
ล าดบั วงเงนิที่จะซ้ือจะจา้ง ระยะเวลาที่จดัซ้ือจดัจา้ง วิธีการจดัซ้ือจดัจา้ง หมายเหตุ
ค่าใชส้อย
ประเภท
1. รายจา่ยเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ -                            -                           -                     

1.1 ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าลงทะเบียน -                             -                             -                      

2. รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เขา้ลกัษณะ 50,000.00                   
รายจา่ยหมวดอ่ืน ๆ

2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 50,000.00                    -                             -                      

3. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจา่ยเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษา 120,000.00                 ต.ค.61-ก.ย.62 เฉพาะเจาะจง
ทรัพยส์นิ เพ่ือให้สามารถใชง้านไดต้ามปกตฯิ)
ค่าวัสด ุ
ประเภท
1. วัสดสุ านักงาน 30,000.00                   

1.1 วัสดุส านักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 30,000.00                    ต.ค.61-ก.ย.62 เฉพาะเจาะจง

2. วัสดไุฟฟ้าและวิทยุ 200,000.00                 ต.ค.61-ก.ย.62 เฉพาะเจาะจง
3. วัสดกุ่อสร้าง 50,000.00                   ต.ค.61-ก.ย.62 เฉพาะเจาะจง
4. วัสดยุานพาหนะและขนสง่ 10,000.00                   ต.ค.61-ก.ย.62 เฉพาะเจาะจง
5. วัสดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น 5,000.00                     ต.ค.61-ก.ย.62 เฉพาะเจาะจง
6. วัสดคุอมพิวเตอร์ 40,000.00                   

แผนการจัดหาพัสดุ
แผนงานเคหะและชุมชน

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลหา้งฉัตรแม่ตาล  ต าบลหา้งฉัตร  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

โครงการที่จะจดัซ้ือจดัจา้ง
6.  แผนงานเคหะและชุมชน



6.1 วัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 40,000.00                    ต.ค.61-ก.ย.62 เฉพาะเจาะจง

งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
ประเภท
1. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 87,000.00                   

1.1 แบบหล่อคอนกรีต 1 ชุด ๆ ละ 7,000.-บาท 7,000.00                      ม.ค.62-ก.ย.62 เฉพาะเจาะจง
1.2 เคร่ืองสว่านแท่นเจาะคอนกรีต 1 เคร่ือง ๆ ละ 80,000.-บาท 80,000.00                    ม.ค.62-ก.ย.62 เฉพาะเจาะจง

2. ครุภัณฑ์ส านักงาน -                            -                           -                     

3. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -                            -                           -                     

4. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง่ -                            -                           -                     

5. ครุภัณฑ์ส ารวจ -                            -                           -                     

6. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -                            -                           -                     

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

ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท



1. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง -                            -                           -                     

    6.2 งานไฟฟ้าถนน
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง
ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท
1. อาคารตา่ง ๆ -                            -                           -                     

1.1 โครงการกอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ประจ าหมูบ่้าน ม.4 -                            -                           -                     

2. ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณปูโภค 2,051,500.00               
2.1 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ฮาว ม.3 214,900.00                   ม.ค.62-ก.ย.62 เฉพาะเจาะจง
(สายบ้านนางสมพิศ แกว้เสมอใจ ถึงบ้านนายบุญเลิศ ตันตา 
ซอยหล่ายน้ า)
2.2 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ฮาว ม.3 248,300.00                   ม.ค.62-ก.ย.62 เฉพาะเจาะจง
(สายบ้านนางพิสมัย สันบุญเป็ง ถึงบ้านนายไสว หล่ายห้า 
หน้าโรงสีแสงรุ่งเรือง)
2.3 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปันง้าว หมู่ 7 54,700.00                    ม.ค.62-ก.ย.62 เฉพาะเจาะจง
(สายบ้านนายพงษ์ศักด์ิ ชัยปัญญา)

2.4 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนอง หมู่ 8 162,600.00                   ม.ค.62-ก.ย.62 เฉพาะเจาะจง
(สายบ้านนายประหยัด โยปินตา ถึงบ้าน ร.ต.ต.สมศักด์ิ กนัทะวัง)
2.5 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนอง หมู่ 8 224,600.00                   ม.ค.62-ก.ย.62 เฉพาะเจาะจง
(สายบ้านนายเสอี่ยม หม้อใจวงศ์)
2.6 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) 310,500.00                   ม.ค.62-ก.ย.62 เฉพาะเจาะจง
บ้านขามแดง หมู่ 6 (สายหลัก)



2.7 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) 339,200.00                   ม.ค.62-ก.ย.62 เฉพาะเจาะจง
บ้านปันง้าว หมู่ 7 (ซอยปราสาท)
2.8 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรังบดอดัแน่น บ้านปางม่วง หมู่ 9 496,700.00                   ม.ค.62-ก.ย.62 เฉพาะเจาะจง
(สายทางเข้าอา่งห้วยรอด)

3. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 500,000.00                 
3.1 ค่าปรับปรุงและซ่อมแซมฌาปนสถาน 50,000.00                    ม.ค.62-ก.ย.62 เฉพาะเจาะจง
3.2 ค่าปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารหอประชุม ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล 400,000.00                   ม.ค.62-ก.ย.62 เฉพาะเจาะจง
3.3 ค่าปรับปรุงสวนสาธารณะอนันตยศ 50,000.00                    ม.ค.62-ก.ย.62 เฉพาะเจาะจง

4. ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จา่ยให้แก่เอกชน นิตบิุคคล หรือ 117,100.00                 ม.ค.62-ก.ย.62 เฉพาะเจาะจง
บุคคลภายนอก เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงสิ่งก่อสร้าง / ค่าจา้งที่ปรึกษา
ซ่ึงเก่ียวกับสิ่งก่อสร้างหรือเพ่ือให้ไดม้าซีงสิ่งก่อสร้าง

งบเงนิอุดหนุน
หมวดเงนิอุดหนุน 
เงนิอุดหนุน
ประเภท
1. เงนิอุดหนุนสว่นราชการ 50,000.00                   

1.1 อุดหนุนที่ท าการไฟฟ้าสว่นภูมิภาคอ าเภอห้างฉตัร 50,000.00                    - -
     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า
สาธารณะประจ าหมู่บ้านในพื้นที่ต าบลห้างฉัตร เป็นค่าพาดสาย
แรงต่ าเพื่อติดต้ังดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะ ค่าติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ
ค่าขยายเขตระบบจ าหน่ายระบบจ าหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ หมู่บ้าน
ที่สาธารณะ หรือฌาปนสถาน ในเขตเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล



    6.3 งานก าจดัขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบด าเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ
ค่าใชส้อย
ประเภท
1. รายจา่ยเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ 100,000.00                 

1.1 ค่าบริหารจัดการขยะ 100,000.00                   ต.ค.61-ก.ย.62 เฉพาะเจาะจง


