,000     บาท
งบด าเนินงาน รวม 366,000       บาท
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ รวม 366,000       บาท
1. ค่าใชส้อย รวม 266,000       บาท

1.1 ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ (ส านักปลัด) จ านวน 216,000       บาท
     1.1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 216,000        บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการการด าเนินงานโครงการหรือเพื่อเสริมการปฏิบัติ
งานตามหน้าทีป่กติของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล และปฏิบัติงานอื่นตามที่
เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลก าหนดและมอบหมาย ดังต่อไปนี้

1) โครงการท าความสะอาด ดูแลต้นไม้ โรงฆา่สัตว์เทศบาลต าบล
ห้างฉัตรแม่ตาล จ านวน 2 คน ๆ ละ 9,000.-บาทต่อเดือน
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 7120 
ลงวันที ่9 ธันวาคม 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือส่ังการอื่นทีเ่กี่ยวข้อง
1.2 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (ส านักปลัด) จ านวน 50,000         บาท
     (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใชง้านไดต้ามปกต)ิ
     เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ ทีดิ่นและ
ส่ิงก่อสร้าง ของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ทีช่ ารุดไปตามสภาพการใช้งาน
ประจ าปี เพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
     - กรณีเป็นการจ้างเหมาทัง้ค่าส่ิงของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย
     - กรณีทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเอง
ให้ปฏิบัติดังนี้ 
   1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้จ่ายจากค่าใช้สอย

2. ค่าส่ิงของทีซ้ื่อมาใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน ให้จ่ายจาก
   ค่าวัสดุ 

2. ค่าวัสดุ รวม 100,000       บาท
2.1 ประเภทวัสดงุานบ้านงานครัว (ส านักปลัด) จ านวน 30,000         บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือหรือจัดจ้างท าวัสดุงานบ้านงานครัว ส าหรับใช้ในโรงฆา่สัตว์
เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ประกอบด้วย วัสดุคงทน เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง
ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ า จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้ า

แผนงานการพาณิชย์

รวมทั้งสิน้
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ทีน่อน กระโถน เตาไฟฟูา เตาน้ ามัน เตารีด เคร่ืองบดอาหาร เคร่ืองตีไข่ไฟฟูา 
เคร่ืองปิง้ขนมปัง กระทะไฟฟูา หม้อไฟฟูารวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟูา กระติกน้ าร้อน
กระติกน้ าแข็ง ถังแก๊ส เตา ฯลฯ  วัสดุส้ินเปลือง เช่น ผงซักฟอก สบู ่น้ ายาดับกล่ิน
แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูทีน่อน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ าจืดทีซ้ื่อ
จากเอกชน ฯลฯ รวมตลอดถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงต้องช าระพร้อมค่าส่ิงของ
เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดต้ัง ฯลฯ 
2.2 ประเภทวัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ส านักปลัด) จ านวน 50,000         บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส าหรับใช้ในโรงฆา่สัตว์เทศบาล
ต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ประกอบด้วย วัสดุส้ินเปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม น้ ามันเชื้อเพลิง 
น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา น้ ามันจารบี น้ ามันเคร่ือง ถ่าน ก๊าส 
ฯลฯ
2.3 ประเภทวัสดอ่ืุน (ส านักปลัด) จ านวน 20,000         บาท
     เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือหรือจัดจ้างท าวัสดุอื่น ส าหรับใช้ในงานเทศบาลต าบล
ห้างฉัตรแม่ตาล ประกอบด้วย วัสดุคงทน เช่น มิเตอร์น้ า - ไฟฟูา สมอเรือ
ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด - ปิดแก๊ส ฯลฯ รวมตลอดถึงค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ทีเ่กิดขึ้นซ่ึงต้องช าระพร้อมค่าส่ิงของ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดต้ัง ฯลฯ



14,948,520 บาท
งานงบกลาง รวม 14,948,520 บาท
งบกลาง รวม 14,508,520   บาท
หมวดงบกลาง รวม 14,508,520   บาท
1. ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 185,600       บาท

1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตามภารกิจและ จ านวน 156,000        บาท
พนักงานจ้างทัว่ไปของเทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล 
     เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัว่ไปของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ต้ังแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 
ถึงวันที ่30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย

1. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน 1 อัตรา
2. ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จ านวน 1 อัตรา
3. ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข จ านวน 1 อัตรา
4. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จ านวน 1 อัตรา
5. ผู้ช่วยนายช่างโยธา จ านวน 1 อัตรา
6. พนักงานขับรถยนต์ จ านวน 1 อัตรา
7. พนักงานดับเพลิง จ านวน 1 อัตรา
8. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จ านวน 1 อัตรา
9. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จ านวน 1 อัตรา
10. พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา จ านวน 3 อัตรา
11. คนงานทัว่ไป จ านวน 2 อัตรา
12. คนงานประจ ารถขยะ จ านวน 4 อัตรา
13. ครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 4 อัตรา

     โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แก้ไขเพิม่เติม  
(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2542, ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0809.5/ว 9 ลงวันที ่22 มกราคม
2557 และหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0809.5/ว 81
ลงวันที ่10 กรกฎาคม 2557, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ 
ว 2989 ลงวันที ่31 พฤษภาคม 2560 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0809.4/ว 1326
ลงวันที ่4 กรกฎาคม 2560 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

รวมทั้งสิน้
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รายการเงินเดือน เงินสวัสดิการส าหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก เงินค่าตอบแทน
เงินเพิม่ค่าครองชีพ และ เงินประกันสังคมส าหรับพนักงานจ้าง
1.2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตามภารกิจ ศูนย์พัฒนา จ านวน 29,600          บาท
เดก็เล็กของเทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล 
     เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตามภารกิจ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ต้ังแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560
ถึงวันที ่30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย

1. ครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 4 อัตรา
     โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และแก้ไขเพิม่เติม 
(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2542, ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0809.5/ว 9 ลงวันที ่22 มกราคม
2557 และหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0809.5/ว 81
ลงวันที ่10 กรกฎาคม 2557, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ 
ว 2989 ลงวันที ่31 พฤษภาคม 2560 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0809.4/ว 1326
ลงวันที ่4 กรกฎาคม 2560 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รายการเงินเดือน เงินสวัสดิการส าหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก เงินค่าตอบแทน
เงินเพิม่ค่าครองชีพ และ เงินประกันสังคมส าหรับพนักงานจ้าง

2. ประเภทเงินสงเคราะห์เบีย้ยังชพีผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 84,000         บาท
     เพือ่จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้ปุวยเอดส์ในเขตรับผิดชอบของเทศบาล
ต าบลห้างฉัตรแม่ตาล จ านวน 14 คน ๆ ละ 500 บาทต่อเดือน ต้ังแต่วันที ่1 ตุลาคม  
2560 ถึงวันที ่30 กันยายน 2561
     โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพือ่การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548, หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที ่31 พฤษภาคม 2560 เร่ือง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครอง
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 
0810.6/ว 1198 ลงวันที ่20 มิถุนายน 2560 
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 294 ข้อ 3
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3. ประเภทเบีย้ยังชพีผู้สูงอายุ จ านวน 10,092,000   บาท
     เพือ่จ่ายเป็นเงินสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบของเทศบาลต าบล
ห้างฉัตรแม่ตาล ต้ังแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที ่30 กันยายน 2561 โดยจ่าย
อัตราเบีย้ยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดส าหรับผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 60 - 69 ปี จ านวน 
762 คน ๆ ละ 600 บาทต่อเดือน ช่วงอายุ 70 - 79 ปี จ านวน 272 คน ๆ ละ 700 
บาทต่อเดือน ช่วงอายุ 80 - 89 ปี จ านวน 213 คน ๆ ละ 800 บาทต่อเดือน และ
อายุ 90 ปีขึ้นไป จ านวน 23 คน ๆ ละ 1,000 บาทต่อเดือน
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2989
ลงวันที ่31 พฤษภาคม 2560 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.6/ว 1234 ลงวันที ่23 
มิถุนายน 2560 เร่ือง การซักซ้อมแนวทางการต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกัน
ด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 294 ข้อ 1

4. ประเภทเบีย้ยังชพีคนพิการ จ านวน 3,312,000     บาท
     เพือ่จ่ายเป็นเงินสวัสดิการเบีย้ความพิการให้แก่คนพิการทีม่ีสิทธิตามหลักเกณฑ์
ทีก่ าหนดทีไ่ด้แสดงความจ านงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพือ่ขอรับเงินเบีย้ความพิการ
ไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว โดยคนพิการทีม่ีสิทธิจะได้รับเบีย้ความพิการ
คนละ 800 บาทต่อเดือน จ านวน 345 คน ต้ังแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที ่
30 กันยายน 2561
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2989
ลงวันที ่31 พฤษภาคม 2560 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.6/ว 1234 ลงวันที ่23 
มิถุนายน 2560 เร่ือง การซักซ้อมแนวทางการต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกัน
ด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ
ตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 294 ข้อ 2
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5. ประเภทเงินส ารองจ่าย จ านวน 484,920       บาท
     เพือ่จ่ายเป็นเงินส ารองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือมีความจ าเป็นเร่งด่วนเกิดขึ้นหรือ
เพือ่ปูองกันและบรรเทาความเดือดร้อนทีเ่กิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น การปูองกัน
และแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ าปุาไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง (ภาวะฝนทิง้ช่วง)
ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย และไฟปุา ภัยจากพายุลูกเห็บ ภัยทีเ่กิดจากโรคระบาด 
หรือการระบาดของแมลงหรือศัตรูพืชทุกชนิด ภัยสงคราม และภัยอันเนื่องมาจาก
การกระท าของผู้ก่อการร้าย กองก าลังจากนอกประเทศ หรือจากการปราบปราม
ของเจ้าหน้าทีท่างราชการ หรือเพือ่ใช้จ่ายตามอ านาจหน้าทีก่รณีจ าเป็นหรือตาม
หนังสือส่ังการต่าง ๆ ทีข่อความช่วยเหลือในกรณีเกิดภัยธรรมชาติ
     โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่2 และ 3) พ.ศ. 2543 
ข้อ 19, ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพือ่ช่วยเหลือผู้ประสบ
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2549,  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 
ที ่มท 0313.4/ว 667 ลงวันที ่12 มีนาคม 2545, หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 4224 ลงวันที ่10 ตุลาคม 2554, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที ่6 มิถุนายน 2559, หนังสือกรมส่งเสริม 
การปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0891.2/ว 76 ลงวันที ่13 มกราคม 2558,
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0891.2/ว 4515 ลงวันที ่11 สิงหาคม
2558, และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0891.2/
ว 843 ลงวันที ่28 เมษายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที ่31 พฤษภาคม 2560 เร่ือง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหนังสือจังหวัดล าปาง ด่วนมาก ที ่ลป 0023.4/ว 17340 ลงวันที่
14 กรกฎาคม 2560 เร่ือง ขอให้ต้ังงบประมาณรายจ่ายเพือ่ด าเนินการตามนโยบาย
ส าคัญ

6. ประเภทรายจ่ายตามขอ้ผูกพัน จ านวน 350,000       บาท
6.1 เงินบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) จ านวน 50,000          บาท
     เพือ่จ่ายเป็นเงินบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ตาม
ระเบียบข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2541 ข้อ 16 
ก าหนดว่าสมาชิกสามัญยกเว้นกระทรวงมหาดไทย ต้องช าระค่าบ ารุงให้แก่สมาคม
สันนิบาตเทศบาลฯ เป็นรายปี ตามเกณฑ์ทีป่ระชุมใหญ่เป็นผู้ก าหนด โดยพิจารณา



195

จากรายรับจริงประจ าปีทีผ่่านของสมาชิก ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และ
เงินอุดหนุนทุกประเภท แต่จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของงบประมาณ
รายรับดังกล่าว ทัง้นี้ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท (ร้อยละ 0.00167)
     โดยถือปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2541
6.2 เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) จ านวน 150,000        บาท
     เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพืน้ที ่
(สปสช.)
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือจังหวัดล าปาง ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0867.3/ว 1385 
ลงวันที ่24 เมษายน 2550 เร่ือง การด าเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพืน้ที่, ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การ
ก าหนดหลักเกณฑ์เพือ่สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพืน้ที ่พ.ศ. 2557, 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0891.3/ว 2199 ลงวันที ่
10 พฤศจิกายน 2552, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด มท 
0891.3/ว 11 ลงวันที ่4 มกราคม 2554 เร่ือง ประกาศส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เร่ือง แนวทางการรับเงิน,  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0891.3/ว 1514 ลงวันที ่26 กรกฎาคม 2554, หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที ่31 พฤษภาคม 2560 เร่ือง ซักซ้อม
แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
6.3 เงินสมทบกองทุนสวัสดกิารชมุชนเทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล จ านวน 150,000        บาท
     เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0891.4/ว 2502 
ลงวันที ่20 สิงหาคม 2553 เร่ือง แนวทางสนับสนุนการด าเนินงานกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด
ที ่มท 0808.2/ว 4295 ลงวันที ่3 สิงหาคม 2560 เร่ือง การด าเนินการสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน
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งบบ าเหน็จ/บ านาญ รวม 440,000       บาท
หมวดบ าเหน็จ/บ านาญ รวม 440,000       บาท
1. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนท้องถ่ิน (ก.บ.ท.) จ านวน 440,000       บาท

     เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)
     โดยถือปฏิบัติตามหนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.5/ว 40 ลงวันที ่14 สิงหาคม 2558, หนังสือส านักงาน
กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.5/ว 41 
ลงวันที ่14 สิงหาคม 2558, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.5/ว 1264
ลงวันที ่30 พฤษภาคม 2557, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0891.4/
ว 2502 ลงวันที ่20 สิงหาคม 2553, หนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุ่ด 
ที ่มท 0809.5/ว 9 ลงวันที ่22 มกราคม 2557, หนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0809.5/ว 81 ลงวันที ่10 กรกฎาคม 2557 และหน้งสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที ่31 พฤษภาคม 2560 เร่ือง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



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

 งบกลาง  งบกลาง  ประเภทเงินสมทบกองทนุประกนัสังคมฯ 185,600      -             -            -            -         -            -                 -                      -         -         185,600       
 ประเภทเงินสวสัดิการเบีย้ยงัชพีผู้ปวุยเอดส์ 84,000        -             -            -            -         -            -                 -                      -         -         84,000         
 ประเภทเงินเบีย้ยงัชพีผู้สูงอายุ 10,092,000  -             -            -            -         -            -                 -                      -         -         10,092,000   
 ประเภทเงินเบีย้ยงัชพีคนพกิาร 3,312,000    -             -            -            -         -            -                 -                      -         -         3,312,000    
 ประเภทเงินส ารองจา่ย 484,920      -             -            -            -         -            -                 -                      -         -         484,920       
 ประเภทรายจา่ยตามขอ้ผูกพนั 350,000      -             -            -            -         -            -                 -                      -         -         350,000       

 บ าเหนจ็/บ านาญ  ประเภทเงินสมทบกองทนุบ าเหนจ็บ านาญ 440,000      -             -            -            -         -            -                 -                      -         -         440,000       
 ขา้ราชการฯ
 

 งบบคุลากร  เงินเดือน  ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก -            696,000       -            -            -         -            -                 -                      -         -         696,000       
  (ฝุายการเมอืง)  ประเภทเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหนง่นายก/ -            120,000       -            -            -         -            -                 -                      -         -         120,000       

 รองนายก
 ประเภทเงินค่าตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก -            120,000       -            -            -         -            -                 -                      -         -         120,000       
 รองนายก
 ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานกุาร/ -            199,000       -            -            -         -            -                 -                      -         -         199,000       
 ทีป่รึกษานายกฯ
 ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชกิสภาฯ -            1,491,000    -            -            -         -            -                 -                      -         -         1,491,000    

 เงินเดือน  ประเภทเงินเดือนพนกังาน -            4,606,000    493,000     904,000     -         630,000     323,000           -                      -         -         6,956,000    
 (ฝุายประจ า)  ประเภทเงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนกังาน -            -             -            -            -         -            -                 -                      -         -         -             

 ประเภทเงินประจ าต าแหนง่ -            270,000       -            -            -         42,000       -                 -                      -         -         312,000       
 ประเภทค่าตอบแทนพนกังานจา้ง -            1,440,000    367,000     928,400     252,000   197,000     241,000           -                      -         -         3,425,400    
 ประเภทเงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง -            139,000       67,000       72,000       -         -            -                 -                      -         -         278,000       

 งบด าเนนิงาน  ค่าตอบแทน  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอนัเปน็- -            60,000         -            -            -         -            -                 -                      -         -         60,000         
 ประโยชนแ์กอ่งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่
 ประเภทค่าเบีย้ประชมุ -            20,000         -            -            -         -            -                 -                      -         -         20,000         
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เทศบัญญตัิงบประมาณรายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

งบ / หมวด / ประเภทรายจา่ย
แผนงาน 



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

 ประเภทค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลา- -            -             -            -            -         -            -                 -                      -         -         -             
 ราชการ
 ประเภทค่าเชา่บา้น -            474,000       36,000       -            -         36,000       13,200            -                      -         -         559,200       
 ประเภทเงินชว่ยเหลือการศึกษาบตุร -            82,600         8,000         -            -         4,200         4,200              -                      -         -         99,000         
 ประเภทเงินชว่ยเหลือค่ารักษาพยาบาล -            -             -            -            -         -            -                 -                      -         -         -             

 ค่าใชส้อย  ประเภทรายจา่ยเพือ่ใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ -            1,697,980    -            -            40,000     300,000     -                 -                      -         216,000   2,253,980    
 ประเภทรายจา่ยเกีย่วกบัการรับรองและพธิกีาร -            10,000         -            -            -         -            -                 -                      -         -         10,000         
 ประเภทรายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิติัราชการ -            870,000       45,000       476,000     55,000     15,000       185,000           510,000                65,000    -         2,221,000    
 ทีไ่มเ่ขา้ ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ ๆ
 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม -            80,000         60,000       20,000       10,000     30,000       15,000            -                      -         50,000    265,000       

 ค่าวสัดุ  ประเภทวสัดุส านกังาน -            230,000       5,000         80,650       10,000     30,000       15,000            -                      -         -         370,650       
 ประเภทวสัดุไฟฟาูและวทิยุ -            10,000         10,000       -            -         200,000     -                 -                      -         -         220,000       
 ประเภทวสัดุงานบา้นงานครัว -            50,000         -            30,000       -         -            -                 -                      -         30,000    110,000       
 ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) -            -             -            335,350     -         -            -                 -                      -         -         335,350       
 ประเภทวสัดุกอ่สร้าง -            10,000         -            -            -         50,000       -                 -                      -         -         60,000         
 ประเภทวสัดุยานพาหนะและขนส่ง -            40,000         10,000       -            -         10,000       -                 -                      -         -         60,000         
 ประเภทวสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน -            255,000       60,000       -            50,000     5,000         -                 -                      -         50,000    420,000       
 ประเภทวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ -            -             10,000       -            100,000   -            -                 -                      -         -         110,000       
 ประภทวสัดุการเกษตร -            -             -            -            -         -            -                 -                      70,000    -         70,000         
 ประเภทวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ -            10,000         5,000         5,000         -         -            5,000              -                      -         -         25,000         
 ประเภทวสัดุเคร่ืองแต่งกาย -            -             7,500         -            -         -            -                 -                      -         -         7,500          
 ประเภทวสัดุการศึกษา -            -             -            -            -         -            -                 -                      -         -         -             
 ประภทวสัดุกฬีา -            -             -            -            -         -            -                 60,000                 -         -         60,000         
 ประเภทวสัดุคอมพวิเตอร์ -            90,000         5,000         38,000       15,000     30,000       20,000            -                      -         -         198,000       
 ประเภทวสัดุเคร่ืองดับเพลิง -            -             6,000         -            -         -            -                 -                      -         -         6,000          
 ประเภทวสัดุส ารวจ -            -             -            -            -         -            -                 -                      -         -         -             
ประเภทวสัดุอืน่ ๆ -            20,000         5,000         30,000       -         -            -                 -                      -         20,000    75,000         
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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

 ค่าสาธารณูปโภค  ประเภทค่าไฟฟาู -            225,200       -            15,000       -         -            -                 -                      -         -         240,200       
 ประเภทค่าน้ าประปา -            15,000         -            3,000         -         -            -                 -                      -         -         18,000         
 ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ -            15,000         -            6,000         -         -            -                 -                      -         -         21,000         
 ประเภทค่าบริการไปรษณีย์ -            40,000         -            -            -         -            -                 -                      -         -         40,000         
 ประเภทค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม -            96,000         -            23,100       -         -            -                 -                      -         -         119,100       

 งบลงทนุ  ค่าครุภณัฑ์  ประเภทครุภณัฑ์ส านกังาน -            70,700         -            20,400       -         27,800       13,400            -                      -         -         132,300       
 ประเภทครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -            -             -            -            -         -            -                 -                      -         -         -             
 ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟาูและวทิยุ -            220,000       60,000       -            -         -            -                 -                      -         -         280,000       
 ประเภทครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ -            -             -            -            -         -            -                 -                      -         -         -             
 ประเภทครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ -            -             -            -            -         -            -                 -                      -         -         -             
 ประเภทครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว -            32,200         -            -            -         9,400         -                 -                      -         -         41,600         
 ประเภทครุภณัฑ์เคร่ืองดับเพลิง -            -             -            -            -         -            -                 -                      -         -         -             
 ประเภทครุภณัฑ์ส ารวจ -            -             -            -            -         -            -                 -                      -         -         -             
 ประเภทครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ -            112,700       -            22,000       -         29,700       22,000            -                      -         -         186,400       
 ประเภทครุภณัฑ์อืน่ ๆ -            -             -            -            -         -            -                 -                      -         -         -             
 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ -            10,000         10,000       -            -         -            -                 -                      -         -         20,000         

 ค่าทีดิ่นและ  ประเภทอาคารต่าง ๆ -            -             -            -            -         450,000     -                 -                      -         -         450,000       
 ส่ิงกอ่สร้าง  ประเภทค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปโภค -            -             -            -            -         3,724,500   -                 -                      -         -         3,724,500    

 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่น -            -             -            -            -         50,000       -                 -                      -         -         50,000         
 และส่ิงกอ่สร้าง
 

 งบเงินอดุหนนุ  เงินอดุหนนุ  ประเภทเงินอดุหนนุองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ -            -             -            -            -         -            -                 -                      -         -         -             
 - เงินอดุหนนุส่วนราชการ -            -             15,000       696,500     -         203,800     30,000            75,000                 -         -         1,020,300    
 - เงินอดุหนนุเอกชน -            -             -            -            -         -            120,000           -                      -         -         120,000       
 - เงินอดุหนนุกจิการทีเ่ปน็สาธารณประโยชน ์ -            -             -            -            -         -            15,000            -                      -         -         15,000         -         -              -             

 งบรายจา่ยอืน่  รายจา่ยอืน่  ประเภทรายจา่ยอืน่ -            10,000         -            -            -         -            -                 10,000    -         20,000         

14,948,520 13,937,380  1,284,500  3,705,400  532,000  6,074,400  1,021,800       645,000              145,000  366,000  42,660,000  
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รวมทัง้สิน้

แผนงาน 
งบ / หมวด / ประเภทรายจา่ย



ล าดบั รวม

1      เงินเดอืน และเงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ทีจ่่ายควบกับเงินเดอืน

 1.1 เงินเดือนพนักงาน 6,956,000           

 1.2 เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงาน -                    

 1.3 เงินประจ าต าแหน่ง 312,000             

 1.4 ค่าจ้างพนักงานจ้าง 3,425,400           

 1.5 เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 278,000             

2      ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 

 2.1 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตร   99,000               

 2.2 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล -                    

 2.3 เงินค่าเช่าบ้าน 559,200             

 2.4 เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ -                    

 2.5 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 185,600             

 2.6 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น 440,000             

 2.7 ค่าใช้จ่ายตามข้อ 7 วรรคสองของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน -                    

      บุคคลส่วนท้องถิ่น เร่ือง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

      ลงวันที ่25 มิถุนายน 2554 (เงินประโยชน์ตอบแทน) 

12,255,200        

28.73                

 ประมาณการรายจา่ย ปี 2561 ตัง้ไว้ 42,660,000     
 สัดส่วนร้อยละ 40 ของประมาณการรายจา่ยที่ตัง้ไว้ 17,064,000     

รายการ

การจ าแนกรายการค่าใชจ้่ายเงินเดอืน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และเงินค่าจ้าง

ของพนักงานส่วนท้องถ่ิน และลูกจ้าง

เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

รวมรายจ่ายดา้นบุคคล

คิดเป็นร้อยละ



ล าดบั รวม

1      เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 10,092,000        

2      เบีย้ยังชีพคนพิการ 3,312,000          

3      เงินเดือนส าหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก, ครู ค.ศ.1 534,000            

4      ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 518,400            

5      เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 72,000              

6      เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตามภารกิจ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 29,600              

7      ค่าจัดการเรียนการสอน 102,000            

8      โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด -                   

14,660,000       

รายการ

รวม

ประมาณการรายรับ เงินอุดหนุนทัว่ไปก าหนดวัตถุประสงค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง


