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

1.1 ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าลงทะเบียน -                         -                          -                    
2. รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เขา้ลกัษณะ 90,000.00                
รายจา่ยหมวดอ่ืน ๆ

2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 90,000.00                 -                          -                    
3. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจา่ยเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษา 20,000.00                
ทรัพยส์นิ เพ่ือให้สามารถใชง้านไดต้ามปกตฯิ)
ค่าวัสด ุ
ประเภท
1. วัสดสุ านักงาน 5,000.00                 

1.1 วัสดุส านักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 5,000.00                   ต.ค.61-ก.ย.62 เฉพาะเจาะจง
2. วัสดไุฟฟ้าและวิทยุ 10,000.00                ต.ค.61-ก.ย.62 เฉพาะเจาะจง
3. วัสดยุานพาหนะและขนสง่ 10,000.00                

3.1 วัสดุยานพาหนะและขนส่งที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 10,000.00                 ต.ค.61-ก.ย.62 เฉพาะเจาะจง

4. วัสดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น 80,000.00                ต.ค.61-ก.ย.62 เฉพาะเจาะจง
5. วัสดวุิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 20,000.00                ต.ค.61-ก.ย.62 เฉพาะเจาะจง
6. วัสดโุฆษณาและเผยแพร่ 5,000.00                 ต.ค.61-ก.ย.62 เฉพาะเจาะจง
7. วัสดเุครือ่งแตง่กาย (ชุด อปพร. 25 ชุด ๆ ละ 2,500.-) 62,500.00                ม.ค.62-ก.ย.62 เฉพาะเจาะจง

แผนการจัดหาพัสดุ
แผนงานรกัษาความสงบภายใน
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลหา้งฉัตรแม่ตาล  ต าบลหา้งฉัตร  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง

โครงการที่จะจดัซ้ือจดัจา้ง
2.  แผนงานรกัษาความสงบภายใน



8. วัสดคุอมพิวเตอร์ 10,000.00                
8.1 วัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 10,000.00                 ต.ค.61-ก.ย.62 เฉพาะเจาะจง

9. วัสดเุครือ่งดบัเพลงิ 10,000.00                ต.ค.61-ก.ย.62 เฉพาะเจาะจง
10. วัสดอ่ืุน 10,000.00                ต.ค.61-ก.ย.62 เฉพาะเจาะจง
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
ประเภท
1. ครุภัณฑ์ส านักงาน 7,500.00                 

1.1 โต๊ะท างาน (เหล็ก) แบบ 7 ล้ินชัก 1 ตัว ๆ ละ 7,500.-บาท 7,500.00                   ม.ค.62-ก.ย.62 เฉพาะเจาะจง

2. ครุภัณฑ์เครือ่งดบัเพลงิ 65,000.00                
2.1 ชุดดับเพลิง 2 ชุดๆละ 15,000.-บาท 30,000.00                 ม.ค.62-ก.ย.62 เฉพาะเจาะจง
2.2 หัวฉีดดับเพลิง (หัวฟ๊อก) 1 อนัๆละ 35,000.-บาท 35,000.00                 ม.ค.62-ก.ย.62 เฉพาะเจาะจง

3. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ -                          -                           -                     

4. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 เคร่ืองรับส่งวิทยุ ชนิดมือถือ 5 วัตต์ 5 เคร่ืองๆละ 12,000.-บาท -                          -                           -                     

5. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง่ -                         -                          -                    
5. ครุภัณฑ์อ่ืน  -                         -                          -                    

6. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษา 10,000.00                ต.ค.61-ก.ย.62 เฉพาะเจาะจง
โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เคร่ืองบิน เคร่ืองจักรกล
ยานพาหนะ เป็นต้น ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติหรือซ่อมกลาง)



    2.2 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงบัอัคคีภัย
งบด าเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุ
ค่าตอบแทน 
ประเภท
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร 30,000.00                
   ปกครองสว่นท้องถ่ิน 

1.1 ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน 30,000.00                 - -
ค่าใชส้อย
ประเภท
1. รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เขา้ลกัษณะ 80,000.00                
   รายจา่ยหมวดอ่ืน ๆ

1.1 โครงการป้องกนัและลดอบุัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลฯ 10,000.00                 ต.ค.61-ก.ย.62 เฉพาะเจาะจง
1.2 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 10,000.00                 ต.ค.61-ก.ย.62 เฉพาะเจาะจง
1.3 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 20,000.00                 ต.ค.61-ก.ย.62 เฉพาะเจาะจง
1.4 โครงการป้องกนัภัยแล้ง 20,000.00                 ต.ค.61-ก.ย.62 เฉพาะเจาะจง
1.5 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 20,000.00                 ต.ค.61-ก.ย.62 เฉพาะเจาะจง
1.6 โครงการแจกเคร่ืองกนัหนาว -                          - -

ค่าวัสด ุ
1. วัสดสุ ารวจ - - -
2. วัสดอ่ืุน ๆ - - -
งบเงนิอุดหนุน
หมวดเงนิอุดหนุน 
เงนิอุดหนุน
ประเภท
1. เงนิอุดหนุนสว่นราชการ 15,000.00                

1.1 อดุหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอห้างฉัตร 15,000.00                 - -
 - โครงการป้องกนัและลดอบุัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลฯ 


